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Pofti i
Poftiţi
la casierie...
De câteva zile, persoanele fizice ºi juridice ce au de achitat
impozite ºi taxe cãtre bugetul local al comunei Racoviþa se pot
prezenta la casieria Primãriei pentru platã. Cei ce îºi vor achita în
totalitate impozitele pe clãdiri, impozitele pe terenuri ºi taxa
pentru mijloacele auto, pânã la data de 31 martie 2009, vor
beneficia de o bonificaþie de 10% din suma datoratã. Impozitele ºi
taxele locale pentru anul 2009 datorate bugetului local al comunei
Racoviþa au fost stabilite prin HCL nr. 78/2008.

Primãria ºi Consiliul Local al comunei
Racoviþa au organizat vineri, 26 decembrie,
începând cu ora 14, prima ediþie a
„Sãrbãtorii obiceiurilor tradiþionale de
Crãciun”.
Sărbătoarea de la Racoviţa
a debutat la scurt timp după
slujba din a doua zi de
Crăciun, cu tradiţionalul
obicei „Dana”. Platoul din faţa
Căminului Cultural („gazda”
obișnuită a Cetei de Feciori)
s-a dovedit a fi neîncăpător
pentru mulţimea de săteni
(unii îmbrăcaţi chiar în frumoasele costume populare)
sau oaspeţi din alte localităţi,
veniţi pentru a asista la
frumosul obicei. În mijlocul
mulţimii, cum era și normal,
s-au aflat primarul comunei,
Florina Peciu Florianu
(îmbrăcată în costumul tradiţional popular), viceprimarul
Simion Olariu, consilieri
locali, precum și alte personalităţi ale satului. „Dana”, o
colindă cu caracter laic, a fost
interpretată de feciorii din
Ceată, dar și de oamenii
însuraţi, veniţi „să-i ajute”,
împărţiţi în două tabere. La
sfârșitul colindei, „primarul”
Cetei a mulţumit cu glas tare
tuturor părinţilor fetelor care
i-au primit la colindat, precum

și celor prezenţi la sărbătoare,
care i-au ajutat la cântat, iar,
în semn de răsplată, a oferit
bărbaţilor ţuică și femeilor vin
fiert. Obiceiul, la fel ca și
textul colindei, este necunoscut în alte zone folclorice
ale ţării.
Imediat după acest moment, cei prezenţi au fost
poftiţi în sala mare a Căminului Cultural, unde s-a
desfășurat partea a doua a
acţiunii. Pentru câteva ore,
scena obiectivului a găzduit
o varietate de momente artistice, racoviţenii demonstrând
prin acest program că au știut
să-și protejeze tradiţiile și
cele mai frumoase obiceiuri.
Au evoluat membrii Ansamblului Folcloric „Codruţ” al
copiilor din comună, Ceata
de Feciori, „seniorii” formaţiei
de dansuri a Căminului Cultural, grupul vocal al femeilor,
din programul sărbătorii nelipsind dansurile populare,
colindele, `ezătorile tradiţionale, alte obiceiuri ale
sărbătorilor de iarnă.

Muzica populară a fost și ea
prezentă, soliștii vocali Alina
Olariu, Laurean Maxim și
Anca Mărginean interpretând
câteva din cele mai
cunoscute melodii din zonă.
De la manifestare nu a lipsit
Moș Crăciun, acesta oferind
artiștilor, ca semn de răsplată
pentru efortul depus pe
scenă, câte o pungă cu
dulciuri și fructe. (Moșul a
poposit lângă Bradul de
Crăciun din centrul comunei
înainte de debutul manifestării și a oferit cadouri dulci
tuturor copiilor ce l-au
colindat.)
La finalul programului,
primarul comunei a mulţumit
publicului (prezent în număr
foarte mare) pentru participare și aplauzele căduroase
oferite după fiecare moment
artistic din program și și-a
exprimat speranţa că, la
ediţiile viitoare, „Sărbătoarea
obiceiurilor tradiţionale de
Crăciun”, va atrage cel puţin
la fel de mult public, iar
organizarea va fi îmbunătăţită.
Coordonatorul artistic al
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Sãrbãtoarea obiceiurilor tradiþionale de Crãciun

spectacolului a fost Gheorghe Mereș, prezentarea fiind
asigurată de doamna profesor Iuliana Mihaela Floare
și domnul învăţător Alexandru
Floare de la Școala cu
clasele I-VIII Racoviţa.

