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În zilele de 11 ºi 12 decembrie,
la Cãminul Cultural din comuna
Racoviþa s-a desfãºurat prima
ediþie a Târgului de Tradiþii ºi
Obiceiuri de Crãciun. Organizatorii manifestãrii (Primãria
comunei Racoviþa, Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului” ºi ªcoala cu clasele
I-VIII Racoviþa), împreunã cu
sponsorii SC Hidroconstrucþia ºi
SC Autocontruct SRL, au depus
toate eforturile posibile pentru a
oferi celor interesaþi un prilej de
bucurie ºi încântare, o fãrâmã
din farmecul marii sãrbãtori a
Naºterii Domnului. A fost pentru
prima datã când la Racoviþa s-a
organizat ºi desfãºurat o manifestare de asemenea amploare
ºi cu astfel de caracter, organizatorii s-au achitat foarte bine
de responsabilitãþile asumate,
impresia lãsatã participanþilor
fiind foarte bunã.
Festivalul de la Racoviþa a avut
douã secþiuni distincte, organizatorii
dorind ca prin acestã structurã sã
acopere o arie cât mai mare de
interes.
Astfel, în zilele acþiunii, parti-

cipanþii au avut posibilitatea sã-ºi
achiziþioneze diverse produse de
sezon (podoabe de ºi pentru brad,
diverse ornamente, globuri ºi
betealã, dulciuri ºi mâncãruri

tradiþionale, diverse bãuturi etc),
comercianþii fiind atât localnici, cât ºi
invitaþi din localitãþile aparþinãtoare,
sau membri ai GAL „Þara Oltului”.
(continuare în pagina 4)

Click pe www.racovita-sb.ro
De câteva sãptãmâni, Primãria
comunei Racoviþa este vizibilã ºi
pe internet, prin intermediul unei
pagini proprii. Astfel, începând de
acum, utilizatorii mediului
informatic virtual din orice colþ al

lumii pot intra foarte uºor în
contact cu Racoviþa, accesând
www.racovita-sb.ro, site-ul oficial
al primãriei comunei.
www.racovita-sb.ro oferã celor
interesaþi posibilitatea de a afla

date generale despre comunã
(turism, date geografice, istoric,
economie, educaþie, religie,
culturã ºi tradiþii, adrese ºi telefoane utile), structura Primãriei ºi
Consiliului Local Racoviþa, diverse

informaþii publice (ziarul local în
format PDF, informaþii despre
impozitele ºi taxele locale,
prezentarea diverselor evenimente din comunã, date despre
cãsãtoriile oficiate, diverse
formulare online, actele necesare
pentru obþinerea diverselor
documente de la pimãrie, dispoziþiile primarului, prezentarea
bugetului local de venituri ºi
cheltuieli), adresa ºi datele de
contact, precum ºi o legãturã
cãtre Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului”, structurã din

Sãrbãtori
fericite
tuturor!
ANUNÞ
Vineri, 17 decembrie 2010, ora 10, la Cãminul
Cultural Racoviþa va avea loc întâlnirea
crescãtorilor de animale din localitãþile Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus, în vederea stabilirii modului de
utilizare a sumelor provenite din suvenþia agricolã
pentru animale pe anul agricol 2010-2011.
Este obligatorie prezenþa fiecãrui cetãþean
deþinãtor de animale, care trebuie sã aibã asupra
sa buletinul sau cartea de identitate.
Primar
FLORINA PECIU FLORIANU

Pr
ogr
am colect
are
Progr
ogram
colectare
gunoi menajer
Primãria comunei Racoviþa anunþã cã, în cursul
lunii ianuarie, colectarea gunoiului menajer de la
populaþie se va efectua în zilele de 14 ºi 28 ale lunii.
Programul de colectare a gunoiului pentru celelalte
luni din prima jumãtate a anului 2011 va fi comunicat
în cursul lunii ianuarie.
Primar
Florina Peciu Florianu

