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Locuitorii comunei sunt de acord ca
Biserica Ortodoxă
Ortodox să
s cedeze teren
pentru viitoarea gr
grădini
diniţă
ţă
Una din cele mai importante probleme incluse pe
ordinea de zi a Adunării Publice Generale, desfășurate
vinerea trecută în Sala mare
a Căminului Cultural al
comunei Racoviţa, a fost
chestiunea referitoare la
solicitarea adresată de
Primăria și Consiliul Local,
alături de conducerea Școlii
cu clasele I-VIII din localitate,
Bisericii Ortodoxe Racoviţa,
pentru cedarea unei suprafeţe de teren din curtea
lăcașului de cult, în scopul
folosirii acestuia pentru locul
de joacă necesar construcţiei viitoarei grădiniţe.
După ce primarul comunei,
Florina Peciu Florianu, a
expus situaţia existentă și a
explicat ce demersuri au fost
făcute până în momentul de
faţă, astfel încât la Racoviţa
să poată fi construită o
grădiniţă pentru copiii
comunei, s-a solicitat oamenilor prezenţi (peste o sută
de reprezentanţi ai cetăţenilor comunei) să-și
exprime opiniile, iar, în final
s-a supus la vot propunerea
ca o mică parte din terenul
ocupat de curtea Bisericii
Ortodoxe, să fie cedat pentru amenajarea spaţiului de
joacă de la viitoarea grădiniţă. Mare majoritate a
celor prezenţi a fost de acord
cu această propunere, primarul asumându-și răspunderea de a continua demersurile necesare (inclusiv la
Mitropolia Ardealului) și
legale pentru rezolavrea
situaţiei. Chiar dacă au fost
și câteva persoane ce și-au
arătat dezacordul pentru

această propunere, s-a
considerat că opinia majorităţii cetăţenilor este
relevantă având în vedere
faptul că aproape toţi locuitorii comunei sunt creștini
ortodocși, precum și faptul că
lăcașul de cult din Racoviţa a
fost construit cu ajutorul
oamenilor din comună, pe
terenul localităţii.
De ceva timp, la Racoviţa a
ieșit la iveală problema
insuficienţei spaţiilor pentru
asigurarea bunei funcţionări
a grădiniţei. Situaţia s-a
acutizat anul trecut, când
spaţiul unde și-au desfășurat
activitatea o parte din grupele
de preșcolari a fost demolat,
în acest loc fiind deja
începută construcţia unei noi
școli, iar la celălalte încăperi,
situate la parterul imobilului
ce adăpostește Primăria
comunei, s-a renunţat, din
cauză că nu corespundeau
acestei activităţi. Ca urmare
a celor întâmplate, anul
școlar 2008-2009 a început
destul de anevoios pentru
copiii preșcolari, grădiniţa
fiind mutată temporar în
câteva camere situate în
clădirea unde se află dispensarul uman. În tot acest
timp, atât conducerea administrativă a comunei, cât și
conducerea Școlii cu clasele
I-VIII Racoviţa (instituţie de
învăţământ ce are în subordine și Grădiniţa Racoviţa), a
căutat cea mai bună soluţie
pentru ca, în cel mai scurt timp
posibil, să fie construită o
nouă unitate pentru învăţământul preșcolar. Câţiva pași
pentru realizarea acestui
deziderat au fost făcuţi: s-a

identificat suprafaţa de teren
potrivită pentru construcţie, a
fost ales proiectul, dar mai
rămâne de rezolvat problema identificării terenului
de joacă aferent imobilului.
În acest sens, Primăria
comunei Racoviţa, Consiliul
Local Racoviţa și Școala cu
clasele I-VIII Racoviţa, în
numele celor peste 150 de
familii tinere cu copii ce
frecventează grădiniţa sau
viitori preșcolari, au trimis o
adresă comună Bisericii
Ortodoxe din localitate
(Consiliului Parohial Racoviţa), prin care solicită
înţelegere pentru cedarea
unei suprafeţe de teren din
grădina bisericii (15 x 25
metri), pentru construirea noii
grădiniţe. De fapt, suprafaţa
terenului identificat pentru
grădiniţă nu este suficient de
mare pentru construcţie și
terenul de joacă ce trebuie

