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Apel la înţelegere
elegere șii respect...

Conducerea
Primãriei comunei
Racoviþa face un apel
cãtre cetãþenii
comunei ce locuiesc
în zonele unde, în
ultima perioadã, au
fost efectuate lucrãri
de introducere a
reþelei de canalizare,

sã-ºi refacã ºanþurile
din faþa
proprietãþilor,
pentru a se asigura
scurgerea apelor
pluviale. De
asemenea, este
nevoie ca oamenii sã
înþeleagã ºi sã
respecte importanþa

efectuãrii acestor
lucrãri (cea mai
importanþã investiþie
publicã efectuatã în
comunã dupã
Revoluþia din 1989)
ºi sã acorde tot
sprijinul posibil ca
acþiunea sã se
desfãºoare cât mai

bine. În ceea ce
priveºte noroiul ºi
dezordinea cauzatã,
ace
ste lucruri fac
aceste
parte din normalitate
ºi TREBUIE suportate
de fiecare în parte,
beneficiile investiþiei
fiind majore pentru
comunã ºi pentru

Pregãtiri pentru sãrbãtorile de iarnã
După cum probabil aţi
observat,
comuna
se
pregătește de întâmpinarea,
așa cum se cuvine, a
sărbătorilor de Crăciun și
Anul Nou. La fel ca în ultimii
ani, în faţa Căminului Cultural
din centrul comunei a fost
amplasat un mare brad de
Crăciun (oferit de Ocolul

Silvic Avrig, administratorul
pădurii
proprietate
a
comunei Racoviţa). „Bradul,
împreună cu zona centrală a
localităţii, și cele două intrări
în comună situate pe traseul
Drumului Judeţean 105G, au
fost ornate cu diverse instalaţii
și podoabe luminoase,
operaţiunea fiind asigurată

de o societate specializată în
asemenea lucrări (Elco Alba
Iulia). Pentru procurarea
materialelor folosite la
împodobirea de sărbători,
am apelat și am beneficiat de
bunăvoinţa mai multor
sponsori. Ne dorim să
realizăm ceva frumos, de
care să se bucure mai ales

copii comunei, dar nu numai
ei. Nu-i vom uita nici pe cei
din satul Sebeșu de Sus, în
câteva zile vom aplasa și
împodobi și acolo un brad
mare și ne vom ocupa de
amplasarea unor ghirlande și
ornamente luminoase.”, nea spus primarul comunei,
Florina Peciu Florianu.

paºii spre civilizaþie.
Primãria Racoviþa îºi
cere scuze pentru
disconfortul creat ºi
apeleazã la înþelegerea
ºi colaborarea
cetãþenilor, pentru
el
iminarea tuturor
eliminarea
factorilor cauzatori
de probleme.

Când Crăciunul bate la
ușă, când noi avem
putere și închidem un
an, gandul meu este
alături de voi toţi, cu
bune și cu rele.
Magia Crăciunului
înseamnă bunătate,
ajutarea semenilor
noștri, împăcare cu
toată lumea. Haideţi să
ne unim și împreună să
ne facem cel mai
frumos Crăciun și să
trecem pragul către
noul an cu zâmbetul pe
buze, bucurie și fericire
în suflete.
Doresc tuturor multă
sănătate, bucurii,
prosperitate, un an mai
bun și să nu uităm că
numai împreună vom
reuși să ne dezvoltăm
comuna în care trăim.
La mulţi ani!
#Primarul comunei
Racoviţa
Florina Peciu
FLORIANU

Pentru un mediu
mai curat...
Cu prilejul ultimelor ºedinþe de Consiliu Local,
consilierii ce locuiesc în satul Sebeºu de Sus, dar nu
numai ei, au ridicat problema gravã a cetãþenilor ce
depoziteazã gunoiul din gospodãrii în diverse locuri
neamenajate. Astfel, s-a decis atenþionarea
cetãþenilor asupra faptului cã aruncarea gunoiului
în diverse locuri de pe domeniul public sau privat al
comunei (la Calea lui Stoia, containerele de la
terenul de sport etc) constituie o ilegalitate,
persoanele identificate cã au aceastã îndeletnicire
urmând sã fie sancþionate, fãrã niciun fel de
reþinere, conform prevederilor legale. În cadrul
Primãriei Racoviþa existã un serviciu specializat ce,
în schimbul unei sume modice, se ocupã de
colectarea periodicã a gunoiului menajer de la
populaþie, gospodãriile ce încã nu au încheiat un
contract pentru acest serviciu urmând a fi atent
monitorizate pentru identificarea locului de
depozitare a gunoiului produs. De asemenea,
persoanele ce au de aruncat alte deºeuri decât cele
menajere (obiecte de uz casnic, mobilã etc), pot
solicita (contra cost) Primãriei Racoviþa asigurarea
utilajelor necesare pentru transportul acestor
lucruri la groapa de gunoi autorizatã. Numai
împreunã, prin eforturi comune ºi cu respectarea
acestor reguli, ne putem asigura un mediu curat,
sãnãtos, sigur ºi frumos, pentru noi, copii noºtri ºi
generaþiile ce urmeazã.

