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3 consilieri locali au p[r[sit FDGR `i s-au
^nscris ^n PNL iar 2 ale`i PP-DD au devenit
independen\i, ^n Consiliul Local Avrig
Astfel, în termenul stabilit prin
respectiva ordonanþã guvernamentalã,
consilierii locali Grama Vasile, Ursoiu
Criatian ºi Klein Peter, aleºi pe lista
FDGR România, au decis sã
p[r[seasc[ aceast[ forma\iune `i s[
devinã membri ai PNL.
Ceilalþi doi consilieri locali ce au
decis sã-ºi schimbe statutul sunt Petru
Muraru ºi Alexandru Sas, care au
renunþat la calitatea de membri ai
Partidului Poporului - Dan Diaconescu
în favoarea independenþei politice.
În conformitate cu textul de lege ce
reglementeaz[ situa\ia aleºilor locali, în
termen de 10 zile de la expirarea
termenului limitã stabilit, secretarul
unitãþii administrativ teritoriale trebuie sã
comunice Instituþiei Prefectului o situaþie
centralizatoare a aleºilor locali.
Aceste recente opþiuni creeazã o

nou[ reconfigurare politica in CL Avrig,
astfel FDGR r[m]ne cu doar 2 consilieri (Klingeis Leopold si Berghea
Ramona), PNL 5 consilieri (B[dil[
Costin, Stoica Daniel, Grama Vasile,
Klein Peter `i Ursoiu Cristian) PDL
(David Adrian, Cernea Nicolae `i
Gavril[ Vasile), PSD ( Cermonea Daniel, Brana Emil si Badea Gheorghe),
Partidul Ecologist Roman( Constantinescu Mircea), `i 3 consilieri
independen\i (L[z[roaie Teodor, Sas
Alexandru `i Morar Petru).
Informaþiile ne-au fost furnizate de
secretarul oraºului Avrig, Mircea
Grancea.
Cu privire la aceastã reconfigurare,
proaspãtul consilier local PNL, Grama
Vasile, a þinut sã declare: “Am fãcut
acest pas deoarece primarul Arnold
Klingeis, pe care eu l-am propus

candidat din partea FDGR în anul 2008,
a devenit <<independent>> în a conduce
destinele oraºului, nemai-consultândune ºi neþinând cont de opiniile noastre,
ca ºi consilieri locali, cu privire la
problemele prioritare ale oraºului ºi a
cetãþenilor acestuia, aºa cum am
promis în anul 2008. Primarul îºi
urmãreºte cu insistenþã doar problemele
ce privesc propriile afaceri, lucru ºtiut
de altfel de aproape toþi locuitorii
oraºului Avrig (ex: Palatul Brukenthal,
fabrica de betoane, Hotelul de Gheaþã
etc). S-a ajuns ca în Avrig sã se
vorbeascã mai mult de baronul Brukenthal
decât de Gheorghe Lazãr. Primãria
oraºului Avrig este <<mobilatã>> doar cu
imagini din Palatul Brukenthal. Prin
Proiectul CultTur despre care s-a fãcut
foarte multã vorbire, au fost promovate
prin publicitate excesivã la radio ºi TV

doar afacerile personale ale dlui primar
cu toate cã acest proiect a fost cofinanþat
din banii noºtri, adicã din impozitele
suportate de mine ºi de cetãþenii
oraºului. Dl. primar ºi-a fãcut un sport
preferat din a se plimba pe banii noºtri
prin toatã lumea, ignorând Consiliul
Local Avrig ºi hotãrârile acestuia. Ar mai
fi multe de spus dar voi face o declaraþie
în numãrul urmãtor cu o detaliere mai
amplã a atitudinii ºi comportamentului,

despre cum acesta a cheltuit banul public.”
Cei doi consilieri reprezentanþi ai PPDD nu au dorit sã comenteze decizia lor.
NOTÃ: În foto, la masa din sala de
ºedinþe a Consiliului Local Avrig, de la
dreapta la stânga, consilierii avrigeni
Alexandru Sas, Petru Muraru, Berghea
Ramona, Cristian Ursoiu, Vasile
Wilhelm Grama, Peter Klein, Emil
Vasile Brana ºi Mircea Constantinescu.

DNA. Avrig. Primarul Klingeis. Banca Carpatica.
Jumãtate de milion de euro
Traian Deleanu

pentru a ob\ine avizul Comisiei din cadrul economicã Ioana Mãrginean cu re\inerea a cinci la
Ministerului Finan\elor.
sutã din salariu pe o perioadã de trei luni. Secretarul
Dupã ce au câ`tigat licita\ia de acordare a unui
Primãriei, Mircea Grancea, anun\ã public faptul cã
O
”surprizã”
cât
o
gaurã
de
credit de zece milioane de lei administra\iei din
nu va semna o astfel de decizie, pe care o considerã
jumãtate de milion de euro
Avrig, reprezentan\ii Bãncii Comerciale Carpatica
abuzivã.
au adus la semnat un alt contract, în care dobânda
Consilierii anuleazã
Directoarea economicã din cadrul Primãriei Avrig,
era modificatã ”în sus”.
Ioana Mãrginean, observã faptul cã în contractul deja
împrumutul
Diferen\a de dobândã este semnificativã, obligând semnat de primar `i de secretarul ora`ului alãturi
bugetul local al Avrigului la cheltuieli suplimentare de reprezentan\ii Bãncii Carpatica sunt trecute alte
În zilele în care directoarea economicã era mutatã
de aproape 500.000 de euro. Primarul Arnold dobânzi decât cele ofertate la licita\ie. ”Contractul
pe o altã func\ie, o parte din consilierii Avrigului
Klingeis a semnat `i a`a contractul, dupã care a de împrumut prevede la Sec\iunea I – Condi\ii
vrut sã o dea afarã pe directoarea care a semnalat specifice, punctul 8 – Dobânda remuneratorie: Rata întocmesc un raport pe baza cãruia voteazã în
eroarea. Consilierii locali au vrut sã îl reclame pe dobânzii se va modifica lunar în func\ie de rata `edin\a din 17 iunie 2014 revocarea hotãrârilor care
au stat la baza accesãrii unui împrumut de zece
primar la DNA, iar mai apoi s-au rãzgândit.
ROBOR, dar nivelul acesteia nu va scãdea sub 9,8%.
Pentru cã majoritatea strãzilor din Avrig sunt într-o Acest nivel al dobânzii este mai mare decât cel milioane de lei. Banca Carpatica ia act de hotãrârea
stare de degradare destul de avansatã, administra\ia ofertat ini\ial, de 3,8% - ratã fixã `i ROBOR variabil”, consilierilor `i anun\ã încetarea contractului semnat
Avrigului a decis în urmã cu mai bine de doi ani sã semnala directoarea economicã într-o adresã în octombrie 2013, în condi\iile în care nu a fost
acceseze o finan\are rambursabilã pentru a repara întocmitã în aprilie anul acesta, la solicitarea efectuatã nicio tragere din credit. ”Ne exprimãm
regretul cã nu am putut servi interesele comunitã\ii
mãcar douã din strãzile importante ale ora`ului, `i Consiliului Local Avrig.
locale `i vã asigurãm cã `i în viitor vom fi deschi`i
anume Tudor Vladimirescu `i Nicolae Bãlcescu.
Prin urmare, în loc ca Avrigul sã returneze Bãncii
Procedura de achizi\ie publicã a unei finan\ãri Carpatica cei zece milioane de lei plus dobânzi `i pentru o colaborare beneficã pentru ambele pãr\i”,
rambursabile de zece milioane de lei (necesari comisioane în sumã de 3,88 de milioane de lei, ”noul” încheie reprezentan\ii Bãncii adresa din 12 august
reabilitãrii strãzilor amintite) a fost lansatã în 2012. contract obliga ora`ul sã plãteascã alãturi de cei 2014, transmisã primarului Arnold Klingeis.
Au depus oferte douã bãnci, dintre care a fost zece milioane de lei comisioane `i dobânzi de peste
Explica\iile unor fapte cu iz
desemnatã câ`tigãtoare, la mai bine de un an de la
`ase milioane de lei. În euro, suma de plãtit în plus
penal
licita\ie, Banca Comercialã Carpatica. În oferta prin
a fost calculatã la 478.835 de euro (raportat la
intermediul cãreia Carpatica a fost desemnatã
”Atâta timp cât au fost semnate documente, cât
valoarea ROBOR-ului din aprilie).
câ`tigãtoare, dobânda perceputã era compusã
s-au produs fapte precum sanc\ionarea unui
Din
motive
evidente,
directoarea
economicã
refuzã
dintr-o marjã fixã de 3,8% plus ROBOR (indice
func\ionar, eu cred cã avem de-a face cu posibile
stabilit de BNR, calculat pe baza ratei medii a sã î`i punã semnãtura pe acest contract.
fapte penale, cu fals prin adãugire `i uz de fals în
dobânzilor pentru creditele în lei practicate pe pia\a
Ce face primarul? O dã afarã
înscrisuri oficiale, chiar cu un eventual abuz în
interbancarã).
pe
directoare!
serviciu”, este de pãrere un avocat specializat pe
Oferta celor de la Carpatica nu a putut fi
valorificatã de îndatã, deoarece în luna ianuarie a
De`i spune cã nu are nicio legãturã cu dezvãluirile latura penalã, consultat de Turnul Sfatului.
Cei de la Carpatica nu au nicio explica\ie
anului trecut, Comisia de avizare a împrumuturilor fãcute Consiliului Local legat de împrumut, primarul
locale din cadrul Ministerul Finan\elor nu a avizat Arnold Klingeis a decis sã o schimbe pe Ioana referitoare la modificarea dobânzilor: la solicitarea
accesarea vreunui împrumut de cãtre avrigeni. Însã Mãrginean din func\ia de director economic, în baza Turnul Sfatului de a explica motivele pentru care au
a transmis administra\iei locale faptul cã un astfel unei dispozi\ii semnate de el la începutul lunii iunie. modificat sumele din contract, Cosmin Bucur,
de împrumut va putea fi avizat pentru anul 2014.
Decizia este abuzivã constatã Agen\ia Na\ionalã a directorul general adjunct al Bãncii, invocã secretul
Prin urmare, ”la presiunea bãncii”, dupã cum Func\ionarilor Publici, astfel cã la nicio sãptãmânã comercial. ”Aceste informa\ii au caracter strict
spune primarul ora`ului, Arnold Klingeis, contractul dupã, primarul este obligat sã o repunã pe Ioana confiden\ial, aflându-se sub inciden\a secretului
bancar care guverneazã institu\iile de credit”, se
de împrumut cu ipotecã a fost semnat pe 21 Mãrginean în func\ie.
octombrie 2013. Directoarea economicã a Primãriei
Primarul nu se lasã, iar recent mai semneazã o aratã în rãspunsul transmis ziarului.
Secretarul Primãriei a recunoscut în `edin\a
Avrig a fost desemnatã sã demareze noile proceduri dispozi\ie, prin care o penalizeazã pe directoarea