Canalizarea- prioritatea
zero
Dacă vremea va fi
favorabilă, în perioada
următoare executantul
lucrărilor de introducere a
reţelei de canalizare va
reîncepe munca în comună.
În această primăvară, la
Racoviţa vor fi efectuate
lucrările pe strada principală, activitate ce va crea un
oarecare disconfort și

deranj. Vor fi făcute toate
demersurile pentru ca
lucrările să nu dureze prea
mult, astfel încât oamenii să
nu fie foarte afectaţi. În
măsura în care vor fi identificate sursele de finanţare
necesare acoperirii obligaţiilor
către executant, lucrările ar
trebui să fie finalizate în doar
câteva luni. Pentru împlinirea

acestui fapt, conducerea
Primăriei Racoviţa va face
toate demersurile necesare
și va încerca să sensibilizeze
autorităţile judeţene, bugetul
local nefiind suficient pentru
acoperirea tuturor cheltuielilor. Introducerea reţelei de
canalizare constituie în acest
moment, prioritatea zero a
conducerii comunei.

amenajat și conform normelor în vigoare, nu se vor
putea obţine avizele necesare demarării construcţiei.
(Noile grădiniţe trebuie să
dispună de minim 20 metri
pătraţi teren de joacă pentru
fiecare copil.) În solicitarea
trimisă bisericii s-a menţionat
că, în acest moment, Primăria nu dispune de altă suprafaţă de teren în centrul satului,
potrivit pentru construirea
unei noi grădiniţe, iar dacă
situaţia nu va fi rezolvată pe
cale amiabilă, conducerea
localităţii va fi nevoită să
amplaseze acest obiectiv în
locuri mărginașe, poate chiar
în afara localităţii, ori să
renunţe la aceast proiect.
Adresa înaintată în toamna
anului trecut și demersurile
ulterioare făcute nu au avut
rezultatele scontate, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe
Racoviţa refuzând solicitarea

primită din partea autorităţilor la viitoarea grădiniţă, s-a
administraţiei publice locale ajuns la o înţelegere. Ca urși a școlii.
mare, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Racoviţa și-au
dat acordul pentru donarea
suprafeţei de teren neceEpilog
sare grădiniţei pentru copii,
în schimbul acesteia
După adunarea publică, reprezentanţii administraţiei
tratativele cu reprezentanţii publice locale fiind de acord
bisericii au continuat, iar să ofere materialul lemnos
vineri, 6 februarie, la sediul necesar pentru executarea
Primăriei Racoviţa, s-a des- lucrărilor de reparaţii la
fășurat o nouă întâlnire de acoperișul Casei Parohiale
negociere. La ședinţa de la din Racoviţa, precum și
primărie a participat toată sprijin pentru alte lucrări și
conducerea instituţiei și câţiva investiţii de interes public
consilieri locali, pe de o parte, derulate de biserică. Pentru
precum și membri Consi- a parafa înţelegerea, repreliului Parohial Racoviţa, zentanţii ambelor părţi aflate
împreună cu preotul ortodox la aceste tratative au semnat
Mircea Dumitru, pe cealaltă un proces verbal, urmând
parte. După negocieri și ca în perioada următoare să
tratative, dar și ca urmare a fie întocmite celelelte docuunei deplasări în teren, pe mente legale necesare,
locul solicitat pentru ame- astfel încât cele stabilite să
najarea terenului de joacă de fie puse în practică.

Curãþenia de primãvarã
Se apropie primăvara, iar,
conform tradiţiei populare, în
acest anotimp este normal
să ne ocupăm de curăţenia
locului în care trăm cu toţii.
În această perioadă, conducerea administrativă a
comunei va demara diverse
acţiuni prin care își propune
să primenească întreaga
comună, astfel încât sosirea
anotimpului florilor și al
renașterii naturii să ne
găsească pregătiţi cum se