rosu galben albastru negru

Dragi concetãþeni,
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INFORMARE privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de 21 noiembrie 2008
- referatul contabilei
Danela Mălai Mare
pentru formarea
comisiei de concurs
pentru ocuparea
postului de guard (1/2
normă)- se înlocuiește
din comisie consilierul
Aurel Bobanga cu
consilierul Iosif Maxim;
- referatul întocmit de
contabilul Școlii cu
clasele I-VIII, Stoica
Florentina, referitor la
acordarea tichetelor
cadou (în valoare de
3300 lei) pentru
angajaţii școlii- s-a
supus la vot și s-a
aprobat.
Doamna consilier
Zaharie propune să se
amplaseze plăcuţe de
avertizare pentru
persoanele ce
depozitează gunoaie la
fosta rampă de gunoi.
Primarul comunei,
Florina Peciu Florianu a
solicitat fostului primar,
Vasiu Nicolaie, să
predea Moara din satu
Sebeșu de Sus.

Informare privind ºedinþa
extraordinarã a Consiliului
Local al comunei
Racoviþa din data de
26 noiembrie 2008
La ședinţa
extraordinară au fost
adoptate următoarele
hotărâri:
1. Hotărârea privind
alegerea
președintelui de
ședinţă- consilierul
Nicolae Ritivoi;

Propunerea dumneavoastrã pentru
dezvoltarea comunei
Publicaţia „Jurnalul de
Racoviţa” dorește să vină
în sprijinul cetăţenilor cu
informaţii locale de interes,
dar, în același timp, își

propune să fie un fel de
„punte” întinsă între ei și
conducerea comunei. Ca
urmare, orice orice locuitor
al comunei, indiferent dacă

are domiciliul în Racoviţa
sau în Sebeșu de Sus,
poate veni cu propuneri
concrete pentru dezvoltarea
comunei, de care Primăria

și Consiliul Local trebuie să
ţină cont când va veni vorba
de stabilirea priorităţilor.
Doriţi ca o stradă să fie
asfaltată sau reparată,
zonele verzi sau locurile de
joacă pentru copii să fie
mai bine îngrijite etc? Ne
puteţi transmite nouă care
ar trebui să fie principala
investiţie pentru comună!
Pentru moment, cei care
iși doresc să ne contacteze
și
să
ne
transmită
gândurile lor o pot face
prin e mail, pe adresa
jurnalulderacovita@gmail.com,
dar, în scurt timp, aceștia vor
avea la dispoziţie și căsuţa
poștală „Jurnalul de Racoviţa”, ce va fi amplasată
în holul Primăriei. Vă
rugăm ca mesajele trimise
să fie însoţite de numele,
prenumele și adresa
semnatarului.

2. Hotărârea privind
aprobarea impozitelor
și taxelor locale
pentru anul 2009.
A fost prezentat
referatul întocmit de
viceprimarul
comunei, Simion
Olariu, referitor la

abaterile disciplinare
ale domnului referent
Valentin Tulpan- vor fi
luate măsurile
disciplinare prevăzute
de lege.
Au mai fost
dezbătute alte
probleme curente.