Consiliului Local cã el nici nu s-a uitat ce semneazã.
”L-am semnat `i eu, de data aceasta, «ca primarul».
Pentru cã au fost aici cei de la bancã `i au spus
«vrem contractul semnat». Am mers pe buna lor
credin\ã `i am considerat cã este o bancã serioasã
`i nu modificã dobânda fa\ã de ceea ce au câ`tigat”,
a spus Grancea.
În fine, primarul admite cã a semnat contractul fiind
în cuno`tin\ã de cauzã cã dobânzile trecute acolo
sunt altele. ”Am semnat, sigur, contractul. L-am
semnat `i am cerut reglementarea lui. Pe acel
contract am fãcut o remarcã `i am cerut directorului
economic sã ia legãtura cu banca `i sã
reglementeze. Ulterior am `i avut o discu\ie cu
banca. Nu a putut sã î`i explice cum s-a întâmplat
acest lucru `i a fost de acord sã îl modifice”,
rãspunde acum Klingeis pentru Turnul Sfatului.

Sã-l reclamãm la DNA… sã nu-l
reclamãm
La începutul sãptãmânii trecute, o parte din
consilierii locali ai Avrigului au introdus pe ordinea
de zi a `edin\ei forului legislativ local un proiect
prin care se propunea sesizarea Parchetului de pe
lângã Înalta Curte `i a DNA-ului asupra situa\iei
creatã de contractul semnat de Arnold Klingeis.
De`i proiectul a fost ini\iat de zece consilieri, pentru
sesizarea procurorilor au mai votat doar `apte,
numãr insuficient pentru ca proiectul sã devinã
hotãrâre. ”Am discutat în pauzã, înainte de acest
proiect, sã nu îl mai votãm. Vrem sã tragem doar
un semnal de alarmã. Noi v-am mai avertizat o datã
cã nu face\i bine ceea ce face\i”, a spus în `edin\ã
Wilhelm Grama, consilier local. Dupã un schimb
de replici cu primarul care sus\inea cã ac\iunea
consilierilor este una de tip ”campanie electoralã”,
Grama a anun\at cã s-a rãzgândit `i va vota
”pentru”. ”Pe mine mã intereseazã ora`ul Avrig.
Sunt oameni care strâng leu cu leu ca sã î`i
plãteascã impozitul `i noi facem - cum zicem noi,
sa`ii - «scheiße» pe ei. Nu-i corect”, a replicat
Grama.
sursa: www.turnulsfatului.ro

rosu galben albastru negru

Cinci consilieri locali avrigeni, ce ºi-au dobândit mandatul în urma
alegerilor locale din vara anului 2012, au dorit sã se numere printre
beneficiarii prevederilor OUG nr
nr.. 55/2014 ºi ºi-au anunþat plecarea din
formaþiunile pe listele cãrora au candidat.
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Costume noi pentru “Purtata
Avrigului”, cu bani de la
bugetul local

Înfiinþat în urmã cu mai bine de 50 de
ani, de maestrul coregraf Ioan Vãlean,
Ansamblu Folcloric “Purtata Avrigului”
al Casei de Culturã Avrig a devenit
foarte repede o frumoasã ºi adevãratã
emblemã a oraºului, cântul ºi jocul
avrigenesc dar ºi din alte zone
etnofolclorice ale þãrii, fiind duse de
acesta, cu cinste ºi mândrie, pe diverse
scene ale þãrii ºi ale Europei.
În timp, evoluþiile ansamblului din

Avrig au fost apreciate la superlativ
pentru calitatea actului artistic
prezentat, precum ºi pentru frumuseþea
ºi autenticitatea costumelor populare
purtate de componenþii grupãrii.
Având în vedere vechimea mare a
majoritãþii þinutelor folosite de ansamblul
avrigean (cele mai multe costume au
fost primite de la fostul Ansamblu
Folcloric al Uzinii Mecanice Mârºa),
uzura acestora (fapt cauzat de purtarea

îndelungatã), precum ºi necesitatea
dobândirii unor costume de scenã,
special create pentru a fi folosite la
spectacole în locul celor autentice (mai
greoaie, incomode ºi dificil de întreþinut),
responsabilii grupãrii artistice au
solicitat Consiliului Local Avrig
acordarea unui sprijin financiar în
scopul achiziþionãrii unor noi costume.
Solicitarea respectivã a fost discutatã
ºi aprobatã cu prilejul ultimei ºedinþe

ordinare. Prin Hotãrârea nr. 120/2014,
legislativul local avrigean a decis
achiziþionarea de costume pentru
Ansamblul Folcloric „Purtata Avrigului”
(juniori si seniori), în limita sumei de