cuvine. Deoarece mijloacele
și posibilităţile de care dispune în acest moment primăria sunt destul de limitate,
facem și pe această cale un
apel către toţi locuitorii comunei să sprijine demersul nostru și să-și cureţe terenul din
jurul gospădăriilor, să-și refacă șanţurile pentru scurgerea să facem din comuna
apelor pluviale, sau să-și noastră un loc mai frumos,
văruiască pomișorii aflaţi în mai bine gospodărit.
faţa locuinţelor. Orice dovadă
# Primar
și gest de curăţenie ne ajută
Florina Peciu Florianu

rosu galben albastru negru

Cetãþenii comunei Racoviþa au decis prin
vot cã Biserica Ortodoxã ar trebui sã
cedeze o suprafatã de teren din curtea
lãcaºului de cult, pentru amenajarea locului
de joacã necesar viitoarei grãdiniþe pentru
copiii comunei.
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INFORMARE privind ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa din
data de 30 ianuarie 2009
funcþiunii, din zonã
agricolã ºi locuinþe
în zonã industrialã,
comerþ ºi prestãri
servicii, pentru o
suprafaþã de 1 ha, în
intravilanul localitãþii.
În cadrul ºedinþei, au
primit aviz favorabil:
- propunerea privind
aprobarea construirii
unei reþele interne de
calculatoare în
incinta Primãriei
comunei Racoviþa;
- solicitarea
referitoare la
expertizarea unor
lucrãri executate de
SC Icar Grup
Construcþii SRL ºi SC
Baltur Sib SRL.

Informaþii utile
Vã aducem la
cunoºtinþã câteva
informaþii
referitoare
modificãri de
conturi la prestaþiile
sociale ce au intrat
în vigoare începând
cu data de 1
ianuarie 2009.

născuţi, prevăzute de Legea
nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, noile sume
ce vor fi acordate sunt
următoarele:

A) VENIT MINIM
GARANTAT

- Persoana singură- de la
100 lei, la 108 lei;
- Familii de 2 persoane- de
la 181 lei, la 196 lei;
- Familii de 3 persoane- de
la 252 lei, la 272 lei;
Astfel, prin Hotărârea nr.
- Familii de 4 persoane- de
1664/2008, M.O. nr. 847/ la 314 lei, la 339 lei;
16.12.2008
privind
- Familii de 5 persoane- de
aprobarea nivelului lunar al la 372 lei, la 402 lei;
venitului minim garantat și
- Pentru fiecare persoana
alocaţiei pentru copiii nou- peste nrumărul de 5 din

familie- de la 25 lei, la 27 lei.

B) ALOCAÞIA PENTRU
COPII NOU-NÃSCUÞI
-majorare de la 213 lei, la
230 lei
Prin Hotărârea nr. 1662/
2008,
M.O.nr.
884/
16.12.2008,
privind
indexarea alocaţiei de stat
pentru copii s-a decis
majorarea acestui tip de venit
de la 40 lei, la 42 lei.
Prin Hotărârea nr. 1663/
2008, M.O. nr. 884/16.12.
2008, privind indexarea
alocaţiei
lunare
de
plasament,
s-a
decis

majorarea acestui venit de la
90 lei, la 97 lei.

accentuat.
b) buget personal complementar lunar, indiferent de
venituri:
1. de la 84 lei, la 91 leipentru adultul cu handicap
grav;
2. de la 63 lei, la 68 leipentru adultul cu handicap
accentuat;
3. de la 31 lei, la 33,5 lei- pentru
adultul cu handicap mediu.

pe membru de familie este
de până la 423 lei (venitul net
aferent salariului minim brut
Hotărârea nr. 1668/2008,
pe ţară garantat în plată).
M.O. nr. 856/19.12.2008,
Cuantumul
alocaţiei
privind indexarea drepturilor
familiale complementare
prevăzute la art. 58, alin (4)
este următorul: 50 lei- pentru
din legea nr. 448/2006
familia cu un copil; 60 leiprivind protecţia și promopentru familia cu doi copii; 65
varea drepturilor persoanelor
lei- pentru familia cu trei copii;
cu handicap, cu modificările
70 lei pentru familia cu patru
și completările ulterioare,
sau mai mulţi copii.
stabilește următoarele modiCuantumul alocaţiei de
ficări:
Vă mai informăm că, susţinere pentru familia
a) indemnizaţia lunară, începând cu luna noiembrie monoparentală este urmăindiferent de venituri:
a anului trecut, pot beneficia torul: 70 lei- pentru familia cu
1. de la 187 lei, la 202 lei- de alocaţia familială comple- un copil; 80 lei- pentru familia
pentru adultul cu handicap mentară și de alocaţia de cu doi copii; 85 lei- pentru
grav;
susţinere pentru familia familia cu trei copii; 90 lei2. de la 154 lei, la 166 lei- monoparentală, familiile cu pentru familia cu patru sau
pentru adultul cu handicap copii a căror venituri mediu mai mulţi copii.

Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?ã a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã

Eliberarea cãrþii de identitate la împlinirea
vârstei de 14 ani
Minorul se prezintã la
ghiºeu, însoþit de unul din
pãrinþi, pãrintele la care
este încredinþat, tutorele
sau reprezentantul legal,
cu urmãtoarele documente:
1. Certificatul de naºtere
în original ºi xerocopie;
2. Actul de identitate al
pãrintelui care se prezintã
la ghiºeu sau al pãrintelui
cãruia îi este încredinþat
(în cazul în care pãrinþii
sunt divorþaþi), al
tutorelui sau reprezentantului legal, (în
original ºi xerocopii).
Prezenþa pãrintelui sau

reprezentantului legal este
obligatorie, împreunã cu
minorul;
3. Timbre fiscale în valoare
de 1 RON;
4. Chitanþa de la Primãria
oraºului Tãlmaciu în
valoare de 7 RON;
5. Certificatul de cãsãtorie
al pãrinþilor (în original ºi
xerocopie);
6. Sentinþa de divorþ a
pãrinþilor (acolo unde este
cazul), în care se specificã
la care din pãrinþi este
încredinþat minorul, în
original ºi xerocopie;
7. Actul de spaþiu al
pãrinþilor (pãrintelui la

care este încredinþat).
8. Cerere pentru eliberarea
Cãrþii de Identitate (care se
primeºte de la ghiºeu, se
completeazã pe loc, se
semneazã de cãtre minor ºi
de cãtre pãrinte).
Actele vor fi depuse direct
la Serviciu Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu,
situat la parterul Primãriei
oraºului Tãlmaciu, strada
Nicolae Bãlcescu, nr. 24.
Acest serviciu public
deserveºte ºi cetãþenii cu
domiciliul în Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus.

rosu galben albastru negru

Cu prilejul ºedinþei
ordinare, au fost
adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea privind
alegerea
preºedintelui de
ºedinþã- consilierul
Aurel Bobanga;
2. Hotãrârea privind
închiderea contului
de execuþie bugetarã
pe anul 2008;
3. Hotãrârea privind
aprobarea închirierii
unui teren cãtre SC
Vodafone Romania
SRL;
4. Hotãrârea privind
aprobarea întocmirii
unui PUZ ºi RLU în
vederea schimbãrii
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Mãsuri de prevenire a incendiilor în
gospodãrii
z Orice foc, fie că este în
interiorul locuinţei sau în
exteriorul ei, trebuie supravegheat.
z Este interzisă folosirea
chibriturilor, lumânărilor,
lămpilor cu petrol în spaţii cu
pericol de incendiu (grajduri,
magazii anexe și poduri) și
explozie (în apropierea
buteliilor de aragaz, a
instalaţiilor de gaze naturale
cât și la executarea lucrărilor
agricole, în păduri și în
apropierea acestora).
z Este interzisă folosirea
flăcării pentru verificarea
etanșeităţii buteliei.
z La gospodăriile cetăţenești se vor avea în vedere
următoarele norme de prevenire și stingere a incendiilor: este interzisă folosirea
aparatelor, cablurilor, prizelor și a întrerupătoarelor
electrice cu defecţiuni,
acestea fiind surse frecvente
de incendiu; pentru remedierea aparatelor și a
instalaţiilor electrice defecte
se apelează la specialiști
(electricieni autorizaţi); nu se
utilizează aparate electrice
cu mâinile ude, deoarece
există riscul electrocutării și
al arsurilor; nu se vor folosi