Informare privind
ºedinþa extraordinarã
a Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de 9
decembrie 2008
La ședinţa
extraordinară au fost
adoptate
următoarele
hotărâri:
1. Hotărârea privind
alegerea
președintelui de
ședinţă- consilierul
marieta Zaharie;
2. Hotărârea privind
aprobarea rectificării
bugetului local de
venituri și cheltuieli

al comunei Racoviţa
pe anul 2008;
3. Hotărârea
privind avizarea
efectuării unui Plan
Urbanistic Zonal
rectificator;
4. Hotărârea
privind aprobarea
acordării unor
tichete cadou pentru
angajaţii Scolii cu
clasele I-VIII
Racoviţa.

rosu galben albastru negru

Cu prilejul ședinţei
ordinare, au fost
adoptate următoarele
hotărâri:
1. Hotărârea privind
alegerea președintelui
de ședinţă- consilierul
Simion Olariu;
2. Hotărârea privind
aprobarea rectificării
bugetului local de
venituri și cheltuieli pe
anul 2008;
3. Hotărârea privind
aprobarea achiziţionării
serviciilor de „lucrări
întreţinere drumuri
comunale”;
4. Hotărârea privind
construirea unei săli de
sport în comuna
Racoviţa;
5. Hotărârea privind
revocarea Hotărârii nr.
52/2008.
S-au mai discutat:
- cererea domnului
Gheorghe Subţirelu
pentru alocarea unui
ajutor pentru o locuinţă
dărâmată- se va forma
o comisie ce se va
deplasa la faţa locului;
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Manifestare aniversarã dedicatã
Mitropolitului Andrei ªaguna
Joi, 4 decembrie, la ªcoala cu clasele I-VIII din comuna Racoviþa, s-a desfãºurat etapa finalã (de evaluare) a Proiectului Educaþional
Interjudeþean „Mitropolitul Andrei ªaguna- 200 de ani de la naºtere”. Motto-ul acþiunii a fost extras tocmai din vorbele marelui ierarh
al Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal: „De douã ori dacã m-aº naºte, tot preot ºi slujitor al Bisericii lui Hristor m-aº face...”
scurt program de colinde
tradiţionale românești. De
asemenea, a fost recitată o
poezie scrisă de unul dintre
elevii participanţi la proiect.
Tot cu acest prilej, au fost
realizate două mici expoziţii
(de icoane și obiecte decorative), cu produse
realizate de elevi în cadrul
atelierelor de lucru formate
pentru acest proiect.
Pentru contribuţia adusă la
această activitate, copii au
primit diplome, cărţi și
reviste. Participanţii la
această etapă a proiectului
au primit din partea
inspectorului pentru religie,
prof. Sorin Joantă, câte un
exemplar din Telegrafu l
Român,
publicaţie
a
Arhiepiscopiei Române, iar
din partea preotului paroh
din
comună,
Mircea
Dumitru, a fost oferit ă
tuturor cartea „RacoviţaMonografia unei stravechi
așezări sibiene”, scrisă de
Cornel Lupea.
Proiectul Educa ţ ional
Interjudeţean „Mitropolitul
Andrei Șaguna- 200 de ani
de la naștere” a fost iniţiat
la începutul lunii februarie
a acestui an, de Arhiepiscopia Sibiului și s-a derulat în parteneriat cu
Inspectoratul
Școlar
Judeţean Sibiu. În perioada
desfășurării sale, în proiect
au fost implicaţi elevi și
profesori de la 27 de instituţii
de învăţământ din judeţele

Sibiu și Brașov. Prof. Iuliana Mihaela
Floare de la școala din Racoviţa a fost
coordonatorul principal al grupului de
lucru din zonă.

Recomandãrile E.ON Gaz Distribuþie pentru sezonul rece
Odatã cu venirea sezonului rece creºte pericolul producerii unor
accidente sau a intoxicãrilor cu monoxid de carbon în urma folosirii
necorespunzãtoare a instalaþiilor de utilizare a gazelor naturale,
respectiv a efectuãrii unor modificãri neautorizate ale acestora.
În anul 2007, datorită
manipulărilor greșite sau
improvizaţiilor la instalaţiile
de utilizare a gazelor naturale
au avut loc 28 de evenimente
grave. Totodată, anul trecut
au fost înregistrate 41 de
cazuri de intoxicaţii cu
monoxid de carbon.

Pentru prevenirea evenimentelor grave, compania
E.ON Gaz Distribuţie
informează că, pentru
propria lor siguranţă,
consumatorii trebuie să
respecte cu stricteţe
următoarele reguli privind
utilizarea instalaţiilor de

gaze naturale:
1. Să nu doarmă cu focul
deschis;
2. Să nu doarmă în încăperi
cu aparate de utilizare
neracordate la coșul de fum
(aragaz etc.);
3. Să nu lase focul
nesupravegheat la arzătoarele neautomatizate;
4. Să nu folosească
aparate de utilizare care nu
sunt etanșe sau nu au tiraj;
5. Să nu folosească
improvizaţii la instalaţiile de
utilizare;
6. Să asigure o ventilare
permanentă în încăperile
unde funcţionează centralele
termice sau aparatele de
consum cu flacără liberă;
7. Să asigure verificarea și
curăţarea coșurilor de fum
cel puţin de două ori pe an.