30.000 lei. Banii necesari acestei
importante achiziþii vor fi alocaþi din
bugetul local al oraºului pe anul 2014,
de la Capitolul 67.02 – Culturã,
recreere ºi religie.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, acordat conform O.U.G nr
.70/201
nr.70/201
.70/20111
privind mãsurile de protecþie socialã în perioada sezonului rece, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia
copilului sau hotãrârea judecãtoreascã privind mãsura
plasamentului în regim de urgenþã/hotãrârea
judecãtorescã de instituire a tutelei/curatelei sau, dupã
caz, dispoziþia autoritãþii tutelare, potrivit legii – dacã este
cazul.
h) Dupã caz, alte acte doveditoare privind
componenþa familiei;
i) Documentele în baza cãrora deþine locuinþa
(contract de vânzare-cumpãrare, contract de închiriere,
contract comodat, certificat de moºtenitor etc.);
j) Pentru persoanele membre în cererea/declaraþiei
pe propria rãspundere care au domiciliul pe raza altui
sector al Municipiului Bucureºti sau pe raza altei localitãþi

INFORMAÞII UTILE
AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI ÎN
SEZONUL RECE 2014-2015
Începând cu data de 15 octombrie,
cetãþenii oraºului Avrig î`i pot depune
cererile pentru acordarea ajutorului de
încãlzire pentru sezonul rece 2014-2015.
Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei cu
energie termicã, gaze naturale, energie
electricã, lemne, cãrbuni ºi combustibili
petrolieri se acordã pe bazã de cerere
însoþitã de actele doveditoare privind
componenþa familiei ºi veniturile acesteia.
La completarea cererii, titularul are obligaþia de a menþiona corect componenþa
familiei, veniturile membrilor acesteia,
precum ºi bunurile mobile ºi imobile
deþinute.
Pentru acordarea ajutorului cu energie
termicã, limita venitului mediu net lunar pe
membru de familie este de 786 lei în cazul
familiilor ºi 1.082 lei în cazul persoanei
singure.
În cazul în care locuin\a este încãlzitã
cu gaze naturale, energie electricã,
precum ºi cu lemne, cãrbuni ºi combustibili
petrolieri, limita venitului net pe membru
de familie este de 615 lei atât în cazul
familiilor cât ºi în cazul persoanei singure.
Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei cu
energie electricã se acordã doar în
situa\ia în care acesta este principalul
sistem de încãlzire utilizat.
Ajutoarele de încãlzire nu se acordã
persoanelor/familiilor care deþin cel puþin
unul dintre bunurile prevãzute în Anexa
nr. 4 la normele metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi în cererea
pentru acordarea ajutorului, respectiv:
clãdiri sau alte spaþii locative în afara
locuinþei de domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti sau alte imobile aflate în
proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme ºi/sau motocicletã/
motociclete cu o vechime mai micã de
10 ani cu excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap ori destinate
transportului acestora sau persoanelor
dependente precum ºi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu
accesibile, mai mult de un autoturism/
motocicletã cu o vechime mai mare de 10
ani); terenuri de împrejmuire a locuinþei
ºi curtea aferentã ºi alte terenuri
intravilane care depãºesc 1000 m² în
zona urbanã ºi 2000m² în zona ruralã;
depozite bancare de peste 3.000 lei etc.
Pentru ajutoarele de încãlzire cu gaze,
energie electricã ºi pentru ajutoarele de

încãlzire cu lemne, cãrbuni ºi combustibili
petrolieri, formularele pot fi ridicate de la
sediul Primãriei oraºului Avrig, Serviciul
Public de Asistenþã Socialã.
La stabilirea venitului net lunar al
familiei sau, dupã caz, al persoanei
singure se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le-au
realizat în luna anterioarã depunerii
cererii, inclusiv cele care provin din
drepturi de asigurãri sociale de stat,
asigurãri de ºomaj, indemnizaþii, alocaþii
ºi ajutoare cu caracter permanent,
indiferent de bugetul din care se suportã,
obligaþii legale de întreþinere ºi alte
creanþe legale, cu excepþia alocaþiei
pentru susþinerea familiei prevãzute de
Legea nr. 277/2010 privind alocaþia
pentru susþinerea familiei, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, a bugetului
personal complementar prevãzut de
Legea nr. 448/2006 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, a ajutoarelor de
stat acordate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 14/2010 privind mãsuri
financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate
producãtorilor agricoli, începând cu anul
2010, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 74/2010, cu
completãrile ulterioare, a burselor de
studiu ºi a burselor sociale, a sprijinului
financiar prevãzut de Hotãrârea
Guvernului nr. 1.488/2004 privind
aprobarea criteriilor ºi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordã elevilor
în cadrul Programului naþional de
protecþie socialã <<Bani de liceu>>, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi veniturile obþinute din
activitãþile cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri în condiþiile Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activitãþi
cu caracter ocazional desfãºurate de
zilieri, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Titularii ajutoarelor pentru încãlzirea
locuinþei sunt obligaþi sã comunice orice
modificare intervenitã în componenþa
familiei ºi a veniturilor acesteia în termen
de 5 zile de la data modificãrii.
Pentru mai multe informaþii privind
acordarea ajutoarelor pentru cãldurã,
cetãþenii se pot adresa Primãriei oraºului
Avrig, Serviciul Public de Asistenþã
Socialã.

sunt necesare urmãtoarele documente: adeverinþã din
localitatea de domiciliu cã nu au beneficiat de ajutor de
încãlzire, certificat de atestare fiscalã din localitatea de
domiciliu.
k) Adeverinþã de salariu pentru toþi membrii familiei,
cu salariul net obþinut în luna anterioarã depunerii
cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masã sau
menþiunea cã nu se primesc bonuri din partea instituþiei;
copii taloane pensie/adeverin\ã de la Casa de Pensii
din luna anterioarã depunerii cererii; copii taloane
alocaþie (de stat, plasament sau alte indemnizaþii) din luna anterioarã depunerii cererii; copii taloane
indemnizaþie handicap/buget complementar sau orice
alte indemnizaþii acordate conform legii - din luna

anterioarã depunerii cererii; taloane somaj din luna
anterioarã depunerii cererii;
l) Declaraþie pe propria rãspundere a titularilor /
membrilor care nu realizeazã venituri (dacã este
cazul);
m) Declaraþie pe propria rãspundere a titularilor /
membrilor care realizeazã venituri ocazionale (dacã
este cazul);
n) Facturã energie termicã, gaze naturale, energie
electricã - dupã caz;
o) Contract de debransare energie termicã sau
gaze naturale în cazul în care se solicitã ajutor pentru
încãlzirea locuinþei cu energie electricã;
p) orice alte documente solicitate, dupã caz.

Consiliul Local A vrig rãsplãteºte performanþa
ºcolarã deosebitã
Nicoleta Truºcã, adolescenta din
localitatea Mârºa care, în vara acestui an,
a absolvit clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic
Mârºa ºi a reuºit deosebita performanþã de
a se situa pe primul loc în ierarhia judeþeanã
pentru admiterea la liceu (dupã ce a obþinut
media 10 la examenele Evaluãrii Naþionale
ºi tot 10, media generalã pentru clasa a
VIII-a), va fi premiatã ºi de Consiliul Local
al oraºului Avrig.
Recent, cu prilejul ultimei ºedinþe ordinare,
legislativul local avrigean a adoptat
Hotãrârea nr. 113/2014 prin care a aprobat
acordarea unui premiu, în sumã brutã de
2.000 lei, elevei Nicoleta Truºcã, pentru
rezultatele obþinute la Evaluarea Naþionalã
2014.
Premiul va fi acordat din bugetul local al
oraºului, Capitolul 67.02 – Culturã, recreere
ºi religie.
Acesta este al doilea premiu în bani primit
de eleva Nicoleta Truºcã din Mârºa (acum,
elevã la Colegiul Naþional "Octavian Goga"
Sibiu, clasa de ªtiinþe ale Naturii - Bilingv
Englezã), la jumãtatea lunii iulie a acestui an
tânãra fiind rãsplãtitã pentru rezultatele
deosebite obþinute la învãþãturã tot cu un
premiu de 2.000 lei, oferit prof. dr. ªtefan
Firu, inspector ºef al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Sibiu. (Printr-o hotãrâre a
Guvernului României, s-a aprobat acordarea
unor premii în bani tuturor absolvenþilor de
clasa a VIII-a ºi de clasa a XII-a, care au
obþinut media 10 la Evaluarea Naþionalã
2014, respectiv la Bacalaureat 2014.)