prize multiple: fiind suprasolicitate, acestea se
încălzesc și există riscul
producerii unor incendii; în
cazul unui scurtcircuit se
interzice folosirea la înlocuirea siguranţei, a unui
fuzibil cu diametrul mai mare
decât cel corect; fumând în
pat, există riscul de a adormi
cu ţigara aprinsă, de a
aprinde materialul textil și de
a produce un incendiu; coșurile de fum vor fi periodic
verificate, curăţate și reparate
de către personal autorizat;
chibriturile, brichetele și alte
surse de foc se păstrează în
locuri unde copiii nu au
acces; se interzice utilizarea
instalaţiilor de încălzire cu
improvizaţii sau defecţiuni și
lăsarea lor în funcţiune
nesupravegheate;
trebuie respectate distanţele
de protecţie dintre sobe și
materialele combustibile; se
va amplasa în faţa sobelor
cu lemne o cutie metalică;
se interzice folosirea sobelor
cu ușiţele sau cenușarele
defecte, ori care nu se închid;
cenușa și jăratecul vor fi
depozitate în gropi speciale,
iar în condiţii de vânt se vor
stinge cu apă; se interzice

folosirea buteliilor de gaze
lichefiate, fără regulatori
(ceasuri) de presiune cu
garnituri deteriorate ori cu
furtunuri de cauciuc fisurate;
se interzice cu desăvârșire
încercarea cu flacăra a etanșeităţii buteliei, a garniturilor
regulatorilor de presiune sau
a furtunului. Verificarea se va
face numai cu emulsie de
apă și săpun; se interzice
așezarea sau păstrarea

buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de
căldură ori sub acţiunea
directă a razelor solare; este
interzisă trecerea (tranzvazarea) gazului din butelie în
orice alte recipiente sau
folosirea de butelii improvizate; la aprinderea focului
la aragaze sau sobe alimentate cu gaze naturale, se va
folosi principiul gaz pe
flacară (întotdeauna aprin-

deţi întâi chibritul și apoi
manevraţi robinetul de alimentare cu gaz); în podurile
caselor este interzisă
depozitarea de materiale
lemnoase, furaje sau alte
materiale combustibile sau
inflamabile (butelii, bidoane
cu produse petroliere etc); se
interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori
amplasarea acestora în
magazii, șuri, remize, sub

șoproane
sau
lângă
materiale combustibile.
Afumătorile se confecţioneaza din zidării de
cărămidă și se amplasează
independent de celelalte
construcţii din gospodărie.
Respectarea acestor reguli
și măsuri de prevenire a
incendiilor în gospodării,
contribuie la protejarea
vieţii și a bunurilor
cetăţenilor.

Povestea” taxei speciale pentru Serviciul Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã al comunei Racoviþa
Începând cu acest an,
persoanele fizice și juridice
au obligaţia de a achita la
bugetul local al comunei și o
taxă
specială
pentru
finanţarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă
Racoviţa, în cuantul de 5 lei/
gospădărie/an.
Pentru
evitarea oricăror speculaţii și
interpretări răuvoitoare,
trebuie menţionat faptul că
această taxă a fost instituită
încă din anul 2005, dar, din
diverse motive, nu a fost
aplicată. Există mai multe
prevederi legale care impun
autorităţilor administraţiilor
locale aplicarea acestei taxe,
din sumele strânse urmând
a fi asigurat un minim de
dotări necesare, achiziţionate
echipamente și materiale,
achitate
indemnizaţiile
membrilor serviciului etc.
Conducerea localităţii a decis

Fondator:

ca în acest an să perceapă
această taxă și pentru anul
2008 (în total, 10 lei/
gospodărie).
Reproducem mai jos
hotărârea respectivă:
Romania
Judeţul Sibiu
Consiliu Local al comunei
Racoviţa
Hotărârea nr. 41/2005
Privind instituirea și
stabilirea cuantumului taxei
speciale destinate finanţării
Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al
comunei Racoviţa și informării cetăţenilor asupra
riscurilor de incendiu și a
măsurilor de prevenire și
stingere a incendiilor
Consiliul Local al comunei
Racoviţa, judeţul Sibiu,
întrunit în ședinţă ordinară la