„Dana”
Merge, Dana, prin
grădină,
Cunună de vineţele,
Merge, Dana prin
grădină...
Cu cizmele tropăind,
Cu rochiţa-n vânt trăgând;
Cu mâinile – ca florile,
Cu botele – ca rujile!
La fântână, c-o ajuns,
Apă-n bote ș-o luat,
Și-napoi cân’ s-o-nturnat,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat,
Cu trei juni, ca trei peuni!
Unu-o-ntins-o, de mi-o
prins-o,
De i-o luat măr din sân...
Altu-o-ntins-o de mi-o

prins-o,
De i-o luat inelu...
Altu-o-ntins-o, de mi-o
prins-o,
De i-o luat cununa...
Ea din greu i-o blăstămat:
Cel ce-o luat măr din sân,
Putrezească, ca dânsu,
Ca dânsu ca măr din sân!
Cel ce-o luat inelu’,
Petreacă-se prin dânsu’,
Prin dânsu, ca degetu
Cel ce-o luat cununa,
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamnă-sa!
Fire-ai, Ano, sănătoasă,
Să-ţi dai „cinstea”,
bucuroasă,
Ana să se-nveselească,
Nouă să ne mulţumească,
Și la mulţi ani să trăiască!
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Informare privind ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa din
data de 19 decembrie 2008
Cu prilejul ºedinþei ordinare a Consiliului Local al comunei Racoviþa
au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea privind alegerea preºedintelui de ºedinþã- consilierul
Marius Telebuº;
2. Hotãrârea privind rectificarea bugetului local de venituri ºi
cheltuieli pentru anul 2008 al comunei Racoviþa;
3. Hotãrârea privind aprobarea Regulilor ºi Dispoziþiilor pentru
evitarea producerii incendiilor pe domeniul public ºi privat.
Primarul comunei, Florina Peciu Florianu, a informat membrii
Consiliului Local despre depunerea ºi aprobarea proiectului
referitor la introducerea apei potabile în satul Sebeºu de Sus
(proiect depus la Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Durabile, prin
Mãsura 3.2.2. din Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã).
De asemenea, Consiliul Local a fost informat despre acordarea, în
data de 26 decembrie, a 300 de pungi de Crãciun cu diverse
cadouri pentru copii ºi a 10 pungi pentru familiile sãrace (în
Racoviþa) ºi a 100 de pungi pentru copii ºi 10 pungi pentru
familiile sãrace (în Sebeºu de Sus). Pungile au fost alcãtuite din
diverse sponsorizãri, valoarea totalã a acestora fiind de 12000 lei.

În actuala situaţie economico-financiară globală,
tinerii care își pierd locurile de
muncă în ţară și străinătate,
sau doresc să înceapă afaceri
proprii în ţară, în diverse
domenii, au oportunitatea de
a beneficia de substanţiale
fonduri nerambursabile,
disponibile prin Măsura 3.1.2.
din Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală. Cei
interesaţi, pot obţine informaţii
suplimentare la sediul
Primăriei comunei Racoviţa,
sau la adresa de e-mail
ajpdrp.sibiu@apdrp.ro.. De
asemenea, accesând adresa
de internet www.apdrp.ro, se
poate găsi și descărca Ghidul
Solicitantului, Măsura 3.1.2..
Pentru accesarea acestor
fonduri, cei interesaţi vor
depune proiecte, ce pot fi
întocmite de firme de consultanţă (adresele acestora

pot fi găsite pe pagina de
internet www.apdrp.ro).
Considerăm esenţială
această măsură pentru
stabilirea tinerilor în mediul
rural, mai ales în contextul
modernizării satelor și
comunelor cu ajutorul
fondurilor nerambursabile.
În cadrul Măsurii 3.1.2. se
pot realiza următoarele tipuri
de investiţii:
I) Investiţii în activităţile nonagricole productive, cum ar fi:
- industria ușoară (articole
de pielărie, încălţăminte, lână,
blană, tricotaje, produse de uz
gospodăresc,
produse
odorizante etc);
- în activităţi de procesare
industrială a produselor
lemnoase- începând de la
stadiul de cherestea (ex.
mobilă);
- mecanică fină, asamblare
mașini, unelte și obiecte