rosu galben albastru negru

a) Copie act de identitate pentru titular ºi pentru toþi
membrii familiei peste 14 ani;
b) Copie certificate de naºtere ale copiilor pânã în
14 ani;
c) Copie certificat de cãsãtorie;
d) Hotãrâre de divorþ/act notarial - dacã este cazul.
e) Declaraþie pe propria rãspundere cã persoanele
sunt despãrþite în fapt ºi data la care partenerul a pãrãsit
imobilul - dacã este cazul.
f)Certificat de deces - dacã este cazul .
g) Copie hotãrâre judecãtoreascã definitivã de
încredinþare a copilului sau de încuviinþare a adopþiei/
hotãrârea comisiei pentru protecþia copilului privind
mãsura plasamentului/decizia directorului general al

Nivelele de venituri `i cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de
stat exprimate în lei
Limite venituri
lei
pânã la 155
155,1 - 210
210,1 - 260
260,1 - 310
310,1 - 355
355,1 - 425
425,1 - 480
480,1 - 540
540,1 - 615
615,1 - 786
786,1 - 1082

Compensare lunarã
energie termicã
familii
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%

persoane singure
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%

Cuantum lunar
ajutor gaze naturale
lei
262
190
150
120
90
70
45
35
20

Cuantum
lunar ajutor
energie electricã
lei
240
216
192
168
144
120
96
72
48

Cuantum lunar ajutor
lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri
lei
54
48
44
39
34
30
26
20
16
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Ghid pentru ALEGERILE PREZIDENÞIALE 2014
domiciliul în România care în ziua
votului se aflã în strãinãtate, aceºtia
îºi vor putea exercita dreptul de vot
la oricare dintre secþiile de votare din
þara în care se aflã.
Pentru a-ºi exercita acest drept,
ei au nevoie de:
- paºaport (fie diplomatic, diplomatic electronic, de serviciu, de
serviciu electronic, simplu, simplu
electronic, simplu temporar);
- titlu de cãlãtorie;
- carte de identitate sau carte de
identitate electronicã (dacã se aflã
într-o þarã care le-a permis accesul
pe aceastã bazã).
De asemenea, cetãþenii români
cu domiciliul în strãinãtate care se
aflã în strãinãtate sau în Romãnia în
ziua alegerilor îºi vor putea exercita
dreptul de vot în baza urmãtoarelor
acte:
- paºaportul simplu cu menþionarea þãrii de domiciliu;
- paºaportul simplu temporar cu
menþionarea þãrii de domiciliu;
- paºaportul simplu electronic cu
menþionarea þãrii de domiciliu.

Toþi aceºtia vor putea vota la una
dintre secþiile din þarã sau din
strãinãtate.
Urna specialã de vot
Urna specialã de vot se utilizeazã
doar la secþiile de votare din þarã,
în timp ce secþiile de votare din
strãinãtate nu vor avea sau utiliza
urne speciale.
Deplasarea urnei speciale se va
face de o echipã, formatã din cel
puþin doi membri ai biroului electoral
al secþiei de votare, însoþitã de paza
asiguratã de reprezentanþii MAI.
Spre deosebire de alegerile prezidenþiale din anul 2009, în 2014 nu
se vor mai organiza secþii speciale
de vot, dupã ce Guvernul României
a adoptat o ordonanþã de urgenþã,
în luna iunie, prin care un cetãþean
cu drept de vot poate vota la orice
secþie la prezidenþiale ºi nu va mai fi
nevoit sa se prezinte la o secþie
specialã, daca nu se aflã în localitatea de domiciliu. Aceasta OUG
prevede desfiinþarea secþiilor de
votare speciale, astfel încât dreptul

de vot sa poatã fi exercitat la orice
secþie de votare, în cazul alegãtorilor
care în ziua scrutinului se aflã în altã
comunã, în alt oraº sau municipiu
decât cel de domiciliu. Aceºtia
trebuie însã sã declare în scris, pe
propria rãspundere, ca nu au mai
votat ºi nu vor mai vota la acel tur
de scrutin.
Câþi alegãtori sunt înscriºi
pe liste?
Conform datelor transmise de
Autoritatea Electorala Permanenta
(AEP), la jumãtatea lunii septembrie
2014, numãrul alegãtorilor cu domiciliul în România, înscriºi în Registrul
Electoral, este de 18.313.698,
numãr comparabil cu cel înregistrat
la alegerile prezidenþiale din anul
2009, când au fost în jur de 18,3
milioane de alegãtori înscriºi pe liste.
AEP a mai informat cã în numãrul
alegãtorilor înscriºi în Registrul
Electoral sunt incluºi cetãþenii români
cu drept de vot ce vor împlini 18 ani
pânã la data de 2 noiembrie incusiv,
adicã 18.321.512 de alegãtori.

11 secþii de votare pentru alegerile prezidenþiale
Pentru alegerile prezidenþiale din
data de 2 noiembrie 2014, în oraºul
Avrig vor funcþiona 11 secþii de
votare. Astfel, cetãþenii cu drept de
vot vor putea sã-ºi exercite votul la
una dintre secþiile urmãtoare:
- Secþia votare nr
nr.. 157 – nr
alegãtori arondaþi 1431, situatã la
Grãdiniþa nr. 3, loc. AVRIG, strada
Samuel Brukenthal , nr. 149- vor
vota cetãþenii cu domiciliul stabil pe
strãzile Bolovanului (D)- integral,
Micã- integral, Parâng- integral,
Samuel Brukenthal- numere impare
nr. 109 -161, numere pare nr. 62 116, bl. A, bl. B, bl. C, bl. D, bl. E,
bl. F, bl. A1, bl. A4, bl. B1, bl. B2, bl.
C1, bl. C2, bl. C3, Stejaruluiintegral, Sticlarilor- integral, Uniriinumere impare nr. 91 -177, numere
pare nr. 80A -200;
- Secþia de votare nr
nr.. 158
– nr. alegãtori arondaþi 1345, situatã
la ªcoala Gimnazialã Avrig, loc.
AVRIG, strada Lazãr Gheorghe, nr.
37- vor vota cetãþenii cu domiciliul
stabil pe strãzile Avrig- toate
numerele din intervalul nr. 1 – 620,

Anunþ important
de la Serviciul
Public Comunitar
Local de Evidenþã
a Persoanelor
Avrig
În ziua de 1 noiembrie,
programul de lucru cu publicul al
Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor Avrig
(SPCLEP Avrig) va fi între orele
8 ºi 16. Duminicã, 2 noiembrie,
programul de lucru al acestui
serviciu va fi între orele 8 ºi 21.
Dacã va fi organizat ºi cel deal doilea tur de scrutin pentru
Alegerile Prezidenþiale, sâmbãtã,
15 noiembrie, programul de lucru
cu publicul al SPCLEP Avrig va fi
între orele 8 ºi 16 iar duminicã,
16 noiembrie, programul va fi
între orele 8 ºi 21.