Doresc tuturor locuitorilor
comunei Racoviþa ca Sfânta
Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului sã-i gãseascã
fericiþi, alãturi de familie ºi
prieteni, iar Noul An sã le
aducã numai sãnãtate,
împliniri ºi bucurii
CRÃCIUN FERICIT!
LA MULÞI ANI!
Primarul comunei
Racoviþa,
Florina Peciu Florianu

care face parte ºi comuna
Racoviþa.
Cu o prezentare graficã
elegantã, frumoasã, uºor de
utilizat, pagina de internet a
comunei Racoviþa constituie o
variantã modernã ºi civilizatã prin
care oricine este interesat poate
afla informaþii diverse din ºi despre
localitate.
„Sperãm cã veþi gãsi pe acest
site informaþii interesante despre
comuna noastrã ºi despre
activitatea instituþiilor publice de
pe raza comunei. Acest site are

menirea de a fi o sursã de informaþii
pentru toþi, de acasã ºi de pe
meleaguri strãine, o interfaþã între
administraþie ºi cetãþean. De
asemenea, vã invitãm sã ne
transmiteþi sugestiile dumneavoastrã în legãturã cu aceastã
paginã de internet.”, a scris
primarul Florina Peciu Florianu în
cuvântul de bun venit postat pe
prima paginã a domeniului
www.racovita-sb.ro. Tot de la
aceasta am primit asigurãri cã siteul va fi unul activ, cu actualizãri
periodice.
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Prima ediþie a Târgului de Tradiþii ºi Obiceiuri
de Crãciun
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Despre compost…

Asociaþia Sportivã Racoviþa
De mai multe sãptãmâni, au
fost finalizate 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 Voluntar
pentru Situaþii de UrgenþãPrimãria comunei Racoviþa).
Vã mulþumim!

DISPOZIÞIA Nr. 278
privind convocarea ºedinþei ordinare
din data de 17 decembrie 2010
Florina Peciu Florianu, primarul comunei Racoviþa-judeþul Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1, 68 alin. 1, precum ºi art. 115 alin. l lit. a din
Legea nr. 2l5/200l republicatã, privind administraþia publicã localã,
DISPUNE:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa,
în data de 17 decembrie 2010, ora 14, la sediul Primãriei Racoviþa, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2010.
Iniþiator Florina Peciu Florianu- primar
2. Proiect de hotãrâre privind vânzarea terenului situat în CF 100334
Racoviþa nr. top. 4909/2, 4909/3, 4909/4, în suprafaþã de 2617 mp.
Iniþiator Florina Peciu Florianu- primar
Emisã în Racoviþa, la 13 decembrie 2010
PRIMAR
FLORINA PECIU FLORIANU
AV I Z A
T
AT
S E C R E TTA
AR
VIRGINIA P
AVEL
PA

Este util sã creascã diverse plante
în jurul sau, ideale fiind socul ºi
alunul.

Reamestecarea
compostului
Dupã scurt timp, compostul
trebuie reamestecat. Asupra unei
grãmezi mai voluminoase ºi mai
consistente, se intervine complet
de douã ori atunci când devine
prea compactã. Se trec la bazã
straturile superioare ºi invers.
Compostul este considerat
matur când toate reziduurile sunt
transformate într-un pãmânt bun
ºi friabil, a cãrui miros trebuie sã
aminteascã de desiºul pãdurii.
Pentru a verifica atingerea
acestui stagiu, este suficient sã se
facã o simplã probã de fertilitate:
se pune puþin compost într-un
vas, se seamãnã o plantã, se
preseazã ºi se udã. Dacã
compostul este maturat, în trei zile
apar germenii ºi dupa cinci,
„izbucnesc” frunzele. Dacã acest
lucru nu se produce, fertilizantul
nu este încã matur.