Florina PECIU-FLORIANU,

primarul comunei Racoviþa, ºi Consiliul Local
Racoviþa
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data de 31octombrie 2008
Având în vedere referatul
întocmit de domnul viceprimar, înregistrat sub nr.
1740/24. 10. 2005, care
reflectă necesitatea instituirii
și stabilirea cuantumului taxei
speciale destinate finanţării
Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al
comunei Racoviţa, precum și
proiectul de hotărâre iniţiat
de domnul primar;
Văzând avizul favorabil al
Comisiei pentru programe de
dezvoltare
economicosocială,
buget-finanţe,
administrarea domeniului
public și privat, agricultură,
gospodărire
comunală,
protecţia mediului, servicii și
comerţ;

În
conformitate
cu
prevederile art. 12, alin 1, lit d
din O.G.R. nr. 60/1997 privind
apărarea
împotriva
incendiilor, aprobată cu
Legea nr. 212/1997, modificată și completată cu O.G.R.
nr. 114/200, aprobată prin
Legea nr. 126/2001;
În temeiul dispoziţiilor art.
38, alin. 2, lit. D și k și art. 46,
alin 1 și 3 din Legea nr. 215/
2001 privind administraţia
publică locală,
HOTĂREȘTE:
Art. 1 Se aprobă instituirea
taxei destinate finanţării
Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă ași

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.

informării cetăţenilor asupra
riscurilor de incendiu și a
măsurilor de prevenire și
stingere a incendiilor, în
cuantul de 50000 lei/ROL (5
lei/RON)/ nr. gospodărire/an;
Art. 2 Taxa instituită conform
art. 1 poate fi plătită anual, la
caseria Primăriei Racoviţa,
care are obligaţia să depună
sumele încasate în contul
deschis separat pentru
aceasta la Trezoreria
Tălmaciu;
Art. 3 Cu ducerea la
îndeplinire a prezentei

hotărâri se însărcinează
domnul primar și domnul
viceprimar al comunei
Racoviţa, care trebuie să
urmărească
încasarea
acestor taxe.
Adoptată la Racoviţa, în
data de 31 octombrie 2005.
Semnează
Președinte de ședinţă
Nicolae TRIF
Contrasemnează
Secretar,
Ec. Georgeta HAMCIUC

rosu galben albastru negru

Întrucât în ultima perioad[, numãrul
incendiilor soldate cu pagube materiale
importante la gospodãriile cetãþeneºti s-a
menþinut ridicat, ISU Sibiu recomandã
respectarea urmãtoarelor reguli ºi mãsuri
de prevenire a incendiilor la gospodarii.
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Revenirea la normalitate…
normalitate

Dupã ce a funcþionat mai bine de ºapte
luni fãrã a beneficia de serviciile unui
secretar cu pregãtire de specialitate,
situaþia de provizorat de la Primãria
comunei Racoviþa s-a încheiat în urmã cu
doar câteva zile, astfel cã, în urma unui
transfer de la o altã unitate administrative

se aflau la început de drum
în ceea ce privește această
experienţă, din păcate nu au
beneficiat de suportul omului
ce ar fi trebuit să asigure, în
cea mai mare măsură, buna
organizare, desfășurare și
încadrarea în legalitate a
activităţii lor: secretarul
comunei. Încă din ziua când
trebuia organizată ședinţa
festivă de instalare a noului
primar
al
comunei,
secretarul Georgeta Hamciuc
a lipsit de la serviciu, fiind mai
mereu în concediu medical.
Situaţia astfel creată a devenit
deosebit de deranjantă, atât
pentru conducerea Primăriei,
cât și pentru membri
Consiliului Local Racoviţa.
Noua conducere administrativă a comunei a încercat
să suplinească lipsa acestui
secretar prin delegarea
atribuţiilor unui alt angajat din
Primărie, dar nu au fost
obţinute cele mai bune
rezultate, lucru oarecum

normal, având în vedere
faptul
că
“secretarul
interimar” nu avea pregătire
de specialitate și nici
experienţă în domeniu. Din
această cauză, activitatea din
cadrul instituţiei a avut de
suferit,
pregătirea
și
desfășurarea ședinţelor