Alexandru Vlahuþã- toate numerele
din intervalul nr. 1 -10, Bãrcaciuintegral, Bujorului- integral, Cãlþunintegral, Câmpului (Cîmpului)- toate
numerele din intervalul nr. 1 – 30,
Ceferiºtilor-integral, Cîmpului (D)integral, Clãbucet- integral,
Dealului- integral, Eroilor- toate
numerele din intervalul nr. 1 -106,
Calea Fãgãraºului- integral, Gãriitoate numerele din intervalul nr. 4 –
33 ºi nr. 33 A, Gheorghe Doja- toate
numerele din intervalul nr. 2 – 20,
Griviþei- toate numerele din intervalul
nr. 0 – 27, Lacului- toate numerele
din intervalul nr. 1 – 47, Lazãr
Gheorghe- toate numerele din
intervalul nr. 4 – 200, Negoiu- toate
numerele din intervalul nr. 2 – 15,
Nouã- toate numerele din intervalul
nr. 1 – 42, Oltului- toate numerele
din intervalul nr. 1 – 31, Saºilortoate numerele din intervalul nr. 3 –
41, Stadionului- integral;
- Secþia de votare nr
nr.. 159 nr. alegãtori arondaþi 1237, situatã
la ªcoala Gimnazialã Avrig, loc.
AVRIG, strada Lazãr Gheorghe ,

nr. 37- vor vota cetãþenii cu
domiciliul stabil pe strãzile 1
Decembrie- toate numerele din
intervalul nr. 1 – 24, Badea Cîrþantoate numerele din intervalul nr. 1 –
24, Bisericii- toate numerele din
intervalul nr. 1 – 42, Cioplea- toate
numerele din intervalul nr. 3 – 51,
George Coºbuc- toate numerele
din intervalul nr. 1 – 24, Maluluitoate numerele din intervalul nr. 4 –
9, Mihai Viteazu- toate numerele din
intervalul nr. 1 – 93, Nicolae
Bãlcescu- toate numerele din
intervalul nr. 3 – 96, Pietrari- toate
numerele din intervalul nr. 1 – 24,
Samuel Brukenthal- numere impare
nr. 1 – 107, numere pare nr. 2 –
60, Tudor Vladimirescu- toate
numerele din intervalul nr. 1 – 132;
- Secþia de votare nr
nr.. 160
– nr alegãtori arondaþi 1537, situatã
la Grãdiniþa nr. 1, loc. AVRIG, strada
Samuel Brukenthal , nr. 41- vor vota
cetãþenii cu domiciliul stabil pe
strãzile Avram Iancu- integral,
Criºan- integral, Iazului- integral,
Izvorului- integral, Joagãrului-

integral, Mihail Eminescu- integral,
Prundu Mare- integral, Prundu Micintegral, Râului (Rîului)- integral,
Unirii- numere impare din intervalul
nr. 1 – 89, numere pare din
intervalul nr. 2 – 80, Zorilor- integral;
- Secþia de votare nr
nr.. 161 nr. alegãtori arondaþi 1321, situatã
la Liceul Teoretic ”GHEORGHE
LAZÃR” Avrig, loc. AVRIG, strada
Horea, nr. 15- vor vota alegãtorii cu
domiciliul stabil pe strãzile Cloºca- bl.
19, bl. 20, bl. 21, bl. 22, bl. 23, bl.
24, bl. 25, bl. 26, bl. 27, bl. 28, bl.
31, bl. 32, bl. 33, bl. 34, bl. 35, bl.
37, bl. 22A, bl. 22B, bl. 23A, bl. 23B,
bl. 25A, bl. 25B, bl. 31A, bl. 31B, bl.
33A, bl. 34A, bl. 34B, Godeanuintegral, Moldoveanu- integral,
Pinului- integral, Podragu- integral,
ªerbota- integral, Suru- integral,
Urlea- integral;
- Secþia de votare nr
nr.. 162
– nr. alegãtori arondaþi 1408, situatã
la Liceul Teoretic ”GHEORGHE
LAZÃR” Avrig, loc. AVRIG, Strada
Horea, nr. 15- vor vota cetãþenii cu
domiciliul stabil pe strãzile Cânepii

Concurs de ºah, la Mîrºa
Recent, Sala de Festivitãþi a Liceului
Tehnologic Mîrºa a gãzduit prima ediþie a
Concursului de ªah.
La competiþie s-au înscris 18 iubitori ai
„sportului minþii” din Mârºa, Avrig ºi
Tãlmaciu, aceºtia participând la partide
deosebit de importante, disputate dupã
sistemul „fiecare cu fiecare”.
În urma tuturor meciurilor, clasamentul
final a fost urmãtorul: 1. Radu Fortoes
(Avrig), 2. Licã Sfîrciog (Tãlmaciu), 3.
Werner Kauntz (Tãlmaciu), 4. Gheorghe
Cotovanu (Avrig), 5. Vasile Neamþu(Avrig),
6. Dorel Mircea (Mîrºa).
Cei mai merituoºi participanþi la acest
concurs au primit diplome, cupe ºi premii
în bani, fondul total de premiere, în sumã
de aproximativ 1.700 lei, fiind asigurat din
bugetul local al oraºului Avrig.
Consilierul Mircea Constantinescu,
iniþiatorul ºi organizatorul concursului,
ne-a declarat cã îºi doreºte ca acest concurs sã devinã unul de tradiþie, care sã
atragã în special persoanele tinere.

Care sunt candidaþii?
Prin tragere la sorþi, Biroul Electoral Central a stabilit ordinea în care
candidaþii vor fi înscriºi pe buletinul de vot:
1. Kelemen Hunor (Uniunea Democratã a Maghiarilor din România)
2. Klaus Werner Iohannis (Alianþa Creºtin-Liberalã PNL-PDL)
3. Cristian Dan Diaconescu (Partidul Poporului-Dan Diaconescu)
4. Victor Viorel Ponta (Alianþa Electoralã PSD-UNPR-PC)
5. William Brânzã (Partidul Ecologist Român)
6. Elena Gabriela Udrea (Partidul Miºcarea Popularã)
7. Mirel Mircea Amariþei (Partidul Prodemo)
8. Teodor-Viorel Meleºcanu (candidat independent)
9. Gheorghe Funar (candidat independent)
10. Zsolt Szilagyi (Partidului Popular Maghiar din Transilvania)
11. Monica Luisa Macovei (candidat independent)
12. Constantin Rotaru (Partidul Alternativa Socialistã)
13. Cãlin Popescu Tãriceanu (candidat independent)
14. Corneliu Vadim Tudor (Partidul România Mare)
Votarea va începe duminicã, 2 noiembrie, la ora 7, ºi se va încheia
seara, la ora 21. Campania electoralã a început vineri, 3 octombrie, la ora
00:00, urmând sã se încheie cu 24 de ore înainte de deschiderea urnelor
din România, adicã pe 1 noiembrie la ora 7 dimineaþa.
În ce priveºte votul din afara graniþelor, acesta va începe sâmbãtã, 1
noiembrie, la ora 19, ora României, când se vor deschide urnele în Noua
Zeelandã, ºi se va încheia luni, 3 noiembrie, ora 5, ora României, când se
vor închide urnele pe coasta de vest a Americii de Nord.
(Cînepii)- integral, Cloºca- toate
numerele din intervalul nr. 2 – 69 ºi
bl. 12, bl. 13, bl. 14, bl. 15, bl. 16,
bl. 17, bl. 18, bl. 12A, bl. 12B,
Horea- toate numerele din intervalul
nr. 1 – 35 ºi bl. 32, bl. 33, bl. 35, bl.
36, bl. 33A, bl. 33B, bl. 34A, bl. 36A,
bl. 36B, Libertãþii- integral;
- Secþia de votare nr
nr.. 163
- nr. alegãtori arondaþi 1318, situatã
la ªcoala Gimnazialã MÎRªA, loc.
MÎRªA, strada Corneliu Coposuvor vota cetãþenii cu domiciliul stabil
la toate numerele din intervalul nr.
1 – 6, bl. 1, bl. T7, bl. 2, bl. A, bl. B,
bl. C, bl. 70, bl. 71, bl. B2, bl. C1,
bl. C2, bl. K6, bl. K7, bl. T2, bl. T3,
bl. T4, bl. T5, bl. T6 ºi pe strãzile
Carpaþi- bl. T2, nr. 2 bl. T2,
Corneliu Coposu- bl. K6, bl. T3, bl.
T4, bl. T5, bl. T6, bl. T7, nr. 12 bl.
T3, Aleea Garoafelor- bl. 1, bl. K7,
Ilarie Munteanu- toate numerele din
intervalul nr. 1 – 6 ºi bl. A, bl. B, bl.
71, Suru- bl. 2, bl. C, bl. 70, bl. C1,
bl. C2, bl. C3, nr. 4 bl. 2, Uzineiintegral;
- Secþia de votare nr
nr.. 164 nr. alegãtori arondaþi 1420, situatã
la Liceul Tehnologic MÎRªA, loc.