10. Să nu manevreze
aparate electronice;
11. Să nu aprindă lumina;
12. Să nu verifice cu flacără
instalaţiile de gaze naturale;
13. Să sune imediat la
dispeceratul de urgenţă al
E.ON Gaz Distribuţie la unul
dintre numerele de telefon:
0265.200.928

(număr taxabil cu tarif local
din reţeaua Romtelecom și
cu tariful operatorului pentru
toate celelalte reţele de
telefonie)
sau
0800.800.928
(număr gratuit, apelabil din
principalele reţele de
telefonie fixă și mobilă).
Modificarea instalaţiilor de
gaz fără avizele necesare și/
sau de către persoane neautorizate prezintă un permanent pericol de explozii și de
intoxicaţii. Compania noastră
solicită
consumatorilor
interesaţi să efectueze
modificări ale instalaţiilor
În caz că simt miros de interioare recurgând numai la
gaz, consumatorii sunt serviciile unei societăţi sau ale
rugaţi
să
aplice unei persoane autorizate
pentru proiectarea și execuţia
următoarele măsuri de
instalaţiilor de gaze naturale.
siguranţă:
Doar prin respectarea
strictă a acestor reguli
8. Să stingă toate focurile; consumatorii pot beneficia în
9. Să deschidă imediat condiţii de siguranţă de
toate ușile și ferestrele;
gazele naturale.

Fondator:

Florina PECIU-FLORIANU,

primarul comunei Racoviþa, ºi Consiliul Local
Racoviþa
Editori: Dan FRÂNCU ºi Cosmin PAL
Colegiul de redacţie:
Foto: Dan FRÂNCU
Tehnoredactare: Bogdan OLTEAN
Tiparul:
E-mail: jurnalulderacovita@gmail.com
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În afara cadrelor didactice
și a elevilor de la școala
gazdă, la activitate au
participat oaspeţi de la mai
multe unităţi de învăţământ
din jur, participante la
proiect, reprezentanţi ai
Inspectoratului Școlar Judeţean Sibiu (inspectorul
școlar general adjunct,
Roberto Dietrich și inspectorul pentru religie, Sorin
Joantă), protopopul Avrigului, pr. Vasile Gafton,
primarul comunei Racovita, Florina Peciu
Florianu, viceprimarul
Simion Olariu, diverși alţi
invitaţi.
Cu acest prilej, prof.
Iuliana Mihaela Floare,
alături de copii din Racoviţa,
membri ai echipei participante la proiect, au prezentat participanţilor câteva
materiale despre activitatea
și viaţa Mitropolitului Andrei
Șaguna, precum și imagini,
însoţite de comentarii, despre principalele etape din
proiect și rezultatele
acestuia.
După expuneri, o parte
dintre invitaţi au ţinut să
felicite elevii și cadrele
didactice pentru implicarea
într-un asemenea proiect
de anvergură, și și-au
exprimat speranţa că vor
mai
fi
organizate
asemenea acţiuni.
În încheiere, un grup
vocal al școlii a susţinut un
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Ce fel de naștere
na tere aștept
a teptăm
m noi?
simţim că viaţa aceasta pe
care o trăim devine tot mai
greu de suportat (și simţim
acest lucru tot mai des, nu vi
se pare?), avem tendinţa de
a renunţa la orice formă de
rezistenţă sau de protest și de
a ne lăsa duși de valuri, fără
ţintă, fără direcţie, spre o
destinaţie necunoscută,
oriunde, numai nu în locul
acela în care ne-am
confruntat cu dureroasa și
trista lipsă de sens și, cu
sentimentul extrem de greu
de suportat al inutilităţii și
zădărniciei. Prea greu de
purtat pentru noi această
stare de travaliu perpetuu, pe
care în zadar așteptăm să-l
finalizeze o naștere de care
să ne putem, în sfârșit, bucura
și noi, cu toţii, nu numai
dobitoacele și îngerii.
Am așteptat de aproape 20
de ani să se nască acea
generaţie care să pună
lucrurile la locul lor, deși,
nimeni, chiar nimeni! nu știe
unde este locul unde ar trebui
puse lucrurile. Toţi sunt
pregătiţi, își dau cu părerea,
dar nimeni nu știe cu
adevărat, iar, dacă se pune
problema luării unei decizii
sau a asumării unei responsabilităţi, constatăm cu
stupoare că ne aflăm în ţara
nimănui.
Și, atunci, ce fel de naștere