Când se împrãºtie
compostul?
Compostul matur poate fi ^mprãºtiat pe toatã durata anului. Se
recomandã sã se treacã compostul prin sitã înainte de a fi
utilizat, pentru a elimina mate-

rialele încã nehumificate. Com- de micro-organisme colaboreazã nilor;
-se reduce necesitatea de a
postul va fi împraºtiat pe suprafaþa la descompunerea substanþelor
organice, transformându-le în sãpa ºi curãþa terenul;
terenului ºi nu îngropat.
-protejarea microflorei ºi a
preþioºi fertilizanþi pentru plante.
microfaunei în caz de înghet;
Compostul la
Avantajele
-limitarea proliferãrii paraziþilor
suprafaþã
(pureci, pãianjeni, muºte).
compostului la
Este cea mai practica metodã:
Este importrant de ºtiut cã iarna,
suprafaþã
împrãºtierea compostului direct pe
este necesar sã fie protejat
zona de utlizare, lãsându-l sã se
Transmiterea de elemente compostul. Gerul poate vãtãma
descompunã lent, la fel ca în nutritive solului este mai rapidã ºi terenul ºi poate distruge viaþa
naturã, unde pãmântul este mai directã, faþã de compostul în microfaunei din sol, de aceea este
acoperit cu un strat de reziduuri grãmadã. Astfel:
necesarã protejarea zonei
vegetale ºi alte deºeuri.
-micro-organismele sunt mai fertilizate la suprafaþã.
Acest strat protector creeazã active (procesul de descompuAplicarea compostului poate
condiþii ideale pentru viaþa nere mai accelerat);
contribui la echilibrul biologic al
microflorei, indispensabil pentru
-structura solului este mai grãdinii. Cu aceastã modalitate de
fertilitatea terenului. Bacteriile ºi friabilã;
fertilizare organicã, aspectul
ciupercile atacã compostul
-o mai bunã oxigenare pentru exterior al unei grãdini poate sã
împraºtiat ºi îl transformã în humus. organisme ºi plante;
atragã aprecierile iubitorilor de
în acelaºi timp, râmele aduc
-terenul este ferit de ploaie ºi plante, observând creºterea
substanþe nutritive în interiorul salturi de temperaturã;
rapidã, rezultatele ºi efectele
solului, redându-l friabil. Miliardele
-se reduce creºterea buruie- salutare ale biofertilizãrii.

Composesoratul “Braniºte” are echipã
de control pentru materialul lemons
Recent, membrii Composesoratului “Braniste” din comuna
Racoviþa au format o echipã de
control pentru materialul lemnos
recoltat din pãdurea proprie. Ca
urmare, membrii echipei, împreunã cu reprezentanþi ai
Ocolului Silvic Avrig ºi eventual,
Poliþiei ºi Primãriei Racoviþa, pot

efectua controale la orice
transportator sau persoanã ce
recolteazã lemn din pãdurea
„Braniºte”, scopul acestor
verificãrii fiind acela de a stabili
dacã se respectã sau nu
prevederile legale în ceea ce
priveºte deþinerea de documente justificative. De ase-

menea, se doreºte ºi verificarea
cantitãþii de masã lemnoasã
recoltatã ºi transportantã,
comparativ cu cele scise în
documentele deþinute de
administrator sau proprietar.
Fiecare membru al echipei de
control a Composesoratului
„Braniºte” este nevoit ca, în

momentul unei acþiuni, sã poarte
un ecuson distinctiv. Echipa este
recunoscutã ºi de reprezentanþii
Primãriei comunei Racoviþa,
care considerã cã acest demers
este foarte benefic pentru
protejarea pãdurii ºi diminuarea
sau eliminarea furturilor de
material lemnos.

Lapte praf pentru persoanele defavorizate
Începând de luni, 13 decembrie, la Primãria comunei
Racoviþa se desfãºoarã ultima
etapã a acþiunii de distribuire a
alimentelor provenite prin Planul
anual European de furnizare
Ajutoare alimentare în beneficiul
persoanelor cele mai Defavorizate (PEAD) pentru anul
2010.
De aceastã datã, locuitorii din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus ce
beneficiazã de acest tip de
ajutoare vor primi câte 1 kg de
lapte praf.
Surse din cadrul instituþiei neau informat cã programul de
distribuire al alimentelor este între
orele 9 ºi 15 (de luni pânã joi) ºi
între oele 9 ºi 12 (în zilele de
vineri).
În conformitate cu prevederile
HG nr. 600/2009, anul acesta
beneficiazã de ajutoare alimentare în cadrul PEAD urmãtoarele categorii de persoane:
familiile ºi persoanele singure
care au stabilit, prin dispoziþia
scrisã a primarului, dreptul la un
venit minim garantat, acordat în
baza Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu
modificãrile ºi completãrile