Informare privind ºedinþa extraordinarã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa din
data de 8 decembrie 2008
Cu prilejul ședinţei extraordinare, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
1. Hotărârea privind alegerea președintelui de
ședinţă- consilierul Marieta
Zaharie;
2. Hotărârea privind rectificarea bugetului local de
venituri și cheltuieli al

comunei Racoviţa pentru
anul 2008;
3. Hotărârea privind
avizarea unui Plan Urbanistic
Zonal rectificator pentru nr.
top. 3220/9/2 și 3219/2/3;
4. Hotărârea privind
acordarea de tichete cadou
pentru angajaţii Școlii cu
clasele I-VIII Racoviţa.

Informare privind ºedinþa extraordinarã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa din
data de 10 decembrie 2008
Cu prilejul ședinţei extraordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviţa, au fost
adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea privind alegerea președintelui de
ședinţă- consilierul Nicolaie
Vasiu;
2. Hotărârea privind mă-

surile locale pentru aplicarea
Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală, finanţat
prin FADR;
3. Hotărârea privind rectificarea bugetului local de
venituri și cheltuieli al
comunei Racoviţa pentru
anul 2008.

casnice, producerea de
ambalaje etc.
II) Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meșteșugărești, de artizanat și a altor
activităţi tradiţionale nonagricole cu specific local
(prelucrarea fierului, lânii,
olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale
tradiţionale etc), precum și
marketingul acestora (mici
magazine de desfacere a
propriilor produse obţinute din
aceste activităţi).
III) Servicii pentru populaţia
rurală, cum ar fi:
- servicii de croitorie, frizerie,
cizmărie;
- servicii de conectare și
difuzare internet;
- servicii de mecanizare,
transport (altele decât
achiziţia mijloacelor de
transport), protecţie fitosanitară, însămânţare artificială

a animalelor;
- servicii reparaţii mașini,
unelte și obiecte casnice.
De asemenea, va fi sprijinită achiziţionarea de
echipamente de producere a
energiei din alte surse
regenerabile, altele decât
biocombustibilii, numai ca
parte componentă a proiectelor de investiţii sprijinite prin
această măsură.
Prin
Măsura
3.1.2.,
intensitatea ajutorului public
nerambursabil va fi de până
la 70% din totalul cheltuielilor
eligibile și nu va depăși:
- 50000 euro/proiect- dacă
beneficiarii sunt persoane
fizice autorizare;
- 100000 euro/proiectpentru micro-întreprinderile
care își desfășoară activitatea
în sectorul transportului rutier;
- 200000 euro/proiectpentru alte mico-întreprinderi.

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 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 p o t f a c e p r i n e -m a i l , p e a d r e s a
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
înso ţ ite de numele, prenumele și adresa
semnatarului.

activitate al
Consiliului Local
pentru anul 2008
E început de an și pentru
că așa se obișnuiește în
această perioadă, ne-am
propus să vă prezentăm
bilanţul de activitate al
Consiliului Local al comunei
Racoviţa pentru anul 2008. În
cursul anului trecut, Consiliul
Local al comunei Racoviţa
s-a întrunit în 19 ședinţe (8
ședinţe ordinare, 8 ședinţe
extraordinare, 2 ședinţe
convocate de îndată și o
ședinţă de constituire). Dintre
ședinţele desfășurate, 4 au

fost ședinţe ordinare ale
fostului Consiliu Local, restul
întâlnirilor fiind preg[tite
pentru legislativul local
format după alegerile locale
din luna iunie. În 2008,
Consiliul Local al comunei
Racoviţa a adoptat 91
hotărâri, dintre acestea
majoritatea fiind votate după
alegerile locale de la
jumătatea anului. În perioada
de referinţă, primarul
comunei Racoviţa a emis
309 dispoziţii.