MÎRªA, strada Corneliu Coposuvor vota cetãþenii cu domiciliul stabil
la bl. 1, bl. 3, bl. 6, bl. 7, bl. 8, bl. 9,
bl. 13, bl. 18, bl. 19, bl. 3N, bl. G4,
bl. G5, bl. G6 ºi pe strãzile Cãlþunbl. 3, bl. 18, bl. 19, bl. G5, bl. G6,
Cindrel- bl. 1, bl. 6, bl. 7, bl. 8, bl. 9,
bl. 3N, Suru- bl. G4, Aleea
Trandafirilor- bl. 13;
- Secþia de votare nr
nr.. 165
- nr. alegãtori arondaþi 902, situatã
la ªCOALA GIMNAZIALÃ
BRADU, loc. BRADU- vor vota
cetãþenii cu domiciliul stabil în
Bradu- toate numerele din
intervalul nr. 3 – 876;
- Secþia de votare nr
nr.. 166
- nr. alegãtori arondaþi 495, situatã
la ªCOALA PRIMARÃ SÃCÃDATE,
loc. SÃCÃDATE- vor vota toþi
cetãþenii cu domiciliul stabil în
Sãcãdate- toate numerele din
intervalul nr. 1 – 434;
- Secþia de votare nr
nr.. 167
- nr. alegãtori arondaþi 187, situatã
la
ªCOALA
PRIMARÃ
GLÎMBOACA, loc. GLÎMBOACAvor vota toþi cetãþenii cu domiciliul
stabil în GLÎMBOACA- toate
numerele din intervalul nr. 8 – 199.

Aleºii locali în Consiliile
de Administraþie ale
ºcolilor din A vrig
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, din
Consiliul de Administraþie al fiecãrei instituþii de învãþãmânt
preuniversitar de stat trebuie sã facã parte ºi reprezentanþi
ai autoritãþii administraþiei publice locale. Recent, Consiliul
Local Avrig a adoptat o hotãrâre prin care ºi-a reconfirmat
sau desemnat proprii reprezentanþi în Consiliile de
Administraþie ale celor trei instituþii de învãþãmânt
preuniversitare ce îºi desfãºoarã activitatea în raza de
competenþã a oraºului, pentru anul ºcolar 2014 - 2015. În
urma dezbaterilor ºi votului exprimat de aleºii locali, s-a
stabilit ca din Consiliile de Administraþie ale ºcolilor avrigene
sã facã parte consilierii Costin Bãdilã, Alexandru Sas (Liceul
Teoretic “Gheorghe Lazãr” Avrig), Nicolae Cernea, Emil
Brana (ªcoala Gimnazialã Avrig), Ramona Berghea ºi
Mircea Constantinescu (Liceul Tehnologic Mârºa).
Cinci dintre consilieri au mai fãcut parte din structurile de
conducere ºi coordonare a activitãþii la ºcoli, doar Emil
Brana fiind desemnat în premierã pentru aceastã
responsabilitate.

Fabrica de jucãrii începe angajãrile, la Avrig
De câteva zile, pe diverse canale de comunicare a apãrut
informaþia potrivit cãreia societatea ce urmeazã sã construiascã o
fabricã de jucãrii în apropiere de Avrig ar porni demersurile pentru
angajarea primilor muncitori ºi demararea producþiei. Informaþia a
devenit o certitudine joi, în acelaºi timp cu apariþia sa în mediul online,
pe contul deschis pe o cunoscutã reþea de socializare de directorul
general al Hape Manufactur, Eleonora Scarlet Ritter, societatea
româneascã din grupul Hape Toys (lider mondial în producþia de
jucãrii din lemn). Conform acestui comunicat, societatea deschide
producþia de jucãrii de lemn la punctul de lucru din Cîrþa ºi productia
de soft toys la punctul de lucru din Avrig ºi începe sã facã angajãri
pentru muncitori cu experienþã în prelucrarea lemnului (20 persoane)
ºi pentru lucrul la maºini de cusut (15 persoane). De asemenea,
societatea anunþã cã angajeazã ºi persoane care sã lucreze de mânã,

acasã.
“Candidaþii cu experienþã relevantã sunt invitaþi sã îºi depunã CVul la sediul firmei din Avrig, Str. Saºilor, nr. 14. Activitatea va începe
în 2015, cel mai probabil în cursul lunilor ianuarie - februarie.
Numãrul locurilor de muncã se va mãri în funcþie de eficienþa doveditã
de primele echipe de lucru.”, se menþioneazã în comunicat.
Responsabilul societãþii mai menþioneazã cã, vor fi recrutaþi ºi mai
mulþi absolvenþi ai clasei de t]mplar universal de la Liceul Tehnologic
Mârºa, persoane ce vor dovedi aptitudini, dintre cei ce, în perioada
celor doi ani de ºcolarizare, urmeazã sã facã pregãtire practicã la
societate ºi cu specialiºtii acesteia. De asemenea, vor fi angajaþi ºi
adulþi ce vor urma, în 2015, cursurile de calificare tot la liceul din
Mârºa.
În comunicatul respectiv mai scrie cã societatea a achitat suma de

aproximativ 30.000 euro la Primãria Avrig ºi a primit autorizaþia de
construcþie, “…potrivit proiectului realizat pentru terenul proprietate
dinspre Valea Avrigului, obiectivul industrial putând fi realizat în
urmãtorii 3 ani, astfel cum permite autorizaþia eliberatã.”

infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
Editor: Dan FR}NCU
Ziar fondat de Prim[ria `i
Consiliul Local Avrig
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Nu vor mai exista secþii speciale
de vot pentru românii care nu se
aflã în localitatea de domiciliu în ziua
scrutinului.
Alegãtorii vor putea vota la urna
specialã doar în þarã, nu ºi în
strãinãtate.
Românii din strãinãtate vor avea
la dispoziþie mai puþin de 300 de
secþii de vot.
Cum se voteaz
voteaz[[ în þarã?
Cetãþenii români cu domiciliul în
România, care se aflã în þarã în ziua
alegerilor, îºi vor putea exercita
dreptul de vot în baza oricãruia
dintre urmãtoarele documente:
- cartea/buletinul de identitate;
- cartea electronicã de identitate;
- cartea de identitate provizorie;
- paºaportul (diplomatic, diplomatic
electronic, de serviciu sau de
serviciu electronic);
- carnetul de serviciu militar (în
cazul elevilor din ºcolile militare).
Cum
se
voteazã
în
strãinãtate?
În cazul cetãþenilor români cu
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Maratonul “Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu”
(ediþia 2014, toamna) s-a încheiat în Þara Oltului
Avrigul, Cîrþa, Cîrþiºoara ºi Nou Român au gãzduit, în zilele ultimului sfârºit de sãptãmânã al lunii septembrie (27 – 28 septembrie),
activitãþile incluse în cadrul ediþiei de toamnã 2014 a „Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu”. Sâmbãtã ºi duminicã, sibienii din Þara
Oltului, dar ºi turiºti sau invitaþi din alte locuri din þarã, s-au putut bucura de o gamã destul de variatã de evenimente, menite sã
satisfacã gusturi din cele mai diverse, pentru toate vârstele.
Capitala culturalã neoficialã a acestui sfârºit de sãptãmânã a fost
oraºul Avrig, aici fiind concentrate, de aceastã datã, cele mai multe
dintre evenimentele incluse în cadrul acestui ultim episod al „Zilelor
Culturale ale Judeþului Sibiu”- 2014. Fie cã au fost gãzduite de
Biblioteca Orãºeneascã Avrig, Muzeul Oraºului, Palatul Brukenthal
(fosta Reºedinþã de Varã a baronului Samuel von Brukenthal) ori
s-au desfãºurat în aer liber, evenimentele derulate au avut prizã la
public, câteva mii de participanþi incluzând în agenda lor de weekend
ºi „Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu”.