așteptăm noi sau pe cine
așteptăm? Poate, o societate
civilă responsabilă și cu
atitudine fermă? Poate!?
Poate nu așteptăm nimic, ci,
doar, așa cum spuneam, pur
și simplu... așteptăm. Iar ca
să ne fie așteptarea mai
ușoară și/sau, de ce nu, mai
interesantă, zgândărim cu
răbdare rănile trecutului, cine
știe, nu cumva vom găsi în ele
rostul nostru? Nu cumva asta
așteptăm? Să se nască din
așteptarea aceasta răbdătoare a noastră rănile
trecutului? Nu pe Mântuitorul,
ci motivul pentru care S-a
întrupat El. Păcatul, rana
veche a fiinţei noastre,
nepăsarea și negrija faţă de
locul sau de lumea în care
trăim; sau măcar de porunca
pe care Dumnezeu ne-a dato în mod direct. Aceasta
așteptăm noi să se nască?
Nu mă pot abţine să preiau
un pasaj din Citadela lui
Antoine de Saint-Exupéry.
Poate să pară un citat dur,
prea dur pentru sensibilităţile
noastre mult prea omenești
la rândul lor, însă, pentru
mulţi dintre noi, din păcate,
el ar putea fi o oglindă.
„A fost o vreme, în tinereţea
mea, când îmi era milă de
cerșetori și de rănile lor, când
plăteam pentru ei tămăduitori
și cumpăram leacuri –

Proiectil de rãzboi
descoperit la Racoviþa
Săpăturile pentru introducerea
re ţ elei
de
canalizare efectuate în
comuna Racoviţa au scos
la iveală o dovadă că aici
s-a scris o filă din istoria
acestui popor. În cursul
dimineţ ii de vineri, 28
noiembrie, un excavator
ce săpa șanturile pentru
canalizare în zona străzii
Gării (pe vale-n jos) a
scos la iveală, în dreptul

imobilului cu numărul
122,
un
proiectil
neexplodat. Imediat după
interesanta și periculoasa
descoperire, lucr ătorii
firmei ce execută lucrările
au anunţat autorităţile,
care la rândul lor, au luat
măsuri pentru izolarea
locului și au informat
specialiștii
de
la
Inspectoratul
pentru
Situaţii de Urgenţă „Cpt.

Dumitru Croitoru” al
judeţului Sibiu. Echipajul
sosit la faţa locului a
constatat că obiectul
descoperit
este
un
proiectil AG 7, în stare de
funcţionare (neexplodat),
muniţie folosită în cel deal doilea război mondial.
Proiectilul a fost ridicat și
transportat la Sibiu în
vederea depozitării și
distrugerii.

caravanele îmi aduceau
dintr-o insulă unguente cu
amestec de aur, care refăceau pielea deasupra rănii
deschise. Am făcut aceasta
până în ziua în care am
înţeles că ţineau la duhoarea
lor ca la un lux rar, căci i-am
surprins zgâriindu-se și
mânjindu-se cu bălegar, asemenea acelora care îngrașă
pământul pentru a-i extrage
seva întreagă. Își arătau cu
mândrie unul altuia putreziciunea, fălindu-se cu
ofrandele primite, fiindcă cel
ce primea cel mai mult egala
în proprii-i ochi pe marele
preot ce slujește celui mai
frumos idol. Nu primeau să-l
consulte pe medicul meu
decât în speranţa că ţancrul
lor îl va surprinde prin pestilenţa și dimensiunile lui șiși agitau ciotul ca pentru a
ocupa mai mult loc în lume.
Și primeau îngrijirile ca pe un
omagiu, oferindu-și membrele abluţiunilor care-i flatau; deîndată însă ce răul era
vindecat, se regăseau lipsiţi
de importanţă, nemaihrănind
nimic din ei înșiși, inutili, și
încercau să reînvie acel ulcer
care trăia în ei.
Împodobiţi din nou cu
putreziciunea lor, mândri și
găunoși, reluau drumul
caravanelor cu talgerul în
mână, cerșind în numele