ulterioare; ºomerii care beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj
acordatã potrivit prevederilor
Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de
muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; pensionarii
sistemului public de pensii ale

cãror drepturi, obþinute prin
pensie sau dupã caz, din pensiile
cumulate, se aflã sub 400 lei/lunã;
persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, adulþi ºi copii,
neinstituþionalizate.
Anul acesta, fiecare beneficiar
de ajutoare alimentare va primi,
pânã la finalizarea acþiunii, 6

produse (14 kg fãinã albã, 1 kg
zahãr, 1,4 kg biscuiþi, 7 kg mãlai,
1 kg lapte praf ºi 3,6 kg paste
fãinoase), faþã de doar douã
produse (zahãr ºi fãinã albã),
primite în cursul anului trecut.
Listele cu beneficiarii de
ajutoare alimentare sunt întocmite
la Sibiu.

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 gândurile lor o pot face prin e mail, pe adresa
jurnalulderacovita
gmail.com
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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(continuare din iar descompunerea este încetinitã,
numãrul trecut) atrãgând insecte ºi muºte. Din
acest motiv, grãmada nu trebuie
De curând, Primãria comunei sã ajungã la o înãlþime prea mare.
Prezenþa substanþelor lemnoaRacoviþa a încheiat acþiunea de
distribuire a europubelelor pentru se (ramuri, tulpini), amelioreazã
deºeurile menajere ºi a lãdiþelor circulaþia aerului în interiorul
pentru producerea compostului. compostului. Aerisirea poate fi
Continuãm ºi în acest numãr al sporitã prin introducerea la baza
publicaþiei JURNALUL DE RA- grãmezii a unui tub din plastic
COVIÞA sã vã oferim câteva prevãzut cu orificii.
detalii despre producerea ºi
2. O umidificare omogenã
importanþa compostului, astfel
încât lãdiþele primite sã-ºi gãsescã
Udarea compostului în perioautilitatea în fiecare gãspodãrie.
Este bine de ºtiut cã folosirea dele calde nu exclude protejarea
rezidurilor vegetale ºi organice de ploaie a grãmezii de compost.
din grãdinã ºi gospodãrie pentru Aceasta este a doua condiþie
producerea compostului duce la fundamentalã pentru realizarea
diminuarea cantitãþii de deºeuri unui proces corect. Când timpul
predatã operatorului de salubri- este uscat, e nevoie de udarea
tate ºi în final, la o mai bunã protec- moderatã a grãmezii, fãrã a o uda
complet.
þie a mediului.
Excesiva umiditate în interior
Reguli
favorizeaza formarea de mucegai
dãunãtor ºi, în acest fel, vor fi
fundamentale
pierdute substanþe preþioase.
În realizarea compostului, este Dacã plouã abundent, se reconecesar sã se þinã cont de douã mandã acoperirea grãmezii de
reguli fundamentale:
compost (temprar) cu o folie de
polietilen (nu PVC).
1. O aerisire optimã
Pentru verificarea gradului de
umiditate a compostului, este
Aerisirea este condiþia primarã suficient sã se strângã în mânã un
pentru o optimã descompunere a pumn din material: dacã este
compostului. În cazul în care acest umed atât cât trebuie, va lãsa sã
proces se desfãºoarã într-un loc iasã câteva picãturi de apã.
închis, neventilat, în compost se
Compostul trebuie sã fie plasat
formeazã mucegai urât mirositor, într-un loc umbrit ºi ferit de vânt.
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Vine, vine
Moº Crãciun…
Moº Crãciun nu-i va uita nici
în acest an pe copiii din Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus. Celebrul
personaj va ajunge în zonã
duminicã, 26 decembrie, pentru
a împãrþi daruri dulci celor mai
cuminþi copii. La fel ca ºi anul
trecut, Moºul va poposi lângã
brazii din centrul fiecãrei

localitãþi, la orele amiezii, va sta
de vorbã cu princhindeii ºi în
schimbul unei poezii sau a unui
cântecel, va dãrui fiecãruia câte
o pungã cu dulciuri. Unul dintre
spiriduºii lui Moº Crãciun ne-a
informat cã vor fi pregãtite
aproximativ 300 de pungi (200
pentru copiii din Racoviþa ºi 100

pentru copiii din Sebeºu de Sus),
astfel cã sacul îndrãgitului
personaj va avea ºi de aceastã
datã, proporþii considerabile.
Aºadar, dragi copii este
momentul sã învãþaþi, cât mai
bine, o poezie sau un cântecel
pentru a-l impresiona pe Moº
Crãciun.