Sãrbãtoriþii lunii
ianuarie
Începând cu primul număr
a ziarului „Jurnalul de
Racoviţa” din acest an, ne-am
propus ca, în fiecare lună, să
publicăm numele tuturor
cetăţenilor comunei, cu vârsta
de cel puţin 70 de ani, ce își
aniversează ziua de naștere.
Această rubrică a fost realizată
cu sprijinul consilierului local
Ana Măerean, ce s-a ocupat
de colectarea datelor.

Racoviþa
Ana Hulpuș (nr. 13),
Paraschiva Cândea (nr. 152),
Maria Răcean (nr. 222), Ioan
Bucur (nr. 465), Paraschiva
Vasiu (nr. 497), Paraschiva
Bucur (nr. 130), Simion
Haiduc (nr. 227), Emilia
Mihăilă (nr. 482), Maria Bălan
(nr. 494), Ana Racolţa (nr. 571),
Ana Măerean (nr. 50), Emilia

Gusan (nr. 212), Victoria Sârb
(nr. 430), Paraschiva Bucur (nr.
7), Paraschiva Comănean
(nr. 323), Elisabeta Pavel (nr.
431), Ilie Matei (nr. 127), Ana
Haiduc (nr. 227), Iosif Sîrbu
(nr. 403), Elena Timariu (nr.
326), Eugen Raţiu (nr. 193),
Anișoara Călin (nr. 75).

Sebeºu de Sus
Elisabeta Bucurenciu (nr.
100), Iordan Sighencea (nr.
161), Ana Bobanga (nr. 137),
maria Floare (nr. 206), Maria
Radu (nr. 123), Ioan Savu (nr.
183), Ioan Stănilă (nr. 121),
Ana Ionașcu (nr. 65), Maria
Totan (nr. 31), Maria Tatu (nr.
289).
Urăm sărbătoriţilor lunii
multă sănătate, fericire și
bucurii alături de cei dragi. LA
MULŢI ANI!
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Primãria comunei Racoviþa vã informeazã! Bilanþ de
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Reprezentanþii comunei Racoviþa au
participat la prima ediþie a Târgului de
Crãciun “Creºtini, Crãciunul a sosit!”

din lemn (unde diverși comercianţi au oferit spre vânzare
produse de sezon- coroniţe sau
decoraţiuni din crenguţe de
brad, produse de patiserie,
jucării și ornamente pentru
bradul de Crăciun, produse
alimentare tradiţionale etc),
precum și două spaţii unde a
fost recreată scena Nașterii
Domnului. De asemenea, n-a
lipsit scena special amenajată
pentru Târgul de Crăciun, locul
unde au evoluat arti`ti sau
grupuri din localitate, sau din
comunele învecinate, dar și
invitaţi speciali, sosiţi din alte
orașe ale ţării.
În ce-a de-a doua zi a sărbătorii de la Avrig, spectacolul
desfășurat pe scena special
amenajată a fost deschis de
reprezentanţii comunei Racoviţa, ce au fost însoţiţi la acest
eveniment de primarul

comunei, Florina Peciu Florianu. Primii artiști pe scenă au
fost membrii Ansamblului
“Codruţ” al copiilor din comuna
Racoviţa, ce au interpretat
câteva colinde românești, dar

care au și dansat două dansuri
tradiţionale. De asemenea, la
Avrig au sosit și “seniorii” ansamblului folcloric al comunei,
ce au reușit să impesioneze
publicul și să strângă aplauze

calde pentru cele câteva suite
prezentate. Reprezentaţia
ansamblului de seniori din Racoviţa a constituit prima apariţie
în public a acestei grupări,
astfel, după o muncă grea și

eforturi susţinute, fiind reluată
o frumoasă tradiţie locală, ce
va aduce, cu siguranţă, multe
satisfacţii. Grupurile din Racoviţa au fost coordonate și
pregătite de Gheorghe Mereș.