Sãrbãtoarea obiceiurilor
tradiþionale de Crãciun
Primăria și Consiliul Local
al comunei Racoviţa va
invită vineri, 26 decembrie,
începând cu ora 14, la prima
ediţie a „Sărbătorii obiceiurilor tradiţionale de
Crăciun”. „După slujba din
a doua zi de Crăciun îi
așteptăm pe toţi locuitorii
comunei
la
căminul
Cultural, în preajma Bradului de Crăciun. Prima
parte a sărbătorii este

Poliþia vã informeazã
Art 29, ind. 4:
Se interzice persoanelor
juridice comercializarea către
persoanele fizice a obiectelor
artizanale și de distracţie pe
bază
de
amestecuri
pirotehnice din clasele II - IV,
T.1, T.2, precum și a artificilor
din categoria "obiecte
zburătoare luminoase" și a
pocnitorilor din clasa I. Persoanele juridice autorizate
în condiţiile legii pot folosi
aceste obiecte artizanale și
de distracţie pe bază de
amestecuri pirotehnice
numai în interes propriu și
numai în locurile autorizate.
Se interzice persoanelor
fizice
confecţ ionarea,
deţinerea, comercializarea,
importul, folosirea sau
orice altă operaţiune cu
obiecte artizanale și de
distracţie pe bază de
amestecuri pirotehnice din
clasele II - IV, T.1, T.2, precum
și a artificilor din categoria
"obiecte zburătoare luminoase" și a pocnitorilor din
clasa I.

Art 29, ind. 5:
Se interzice folosirea
obiectelor artizanale de
distracţie pe bază de
amestecuri pirotehnice în
următoarele situaţii:
a). între orele 24 - 06 cu
excepţia
perioadelor
autorizate, precum și a
evenimentelor de interes
local,
naţional
sau
internaţional, în baza
aprobării autorităţilor locale
b). la o distanţă mai mică
de 50 m de construcţiile de
locuinţe cu până la 4 niveluri
și la mai puţin de 100 m faţă
de cele cu peste 4 niveluri
c). la o distanţă mai mică
de 500 m de instalaţiile
electrice de înaltă tensiune,
de locurile de depozitare și
livrare a combustibililor lichizi
sau solizi de instalaţiile de
gaze
f). pe drumurile publice
deschise circulaţiei rutiere,
pe aleile pietonale și în spaţii
deschise cu aglomerări de
persoane
g). la o distanţă mai mică
de 500 m de pădure

Clasa I. Obiecte de
distracþie foarte
mici:
- artificii (steluţe, lumânări
scânteietoare, jerbe cu
scântei, minifacle, minisori,
inele de foc, sateliţi și obiecte
zburătoare luminoase)

Clasa a II -a.
Obiecte
pirotehnice de
distracþie, mici:
- baterii de artificii
- artificii (arteziană de
artificii, sri și sori rotitori, jerbe
scânteietoare, jeturi luminoase, facle)
- rachete (minicandele de
diferite tipuri și rachete cu
meteoriţi)
- pocnitori (pocnitori mici de
diferite tipuri, pocnitori
chnezești, tunet de tun și
petarde de diferite tipuri
Art. din clasa a II-a se pot
comercaliza în perioada 27 31 decembrie a anului și se
pot folosi numai în zilele de
31 decembrie și 1 ianuarie

dumnezeului lor murdar.”
Deci, ce fel de naștere
(Citatul este preluat după așteptăm noi? Avem curajul
trad. din limba franceză a lui să ne răspundem?
~erban Florea, Ed. RAO,
Pr. Vasile GAFTON
1993, p. 5)
Protopopul Avrigului

- Se interzice folosirea de
către persoanele fizice a
obiectelor pirotehnice de
distracţie în următoarele locuri:
- mijloace de transport de
orice fel
- clădiri, indiferent de
destinaţia acestora
- staţiile mijloacelor de
transport, pe drumurile publice
și aleile pietonale
- pieţe, târguri oboare,
adunări și manifestări publice
de orice fel și în cadrul
grupurilor de persoane
- în zonele în care există
riscul de producere a
incendiilor, explozilor, căderilor
de roci sau de alte obiecte și
producerea avalanșelor
Vă informăm că nerespectarea acestor prevederi legale
atrage după caz săvârșirea
unei infracţiuni sau contravenţi.
În speranţa că această
scurtă prezentare vă va
conștientiza și că aceste
obiecte pot produce vătămări
și în unele cazuri chiar decese,
stimaţi locuitori ai comunei
Șura Mare, lucrătorii Postului
de Poliţie vă urează "Sărbători
fericite!2 și anul 2009 să vă
aducă multe împliniri și
bucuri.