Vineri, 26 noiembrie, la orele
amiezii, ªcoala cu clasele I-VIII din
comuna Racoviþa a gãzduit
vernisajul expozitiei de picturã
ºcolarã ”De la învãþãtor, la
învãþãcel”. Expoziþia este rodul
colaborãrii foarte bune dintre
instituþia de învãþãmânt gazdã ºi
ªcoala cu clasele I-VIII din comuna
Cârþa, lucrãrile fiind realizate de

elevi de la ambele ºcoli, dar ºi de
prof. Anca Georgeta Bucur (fost
cadru didactic la Cârþa, acum în
activitate la Racoviþa). Cea mai
mare parte a lucrãrilor expuse de
copiii celor douã ºcoli au fost
realizate în cadrul orelor de
educaþie plasticã ºi au urmãrit
parcurgerea anumitor teme,
impuse de programa ºcolarã, dar

în cadrul expoziþiei existã ºi unele
lucrãri colective sau de compoziþie,
rod al imaginaþiei ºi inspiraþiei
elevilor.
La momentul festiv al inaugurãrii
expoziþiei au participat directorii
celor douã ºcoli (Mihaela FloareRacoviþa, Iuliana Turi- Cârþa),
primarul comunei gazdã, Florina
Peciu Florianu, profesorii
coordonatori ai copiilor expozanþi
(Anca Georgeta Bucur ºi Tudorel
Drãgoi), elevi ai celor douã ºcoli,
cadre didactice, pãrinþi sau bunici
ai copiilor, diverºi alþi invitaþi.
Evenimentul a fost deschis
printr-un scurt cuvânt de salut
adresat de directorul instituþii de
învãþãmânt gazdã, dupã care a
vorbit celor prezenþi prof.
Constantin Ilea, cel ce a încercat
sã „judece” aproape fiecare
lucrare, felicitând sau criticând
elevii- pictori pentru temele,
culorile folosite, atenþia acordatã
La finalul acestui eveniment prieteneascã, relaxatã, cei
lucrului etc. Detalii suplimentare au fost realizate, au oferit ºi cei
expoziþional
ºcolar, desfãºurat prezenþi au fost serviþi cu gogoºi ºi
doi
profesori
coordonatori
de
la
despre lucrãrile ce au compus
într-o
atmosferã
caldã, bãuturi rãcoritoare.
expoziþia ºi modul în care acestea Racoviþa ºi Cârþa.

Prevenirea apariþiei incendiilor la gospodãriile populaþiei în sezonul rece

PRINCIPALELE CAUZE ALE INCENDIILOR
Focul deschis:
a).-distrugerea prin foc a
resturilor menajere, furajere sau
a vegetaþiei uscate din grãdini,
curþi, terenuri agricole (miriºti în
urma seceriºului);
b).-aprinderea deºeurilor
menajere pe timp de vânt;
c).-amplasarea gunoaielor ce
urmeazã a fi distruse prin ardere
în apropierea ºurilor, adãposturilor de animale, furajelo;
d).-utilizarea în locuinþe sau
anexe gospodãreºti a lumânãrilor,
fãcliilor, lãmpilor de iluminat sau de
gãtit cu petrol fãrã a se lua mãsuri
de prevenire;
e).-depozitarea cenuºei cu jar
nestins în apropierea magaziilor,
ºurilor, furajelor;
f).-folosirea de afumãtori improvizate în magazii sau poduri.