Film ºi teatru ºi artã popularã
tradiþionalã, la bibliotecã

sãrbãtoreºte Ziua mondialã a turismului, organizatorii s-au gândit
sã ofere celor interesaþi posibilitatea de a efectua o drumeþie ghidatã
pe înãlþimile Munþilor Fãgãraº. Deºi traseul iniþial se întindea de la
Poiana Neamþului pânã la lacul glaciar Avrig, din cauza condiþiilor
meteorologice nefavorabile, s-a renunþat la ultima parte a acestuia,
astfel cã participanþii au parcurs doar drumul pânã în împrejurimile
Cabanei Bârcaciu. Iubitorii muntelui au fost însoþiþi de reprezentanþi
ai Serviciului Public Judeþean Salvamont.

“1001 obiecte din sticlã”- o altfel de
istorie a Glãjãriei Avrig

Duminicã, 28 septembrie, începând cu ora 10, la Muzeul din Avrig
a fost deschisã expoziþia "1001 obiecte fãurite la Fabrica de Sticlã
(Glãjãria) Avrig". Sunt expuse peste 420 de obiecte din sticlã ºi cristal
Drumeþie spre culmile Fãgãraºilor
fabricate în decursul anilor la Glãjãria din Avrig, iubitorii istoriei locului
ªi pentru cã sâmbãtã a fost 27 septembrie, zi în care se ºi ai acestui meºteºug tradiþional pentru zonã putând vedea aici

Festival în Þara Oltului
Duminicã, 5 octombrie, pe o pãºune situatã la intrarea dinspre Sibiu în
localitatea Porumbacu de Jos (partea dreaptã a Drumului Naþional 1), s-a
desfãºurat cea de-a VII-a ediþie a Festivalului „Produse ºi Tradiþii în Þara
Oltului”, cel mai important eveniment anual inclus în calendarul de
activitãþi al Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului”.

La manifestare au participat
producãtori din multe localitãþi ale
Þãrii Oltului, meºteºugari, artiºti,
colecþionari etc, diversitatea ofertelor,
multitudinea exponatelor ºi calitatea
deosebitã a acestora fiind elementele prin care s-a putut evidenþia
aceastã ediþie. În premierã pentru
aceastã acþiune a fost participarea
unei delegaþii franceze din zona
Bretaniei, oaspeþii contribuind efectiv
prin organizarea propriului stand
informativ ºi de promovare, precum

ºi prin intervenþiile consistente în
programul artistic din cadrul
festivalului.
Chiar dacã Avrigul nu mai este,
pentru moment, membru al Asociaþiei
GAL „Þara Oltului”, oraºul a avut un
stand propriu la aceastã manifestare, la fel ca ºi la ediþiile trecute, fapt
prin care s-a recunoscut, încã o
datã, rolul deosebit de important pe
care acesta l-a avut în înfiinþarea ºi
organizarea asociaþiei ºi a primelor
ediþii ale festivalului

De la Porumbacu de Jos, Racoviþa, Sebeºu de Sus, Porumbacu de
Sus, Cîrþa, Avrig, Bradu, Boiþa,
Boiºoara ºi Titeºti , au venit în acest
an producãtorii expozanþi la
Festivalul „Produse ºi Tradiþii în Þara
Oltului”, la fiecare dintre aceºtia
putându-se distinge foarte uºor
mândria cã pot arãta sau pot oferi
celor ce le viziteazã standul produse
de calitate, apreciate la adevãrata
valoare, multe dintre acestea fabricate în casa sau în propria gospodãrie. Duminicã, la Porumbacu de
Jos, lumea parcã a uitat de conservanþi ºi aditivi ºi, fie ºi numai
pentru câteva ore, a dorit sã-ºi
reaminteascã care e gustul
adevãrat al gemului de prune, al
tocãniþei de berbecuþ gãtitã la ceaun
ori al sarmalelor cu mãmãliguþã, al
brânzei telemea fabricatã doar din
lapte de vacã sau oaie, ori a mãrului
ºi castravetelui culese din livada ºi
grãdinuþa de lângã casã. De asemenea, ºi cei care încã mai apreciazã arta ºi meºteºugurile tradiþionale, sub diversele sale forme de
exprimare, au avut ce admira la
festivalul Þãrii Oltului, meºteºugari ori
mici creatori fiind prezenþi cu standuri
expoziþionale sau cu vânzare. Astfel,
pe lângã creatorii ºi colecþionarii de

þesãturi ºi alte elemente decorative,
la manifestare au participat artiºti
pasionaþi de croºetat ºi confecþionat
obiecte vestimentare, iconari,
decoratori de obiecte din sticlã etc.
Cea mai mare afluenþã de vizitatori a fost înregistratã la standurile
unde s-a produs sau s-au vândut
produse alimentare, mâncãruri ºi
bãuturi. Îmbiaþi de miresmele degajate în atmosferã, vizitatorii s-au lãsat
destul de uºor convinºi sã guste din
tocãniþele, preparatele din carne la
grãtar, gogoºile sau plãcintele ºi
bãuturile oferite de mulþi dintre
expozanþi, astfel cã aici clienþii s-au
perindat în numãr mare, pe tot
parcursul acþiunii.
De succes s-a bucurat ºi partea
folcloricã a festivalului, vizitatorii
iubitori ai acestui gen având ocazia
de a asista la un adevãrat „spectacol
maraton”, divers ºi complex, suþinut
de ansambluri ºi grupuri folclorice de
adulþi ºi copii din mai multe localitãþi
ale regiunii.

Prietenii bretoni au
participat la festivalul
Þãrii Oltului
Pentru prma datã, la aceastã
manifestare a participat ºi un grup
de oaspeþi din zona de nord-vest a
Franþei , de la sud de oraºul Saint
Brieuc (Bretania). Din delegaþia
bretonã au fãcut parte patru primari
ai unor comune (Thibaut GuignardPloeuc sur Lie, Francoise Le FurBodeo, Anne Henry- L`Hermitage
Lorge ºi Annie Simon- Saint Gildas),
consilieri locali ºi comunitari,
viceprimari, reprezentanþi ai unor
asociaþii neguvernamentale france-

produse demult dispãrute din producþia fabricii avrigene. Maria
Grancea, custodele muzeului ºi organizatorul acestui eveniment,
ne-a informat cã expoziþia va rãmâne deschisã pânã în luna februarie
a anului viitor ºi cã, pe parcurs, va fi îmbogãþitã ºi cu alte exponate, ce
vor fi donate sau împrumutate muzeului de cãtre localnici ºi nu numai.