rezervată obiceiului tra- împreună
aminte
de
diţional <<Dana>>, iar în frumoasele obiceiuri ale
continuare, în interiorul sărbătorilor de iarnă, să ne
Căminului Cultural, se va simţim bine, să petrecem
desfășura un spectacol. Din împreună măcar o parte a
programul acestuia nu vor acestor sărbători. Îi invit pe
lipsi dansurile populare, toţi la această sărbătoare și
muzica,
șezătoarea îmi doresc să fie prezenţi cât
tradiţională, precum și alte mai mulţi oameni îmbrăcaţi
surprize. Bineînţeles că în frumosul costul popular
oaspetele de onoare al tradiţional.”, ne-a informat
sărbătorii va fi Moș Crăciun. primarul comunei, Florina
Vreau să ne aducem Peciu Florianu.

Ajutoare
guvernamentale
pentru persoanele
defavorizate
În cursul lunii noiembrie,
la fel ca în toate localităţile
din ţară, și la Racoviţa s-a
derulat programul guvernamental de distribuire a
alimentelor (făină de grâu și
zahăr) pentru persoanele
defavorizate. Pentru evitarea
oricăror interpretări răuvoitoare și neavenite, viceprimarul comunei Racoviţa,
Simion Olariu, ne-a oferit
câteva detalii referitoare la
desfășurarea acestui program. “Făina albă și zahărul
au fost distribuite în baza
Hotărârii Guvernului României nr. 410/2008 privind
stabilirea specificaţiilor și
punerea în aplicare a
planurilor anuale 2008-2009
pentru furnizarea de produse
alimentare provenind din
stocurile de intervenţie
comunitare către persoanele cele mai defa-

vorizate din România. De
aceste
alimente
au
beneficiat doar persoanele
ce primesc de la primărie
ajutor social (conform Legii
nr. 416) și pensionarii ce au
doar pensie de la fostele
cooperative agricole de
producţie, împreună cu
familiile acestora. Listele cu
beneficiarii de alimente au
fost întocmite de angajaţii
Primăriei Racoviţa (pentru
beneficiarii de ajutor social)
și de Casa de Pensii Sibiu
(pentru pensionarii CAP).
Pentru Racoviţa și Sebeșu
de Sus, am distribuit aceste
ajutoare guvernamentale
unui număr de 96 cetăţeni
(31 pensionari CAP și 65
beneficiari ai ajutorului
social). În total, am acordat
1920 kg de făină albă (20
kg/persoană) și 576 kg de
zahăr (6 kg/persoană).”

rosu galben albastru negru

Ne aflăm într-o perioadă a
așteptării, a deschiderii prin
colindul strămoșesc atât spre
trecutul pe care încercăm să
ni-l readucem în suflete, cât
și spre viitorul pe care-l vrem
- la fel ca toţi moșii și
strămoșii noștri - mai bun. De
fapt, în ultima vreme aceasta
a fost preocuparea noastră
de căpătâi, așteptarea. Ce
așteptăm, nici noi nu știm
prea bine, însă, instruiţi atâta
amar de vreme doar să
ascultăm și să aplaudăm, fie
că înţelegem ceva, fie că nu
înţelegem, nici nu mai
suntem dispuși să facem
altceva decât, cum spuneam,
să așteptăm.
Așteptăm cu inimile larg
închise și cu sufletele bine
ferecate Nașterea Domnului.
El va veni, ce-i drept și anul
acesta și se va naște, așa
cum L-am obișnuit de mai
bine de două mii de ani
încoace, în ieslea dobitoacelor. Este cel mai bun loc pe
care i-L putem oferi, din mult
prea generoasa noastră
zgârcenie. Este, poate,
modul cel mai diplomatic și
mai discret de a-I sugera că,
noi, oamenii, avem prea
puţină nevoie de El; doar ne
avem pe noi înșine, nu!? Dar,
ce ne facem, fraţilor, că și de
noi ne săturăm atât de ușor!?
Și astfel, ori de câte ori