Instalaþii electrice
sau improvizate:
a).-folosirea conductorilor sau
cablurilor electrice defecte;
b).-suprasolicitarea instalaþiilor
electrice prin folosirea de consu-

matori (reºouri, radiatoare, frigidere, maºini de spãlat, aparaturã
electronicã, etc) cu putere ce
depãºeºte puterea nominalã stabilitã pentru reþelele respective;
c).-instalaþii electrice, îmbãtrânite sau cu improvizaþii, executate
de persoane neautorizate;
d).-siguranþe fuzibile supradimensionate ºi improvizate;
e).-aparate electrice aflate sub
tensiune nesupravegheate sau
amplasate în apropierea materialelor combustibile.

Fumatul:
a).-fumatul în magazii, ºoproane, fânare, depozite de furaje,
poduri;
b).-fumatul fãrã respectarea
regulilor de prevenire a incendiilor;
c).-þigara nestinsã, uitatã sau
aruncatã la întâmplare pe
materiale combustibile.

Mijloace de
încãlzire defecte
sau improvizate :
a).-utilizarea sobelor metalice ºi

a).-nesupravegherea copiilor; stingerii incendiilor.
a altor sisteme improvizate sau cu evacuare a fumului cu terminaþie
b).-lãsarea chibriturilor la
defecþiuni;
în spaþiul podului, pentru afumarea
ªef Serviciul V
oluntar
îndemâna copiilor;
Voluntar
b).-nesupravegherea mijloa- cãrnii.
pentru Situaþii de Urgenþã
c).-nepreocupare din partea
celor de încãlzire pe timpul
pãrinþilor, pentru educarea
al comunei Racoviþa
funcþionãrii;
Jocul copiilor cu
Lucian Gerea
copiilor
în
domeniul
prevenirii
ºi
c).-amplasarea lor în aprofocul:
pierea materialelor combustibile;
d).-alimentarea defectuoasã cu
combustibili sau folosirea de
combustibili necorespunzãtori.

Sãrbãtoriþii lunii decembrie

Coºuri de fum
defecte sau
necurãþate:
a).-necurãþarea periodicã a
funinginei depuse pe coºurile de
fum;
b).-neîntreþinerea coºurilor în
urma utilizãrii lor îndelungate;
c).-prezenþa unor vicii ascunse
de construcþie (încastrarea în
pereþii coºurilor a elementelor de
construcþie combustibile);
d).-folosirea improvizaþiilor la
burlanele metalice de evacuare a
fumului cu lungime mare ºi coturi
multe montate pe lângã ºi pe
pereþii combustibili, în apropierea
materialelor ori altor obiecte de
uz casnic;
e).-existenþa unor coºuri de

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.
RACOVIÞA
Preot Mircea Dumitru (nr. 1K),
Iosif Maxim (nr. 23), Aurel
Bobanga (nr. 46), Georgeta
Obrocea (nr. 98), Gheorghe Vasiu
(nr. 104), Nicolae Mureºan (nr.
177), Maria Micu (nr. 243), Aurel Nicolae Gabor (nr. 558).
SEBEªU DE SUS
Raþiu (nr. 246), Candit Cândea
Dumitru Cîndea (nr. 110),
(nr. 269), Ioan Maxim (nr. 316),
Anicuþa Bîrzã (nr. 380), Miron Olar Maria Tatu (nr. 155), Ana
(nr. 481), Maria Olariu (nr. 516), Constantin (nr. 187), Valerica

Constandin (nr. 288).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

rosu galben albastru negru

„De la învãþãtor, la învãþãcel”- expoziþie de
desene la ªcoala cu clasele I-VIII Racoviþa
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Sistem de monitorizare
video în comunã
În urmã cu doar câteva zile, la
Racoviþa a fost pus în funcþiune un
sistem de supraveghere a
domeniului public cu ajutorul
camerelor video. Astfel, zona centralã a comunei este de acum
monitorizatã permanent cu ajutorul
unor camere video performante,
ce pot surprinde detalii din cele mai
sensibile. “Am decis sã achiziþionãm
ºi sã punem în funcþiune acest sistem
de supraveghere pentru a putea
depista mai uºor persoanele ce
sunt tentate sã aducã distrugeri