Crãciunul- sãrbãtorit la ªcoala cu clasele I-VIII
RUGÃCIUNE

Vineri, 19 decembrie,în satisfacţia pentru sosirea
u l t i m a z i d e ș c o a l ă d i n Crăciunului și a vacanţei
anul trecut, majoritatea de iarnă. La iniţiativa
elevilor ciclului primar și responsabilului Comisiei
preșcolarii de la Școala cu Metodice din instituţia de
clasele I-VIII din comuna învăţământ de la Racoviţa,
Racoviţa,
alături
d e î n v. Va l e n t i n F a r c a ș i u ,
c a d r e l e d i d a c t i c e , a u serbările fiecărei clase so r g a n i z a t s e r b ă r i l e p r i n au desfășurat în aceeași zi,
care și-au arătat bucuria și f a p t c e a t r a n s f o r m a t
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școala într-un adevărat
centru cultural cu mai
multe săli de spectacole,
unde spiritul Crăciunului a
fost “la el acasă”. La fel
cum se întâmplă în majoritatea unităţilor de învăţământ și elevii de la Racoviţa
s-au pregătit cum se cuvine
pentru acest moment, cei

mai mulţi reușind să treacă
peste emoţii și să arate
p ă r i n ţ i l o r, b u n i c i l o r s a u
fraţilor mai mari, ce buni
recitatori sau colindători
Doamne, uneori atât de
sunt. N-a lipsit nici Moș
Crăciun , care, după ce i-a mult aș vrea
Să pot să aflu ce e în
ascultat pe copii, a oferit
fiecăruia câte o pungă cu mintea mea
Căci uneori sunt trist,
diverse surprize dulci.
alteori fericit
Dar ^ţi promit că mă voi ruga
înzecit
Pentru mine și mai ales
pentru popor
Iar acum mai am un singur
dor:
Să-i ajut să înţeleagă ce
înseamnă dragostea adev[rată.
Ajută-mă să le arăt că fără
Tine
Totul în lumea asta e
pierdut

Și că degeaba îţi ridică cruci
de lut
Dacă nu-ţi ascultă cele
zece taine.
Promit ca la icoana Ta să
vin cu flori de crin
Doamne, să nu mă uiţi!
Amin...
Silvana Ardelean
(Școala cu clasele I-VIII
Racoviţa)
- poezie scrisă cu prilejul
desfășurării simpozionului
dedicat aniversării a 200 de
ani de la nașterea Mitropolitului Ardealului, Andrei
Șaguna -
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În perioada 19- 23 decembrie 2008, în Piaţa „Gheorghe
Lazăr” din centrul orașului
Avrig, s-a desfășurat prima
ediţie a Târgului de Crăciun
„Creștini, Crăciunul a sosit!”.
Organizatorii manifestării
(Primăria și Consiliul Local al
orașului Avrig, prin Casa de
Cultură Avrig), în colaborare cu
primăriile comunelor Racoviţa, Porumbacu de Jos,
Cârţa, Arpașu de Jos și
Cârţișoara, au reușit să ofere
avrigenilor, dar nu numai lor,
o alternativă pentru petrecerea
sărbătorilor de iarnă, ceva
nou, să ofere oamenilor
posibilitatea de a fi împreună
și cu acest prilej, într-o atmosferă caldă, prietenoasă, în
compania colindelor și obiceiurilor de sărbători, a muzicii
și dansului. De fapt, s-au
împlinit astfel cele mai
importante din obiectivele
propuse ale manifestării.
Târgul de Crăciun „Creștini,
Crăciunul a sosit!” a fost
inspirat din manifestările
similare organizate în marile
orașe ale Europei. În ultimii
ani, asemenea acţiuni sunt
organizate, tot mai des și în
diverse orașe din România.
În afara frumosului brad de
Crăciun și a iluminatului
deosebit, organizatorii s-au
ocupat de amenajarea locului
de desfășurare a Târgului de
Crăciun. Astfel, la feeria creată
de miile de beculeţe ale
ghirlandelor, decoraţiunilor și
instalaţiilor din brad, s-au
adăugat șase căsuţe rustice
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LA MUL
MULŢII ANI!

2009
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La început de an,
colectivul redacţional al
publicaţiei “Jurnalul de
Racoviţa” urează tuturor
cititorilor săi, cetăţenilor
comunei Racoviţa și ai
satului Sebeșu de Sus,
prietenilor și colaboratorilor, multă sănătate,
fericire și multe bucurii
alături de cei dragi. Fie ca
anul 2009 să aducă prosperitate și binecuvântare în
casele și familiile tuturor!
Jurnalul de Racoviţa