“Biciclealã” pe V
alea A vrigului
Valea
Iubitorii miºcãrii în aer liber au fost provocaþi la o nouã reprizã de
“biciclealã”, duminicã Asociaþia “Prietenii Avrigului” inaugurând ediþia
de toamnã a acþiunii “Ne place Valea Avrigului pe biciclete”.
Participanþii au parcurs, în grup organizat, un traseu din centrul
Avrigului pânã la Cabana “Ghiocelul” din Zona Turisticã “Valea
Avrigului” (ºi retur).
Ediþia 2014 a “Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu” s-a încheiat la
Palatul Brukenthal Avrig, cu Festivalul “Toamnã barocã la Avrig”(ediþia
a VI-a).
ze, precum ºi Ansamblul Folcloric
Guedennes din comuna Plaintel.
Participarea grupului francez la
festival, precum ºi prezenþa acestuia
în Þara Oltului, reprezintã activitãþi
ce au fost cuprinse în cadrul
Proiectului LEADER transnaþional
„Cartoful, ambasadorul teritoriului
nostru”, derulat de Asociaþia Grupul
de Acþiune Localã „Þara Oltului” ºi
partenerul francez, GAL Pays Sud
de Saint Brieuc.
Oaspeþii din Bretania au avut
standul propriu în cadrul festivalului,
unde au fãcut promovare pentru
cartea „Cartoful, ambasadorul teritoriului nostru” (un ghid turistico- culinar româno- francez, editat în cadrul
proiectului de parteneriat transnaþional). De asemenea, au fost
popularizate câteva din cele mai
importante evenimente organizate în
localitãþile din teritoriul lor, au oferit
spre testare cidru ºi galette (douã
dintre cele mai cunoscute produse
locale) ºi au împãrþit broºuri cu detalii
despre regiunea de provenienþã.
În cadrul programului artistic
organizat la aceastã ediþie a
festivalului, Ansamblul Folcloric
Guedennes din comuna Plaintel a
prezentat mai multe suite cu dansuri
bretone, cele douã „reprize” de folclor
autentic fiind rãsplãtite cu aplauze
cãlduroase din partea publicului. De
altfel, în câteva rânduri, diverºi
spectatori s-au „lãsat antrenaþi” în
dansurile prietenilor din Bretania,
atmosfera creatã fiind cu adevãrat
destinsã, de bunã dispoziþie.

Comuna Racoviþa a
câºtigat Marele Premiu

Cum s-a întâmplat ºi la celelalte
ediþii, Festivalul „Produse ºi tradiþii în
Þara Oltului” a avut ºi un caracter
competitiv. Pe parcursul celor câteva
ore de desfãºurare, un juriu special
pregãtit ºi desemnat a evaluat
fiecare stand ºi expozant, a testat
produsele ºi a evidenþiat fiecare
element constitutiv, pentru ca, la final,
sã poatã alcãtui o ierarhie a acestei
ediþii. De aceastã datã, Marele
Premiu al festivalului a fost acordat
comunei Racoviþa, ce a impresionat
juraþii prin mãrimea standului,
bogaþia, diversitatea ºi complexitatea
acestuia, precum ºi datoritã
numãrului mare de participanþi ºi a
amenajãrii acestuia.
Organizatorii au mai acordat ºi
câteva Diplome de Excelenþã, unor
participanþi ce s-au evidenþiat în mod
deosebit, precum ºi Diplome de
participare, tuturor expozanþilor.
Pentru oficierea festivitãþii de
premiere, pe scena special
amenajatã pentru festival au urcat
primarul comunei gazdã, Ioan
Strava, preºedintele Asociaþiei
GAL „Þara Oltului”, Iuliana Turi,
reprezentantul legal al GAL-ului,
Camelia Limbãºan, membrii
Consiliului Director, Constanþa
Stefan ºi Florin Lãzãriciu, precum
ºi conducãtorul delegaþiei
franceze, Thibaut Guignard.
Ediþia a VII-a a Festivalului
„Produse ºi tradiþii în Þara Oltului” a
fost organizatã de Asociaþia Grupul
de Acþiune Localã Þara Oltului, cu
sprijinul ºi implicarea deosebitã a
Primãriei comunei Porumbacu de
Jos ºi cu ajutorul mai multor
sponsori sau colaboratori.

Cântec ºi dans breton pentru elevii mîrºeni
Elevii ºi cadrele didactice de la
Liceul Tehnologic Mîrºa au fost
marþi, 7 octombrie, pentru câteva
zeci de minute, gazdele
Ansamblului Folcloric Guedennes
din comuna Plaintel (Bretania,
Franþa).Prezenþi în þara noastrã în
cadrul unei delegaþii numeroase,
dansatorii ºi muzicienii bretoni s-au
folosit de acest prilej pentru a
promova câte ceva din folclorul
regiunii de provenienþã, pentru a
aduce pe aceste meleaguri o parte
din moºtenirea culturalã de care
dispun.
La Mîrºa, membrii ansamblului

folcloric ºi ceilalþi componenþi ai
delegaþiei din Bretania au fost primiþi
la Sala de festivitãþi a Liceului
Tehnologic, întâmpinarea oaspeþilor
fiind efectuatã în cel mai cunoscut
ºi tradiþional stil românesc: doi elevi
ai instituþiei de învãþãmânt, îmbrãcaþi
în frumoase costume populare, au
primit oaspeþii cu pâine ºi sare.
Dupã ce întreaga delegaþie a intrat
în localul liceului mârºean, directorul
instituþiei, prof. Maria ªinca, a
adresat francezilor un scurt ºi
emoþionant cuvânt de bun venit ºi
ºi-a exprimat bucuria ºi onoarea de
a fi gazda unei delegaþii de acest

fel. În numele delegaþiei franceze,
primarul oraºului francez Ploeuc sur
Lie, Thibaut Guignard, a mulþumit
pentru primirea de care a avut
parte, considerând cã aceasta a
fost una dintre cele mai plãcute
surprize din întreaga deplasare
efectuatã acum în România, ºi a
fãcut o succintã prezentare a
componenþei delegaþiei din care a
fãcut parte.
Apoi, grupul folcloric breton a
susþinut un spectacol în faþa
mârºenilor, fiecare suitã de dansuri
fiind rãsplãtitã cu aplauze
cãlduroase ºi urale. Spre finalul

reprezentaþiei, bretonii i-au
„provocat” pe români la dans, cei
interesaþi putând încerca miºcãrile
de bazã ale câtorva dintre
dansurile prezentate. De altfel,
aproape toþi spectatorii, mai mult
sau mai puþin îndemânatici, s-au
alãturat francezilor pentru marea
„horã” ce a încheiat spectacolul lor
de la liceul mârºean. Pe lângã elevii,
preºcolarii ºi cadrele didactice de
la Liceul Tehnologic Mârºa, la
spectacolul susþinut de ansamblul vadã dansurile ºi costumele
din Bretania au asistat ºi mai mulþi bretone, sau sã-i cunoascã ºi sã-i
cetãþeni ai localitãþii, pãrinþi, bunici salute pe cei din delegaþie.
Ansamblul Folcloric Guedennes
sau vecini de-ai elevilor, dornici sã

din comuna Plaintel a fost prezent
în Þara Oltului din 3 pânã în 8
octombrie, alãturi de ceilalþi membri
ai delegaþiei bretone.

rosu galben albastru negru

Biblioteca Orãºeneascã Avrig a gãzduit primele activitãþi din cadrul
acestei ample manifestãri, sâmbãtã dimineaþa copiii dar nu numai ei,
fiind oaspeþii Caravanei ASTRA FILM. Cei prezenþi au putut viziona
filmele „JUDE|UL SIBIU. Poarta de sud a Transilvaniei”, „HAI SÃ
NE JUCÃM! Katone în Japonia”, „HAI SÃ DANSÃM! Stilius în Cipru”
ºi POVESTEA LEGO.
Imediat dupã programul de film, pe scena improvizatã în biblioteca
avrigeanã ºi-au fãcut apariþia actorii Teatrului pentru copii ºi tineret
„Gong” din Sibiu, alãturi de pãpuºile ºi decorul special, pentru
prezentarea piesei de teatru „Sarea în bucate”.
Tot de dimineaþã, într-un alt colþ al bibliotecii ºi-au amenajat standul
- expoziþie copiii din comuna Arpaºu de Jos, elevi ai ªcolii Populare
de Arte „Ilie Micu” Sibiu – clasa externã Arpaºu de Jos, pregãtiþi de
instructor Silvia Vasu. În cele câteva ore, cât a durat popasul lor la
Avrig, micii arpãºeni au arãtat vizitatorilor o micã parte din rodul muncii
lor, frumoase obiecte de artã tradiþionalã create chiar de ei. Mai mult,
elevii ºcolii au arãtat tuturor cât de îndem]natici, frumoºi ºi creativi
sunt, prin mici demonstraþii fãcute chiar la biblioteca din Avrig.