bunurilor aparþinând domeniului
public ºi privat al comunei, în
vederea tragerii la rãspundere a
acestora. De asemenea, existe ºi
alte motive, ce þin de siguranþa
noastrã, a tuturor, pentru care am
considerat cã acest sistem este
necesar. Sunt sigurã cã, în scurt
timp, investiþia îºi va dovedi
eficacitatea.”, ne-a spus primarul
comunei Florina Peciu Florianu.
Am mai aflat cã imaginile
surprinse de camerele video din
comunã sunt stocate în format

electronic timp de trei luni, astfel
cã, în acest interval, acestea pot fi
solicitate ºi folosite de persoanele
abilitate.
Primarul comunei ne-a mai
informat cã existã intenþia ca, în
perioada urmãtoare, numãrul
camerelor de supraveghere sã fie
mãrit. De asemenea, se doreºte
ca, în scurt timp, imaginile live din
comunã, captate de cel puþin o
camerã, sã poatã fi vizualizate ºi
pe pagina oficialã de internet a
primãriei.

Prima ediþie a Târgului de Tradiþii ºi Obiceiuri
de Crãciun
De asemenea, tot în cadrul
Târgului de Tradiþii ºi Obiceiuri de
Crãciun au fost organizate mai
multe mici expoziþii de icoane, artã
popularã, picturã ºi desene, cea
mai mare parte a exponatelor fiind
realizate de elevii ºcolii din
localitate.
Secþiunea artisticã a constituit
însã partea cea mai importantã a
manifestãrii, atât sâmbãtã, cât ºi
duminicã, scena Cãminului Cultural fiind gazda unor ansambluri ºi
grupãri artistice, ce au oferit un
adevãrat regal de colinde, obiceiuri ºi alte momente artistice
dedicate sãrbãtorilor de iarnã. Au
contribuit la realizarea spectacolelor elevii claselor V-VII ai ªcolii
cu clasele I-VIII Racoviþa, Ceata
de colindãtori a Ansamblului Folcloric „Purtata Avrigului” a Casei
de Culturã Avrig, elevii claselor a
IV-a ºi a IX-a de la Grupul ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini din
localitatea Mârºa, Corul Bisericii
Baptiste Racoviþa, Corala „Timotei Popoviciu” a Catedralei
Mitropolitane din Sibiu, Corul
„Camerata Vocalis” al Asociaþiei
„Prietenii Avrigului”, Grupul Vocal
al Catedralei din Avrig ºi Corul
Seminarului Teologic din Fãgãraº.
Au fost prezentate câteva

momente de o certã valoare artisticã, s-au cântat colinde
mai cunoscute sau mai puþin cunoscute, unele auzite,
de majoritatea spectatorilor, pentru prima datã, acþiunea
fiind, în ansamblul ei, o reuºitã unanim apreciatã. Spre
finalul festivalului, primarul comunei gazdã ºi amfitrionul
celor douã zile, Florina Peciu Florianu, ºi-a exprimat
speranþa cã acesta va deveni o manifestare emblematicã
pentru comunã ºi Þara Oltului.

Asigurarea obligatorie pentru casã,
doar pentru cei care nu au facultativã
 Termenul limitã pentru încheierea poliþei obligatorii
pentru locuinþã expirã în 15 ianuarie  Cei care au
încheiat o asigurare facultativã nu mai sunt obligaþi sã
încheie una obligatorie 
Dacã aveþi o asigurare facultativã, nu mai sunteþi obligaþi sã
încheiaþi asigurarea obligatorie.
Potrivit unui amendament adoptat
de Camera Deputaþilor, proprietarii care îºi asigurã locuinþele
printr-o poliþã facultativã nu mai
trebuie sã încheie ºi asigurare
obligatorie. Modificarea vine în
condiþiile în care începând cu 15
iulie, toate imobilele trebuiau sã
fie asigurate, inclusiv prin asigurarea obligatorie, indiferent dacã
locuinþa era deja protejatã împotriva tuturor riscurilor prin cea
opþionalã. „Nu intrã sub incidenþa
prezentei legi persoanele fizice ºi
juridice care ºi-au încheiat o
asigurare facultativã a locuinþelor
care sã acopere toate riscurile
prevãzute în asigurarea obliga-
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(continuare din pagina 1)

torie”, este amendamentul adus
de Camera Deputaþilor la Legea
nr. 260/2008 privind asigurarea
obligatorie a locuinþelor împotriva
cutremurelor, alunecãrilor de
teren sau inundaþiilor.