Consiliului Local nu a fost
cea mai bună, lucru observat
și de cei din conducerea
Prefecturii, care au sesizat,
de mai multe ori, existenţa
unor anumite nereguli în
cuprinsul deciziilor și
hotărârilor adoptate. O
soluţie a fost, se pare, destul

de greu de găsit, dar până la
urmă ș i d u p ă c e f o s t u l
secretar a decis să solicite
eliberarea din funcţie,
lucrurile par să reintre în
normal. Primarul Florina
Peciu Florianu ne-a mai
informat că noul secretar al
comunei Racovi ţ a s-a

ocupat deja de pregătirea
primei ședinţe ordinare din
acest an a Consiliului
Local, ce s-a desfășurat
vineri, 30 ianuarie, iar,
începând cu data de 2
februarie, acesta și-a
preluat toate atribu ţ iile
oficiale.

Aºa DA, aºa NU
Începând cu acest numãr al publicaþiei, vom publica fotografii ce cuprind diverse aspecte, pozitive ºi negative, surprinse
pe teritoriul comunei. Sperãm cã demersul nostru va fi înþeles ºi apreciat cum se cuvine de cititori. De asemenea, vã
invitãm sã ne semnalaþi asemenea aspecte, devenind astfel colaboratori ai publicaþiei „Jurnalul de Racoviþa”.

AȘA NU!
AȘA DA!
Fotografiile 2 și 3 ne arată însă două „peisaje mirifice”, imortalizate la intrarea în comună dinspre Mârșa, ce parcă
În fotografia 1 am surprins o casă ce poate fi un model
bun de urmat pentru orice cetăţean ce și-a propus să-și ne zgârie retina. Cantitatea de moloz și gunoaie depozitate chiar la intrarea în localitate, resturile de materiale de
construcţii, dau senzaţia trecătorilor că aici este o adevărată groapă de gunoi.
extindă sau să-și modernizeze locuinţa.

Sãrbãtoriþii lunii februarie
Continuãm publicarea numelor tuturor cetãþenilor
comunei, cu vârsta de cel puþin 70 de ani, ce îºi
aniverseazã ziua de naºtere. Aceastã rubricã a fost
realizatã cu sprijinul consilierului local Ana Mãerean,
ce s-a ocupat de colectarea datelor.

Racoviþa
Ioan MURĂRESCU (nr.
262), Ana VASIU (nr. 66),
Iustina PĂDURE (nr. 568),
Ioan STOICA (nr. 585),
Maria DRĂGOIU (nr. 60),

Maria UCEAN (nr. 426), CEAUȘILĂ (nr. 315).
Florentina MATEI (nr. 127),
Ioan IANCU (nr. 393),
Sebeºu de Sus
Grigore SIN (nr. 254),
Ana NICULA (nr. 208), Sofia
Nicolae BUTA (nr. 181), Victoria
LUCA (nr. 182), Leontina POPA FLOARE (nr. 279), Lucreţia
(nr.
123),
Paraschiva BOBANGA (nr. 200), Filofteia

ENĂCHESCU (nr. 128),
Maria BĂNCEU (nr. 57).
Urăm sărbătoriţilor lunii
multă sănătate, fericire și
bucurii alături de cei dragi.
LA MULŢI ANI!

rosu galben albastru negru

Noul secretar din Racoviţa
a ocupat această funcţie la
Primăria comunei Arpașu de
Jos, de unde s-a transferat la
cerere. Referitor la această
situaţie, primarul comunei,
Florina Peciu Florianu, ne-a
declarat următoarele: “Am
primit solicitarea doamnei
Pavel și având în vedere
condiţiile în care ne-am
desfășurat activitatea până
acum, am fost de acord să
fie transferată la noi. Sper că
o să colaborăm bine și mă
bucur sincer că astfel am
încheiat o stare de provizorat
mai mult decât incomodă.”
La Racoviţa, imediat după
alegerile locale din luna
iunie a anului trecut,
activitatea noilor aleși locali
(primar, viceprimar și
consilieri) a avut de suferit și
nu s-a desfășurat în condiţii
de normalitate deplină.
Această situaţie cel puţin
bizară a fost cauzată de faptul
că, deși majoritatea aleșilor