15 ianuarie, ultima
zi de platã
Asigurarea obligatorie presupune despãgubirea proprietarilor
de locuinþã împotriva daunelor
provocate numai în urma producerii unor calamitãþi naturale, precum cutremure de pãmânt, alunecãri de teren ºi inundaþii. Prima
de asigurare anualã perceputã de
asiguratori este de 10 sau 20 de
euro, în funcþie de tipul cosntrucþiei
ºi corespunde unei sume asigu-

rate de 10.000 euro, respectiv
20.000 euro. În cazul celor 3
riscuri asigurate prin poliþa
obligatorie, asigurarea facultativã
era gânditã pentru a include o
francizã de 20.000 euro (respectiv 10.000 euro), astfel cã cele
douã asigurãri nu s-ar fi suprapus,
ci erau complementare.
Cei care nu au asigurare facultativã mai au timp pentru a-ºi
încheia poliþa obligatorie pânã la
data de 15 ianuarie. Dincolo de
acest termen limitã, se vor aplica
neasiguraþilor amenzi cuprinse
între 100 ºi 500 de lei. Tot ce are
de fãcut proprietarul este sã
încheie asigurarea. El nu trebuie
sã facã niciunde dovada cã a
plãtit. Companiile de asigurare vor
face o centralizare la Bucureºti ºi
rezultatele vor fi trimise în teritoriu,
cãtre primãrii. La rândul lor,
primãriile vor trimite amenzile celor
care vor fi depistaþi fãrã asigurare
a locuinþei.

Recensãmânt în
octombrie 2011
Populaþia României va participa, în 2011, la un recensãmânt
al populaþiei ºi locuinþelor, ca un
reper statistic pentru viitoarele
politici de dezvoltare socio-economicã a þãrii, a anunþat, ieri, preºedintele Institutului Naþional de
Statisticã, Vergil Voineagu, cu
prilejul unei sesiuni de informare
privind acest recensãmânt, organizatã de Subcomisia pentru
populaþie ºi dezvoltare a Senatului
în colaborare cu Fondul Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru
Populaþie ºi INS, anunþã Agerpres.
Recensãmântul va începe, cel
mai probabil, în luna octombrie a
anului viitor ºi va dura circa douã
sãptãmâni, scopul acestuia fiind în
principal actualizarea datelor
României, ca membrã a Uniunii

Europene (UE).
Voineagu a spus cã
recensãmântul este obligatoriu sã
se realizeze anul viitor în toate
statele membre ale UE, pentru a
se putea stabili cu discernãmânt
o evaluare corectã a întregii
populaþii, atât la nivel intern, cât ºi
internaþional.
"România este al ºaselea stat
în Europa ca numãr de populaþie
ºi trebuie sã îºi asigure prezenþa
alãturi de alte þãri. Recensãmântul
este necesar pentru a surprinde
toate transformãrile care au avut
loc în ultimii zece ani ºi a face o
evaluare corectã a populaþiei.
Este nevoie de o aºezare pe o
bazã ºtiinþificã a politicilor de
redresare politico-socialã", a spus
preºedintele INS.

El a amintit în cadrul informãrii
cã recensãmântul va oferi
informaþii utile în domenii de
importanþã strategicã pentru
viitorul României, precum forþa de
muncã disponibilã ºi ºomajul,
starea clãdirilor ºi a infrastructurii
locale, dezbaterea economicoregionalã, situaþia comunitãþilor
etnice ºi religioase, numãrul de
emigranþi ºi imigranþi.
Recensãmântul populaþiei ºi
locuinþelor din 2011 va fi al treilea
de dupã cãderea comunismului ºi
va fi primul dupã aderarea
României la UE. Organizarea lui
este obligatorie pentru România,
ca membrã UE, ºi se va face în
baza reglementãrii europene, în
acelaºi timp cu celelalte state
membre.

