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O nouã stradã Cânepii, la Avrig

tivului de investiþii “Modernizare strãzi
ºi reabilitare reþele hidroedilitare în
oraºul Avrig, strada Cânepii” a fost
semnat în data de 17 decembrie 2012,

executant fiind asocierea de firme SC
Geiger Transilvania SRL ºi SC Constructii SA. Valoarea totalã a lucrãrilor
executate a fost de 3.266.750,00 lei, fãrã

În a`teptarea Crãciunului omul se face ”loc” al Cuvântului
Suntem ºi ne sim\im câteodatã strãini
într-o mare de ”probleme” care configureazã lumea în care trãim. Îi vedem pe
unii dintre ceilalþi oameni stãpânind pãrþi
întregi din aceste ”probleme”, prin trupul
lor care este parte din aceastã lume
haoticã `i ostilã. ~i, din pãcate, stãpânind
lumea prin trup, oamenii ajung ei sub
stãpânirea lumii.
Însã, oamenii, de`i par sã fie doar ni`te
agregate organice func\ionale în cadrele
lumii, nu sunt doar trup, ci `i suflet. Ce-i
drept, sufletul, strãin în lumea aceasta, exilat printre nevoi ce nu sunt ale lui, pãºeºte
sfios sã nu tulbure dezordinea atotputernicã a instinctualelor porniri (in)umane
spre mai multã stãpânire, însã nu de sine.
Pe sine, oamenii se pare cã nu se mai pot
stãpâni. De ce? Pentru cã uitã de suflet.
Din acest motiv aleg oamenii sã stãpâneascã lumea. De aici rezultã tot mai numeroasele rãbufniri spasmotice ale lumii,
împotriva sufletului ce abia mai pâlpâie.
Dar, din reacþiile extreme ºi supradimensionate ne putem da seama de altceva
`i anume, cât de mult se teme lumea de
suflet.
Lupta, fireºte, pare sortitã sã fie, de
fiecare datã, inegalã. Însã, pierderile se
contabilizeazã doar de o singurã parte. A
lumii. Sufletul nu pierde niciodatã. Chiar
ºi atunci când pare sã biruie lumea, de
fapt, ea nu biruie sufletul, ci se învinge pe
sine însã`i. Deoarece, luptând împotriva
sufletului, lumea nu face altceva decât sã
recunoascã sufletul ca adversar. Iar el,
sufletul, prin aceasta biruie lumea, deoa-

rece nici nu are nevoie de o altã biruinþã
în fa\a lumii decât sã fie recunoscut.
Însã, dincolo de aceastã biruin\ã a
sufletului asupra lumii, înstrãinarea mai are
un efect benefic. Ea genereazã în suflet
un sentiment al singurãtãþii care mocneºte
sau rãbufneºte câteodatã în planul
conºtiinþei. Foarte posibil, acest sentiment
al singurãtãþii – într-o lume care nu este
niciodatã singurã pentru cã de fiecare datã
se are pe sine însãºi ºi se mulþumeºte cu
sine însãºi ºi îºi este autosuficientã sie
însãºi – nu produce durere, ci, dimpotrivã,
produce o liniºte deosebitã.
Sã ne amintim cã Mântuitorul Iisus
Hristos agrea momentele de singurãtate
ºi, am putea spune cã, le cãuta adeseori.
Rugãciunea în singurãtate era frecventatã
cu precãdere de Iisus. ªi, de fiecare datã,
Domnul Iisus Hristos alegea singurãtatea
ca modalitate de întâlnire cu Dumnezeu.
Alegând singurãtatea, putem spune cã Îl
alegea, de fapt, pe Dumnezeu. Din acest
motiv, singurãtatea pe care o simþim în
lume este una care trebuie gestionatã cu
rugãciune ºi cu deschiderea spre Dumnezeu. Lumea se are pe sine, iar cel singur în lume nu mai are nimic, nu se mai
are nici mãcar pe sine, însã Îl are pe
Dumnezeu.
Astfel, singurãtatea devine o op\iune
pentru to\i cei care se dedicã într-n mod
plenar `i responsabil lui Dumnezeu. Pustia
este una dintre caracteristicile singurãtã\ii.
Poporul lui Israel a experimentat patruzeci
de ani pustiul, cu tot ce implicã el, cu
oscila\iile `i devia\iile pe care le implicã.

Evreii au experimentat în pustiu purtarea
de grijã a lui Dumnezeu, manifestatã prin
hrana primitã din bel`ug, prin izbãvirea de
secetã, de `erpii venino`i, prin poruncile
scrise pe tablele de piatrã. Au experimentat
`i îndepãrtarea de Dumnezeu `i `i-au fãcut
chip cioplit, însã, una dintre experien\ele
fundamentale pe care le-au avut în pustiu,
în singurãtate, departe de lume, a fost
aceea a construirii `i consacrãrii unui ”loc”
lui Dumnezeu, Care venea `i poposea în
Cortul Sfânt, ”locul” lui Dumnezeu în
mijlocul poporului.
Omul, aflã într-un moment al vie\ii sale
(ca `i poporul lui Israel, dupã o cãlãtorie
de mul\i ani prin pustia lumii) cã neavând
un loc al sãu în aceastã lume - dupã
cuvintele inspirate, care spun: ”strãin sunt
eu la Tine `i strãin ca to\i pãrin\ii mei” (Ps.
38,17) - singura lui solu\ie este sã-i
gãteascã un ”loc” lui Dumnezeu, sã pregãteascã un ”loc” al prezen\ei lui Dumnezeu în lume.
Astfel, omul con`tientizeazã cã, de fapt,
în aceastã lume singura alegere posibilã
pentru el este Dumnezeu. De ce? Pentru
cã numai Dumnezeu, odatã ales, îl alege
pe cel care L-a ales, fapt care nu se întâmplã în cazul oamenilor. Iar alegerea lui
Dumnezeu se face întru iubire. De aceea,
”noi Îl iubim pentru cã El ne-a iubit întâi”
(1In. 4,19).
În cazul în care omul nu Îl alege pe
Dumnezeu, trebuie sã `tie cã suma tuturor
alegerilor pe care le facem noi, oamenii,
în aceastã viaþã este moartea. Însã, prin
Hristos-Domnul, Dãtãtorul de viaþã, suma

Stimaþi avrigeni,
Istoria noastrã naþionalã a fost încãrcatã de evenimente importante, evenimente asupra cãrora ºi-au pus
amprenta oameni de o valoare deosebitã, care au rãmas
în memoria colectivã a neamului nostru. Unul dintre
aceste momente decisive pentru poporul românesc a
fost Marea Unire de la 1918. De 96 de ani, la 1 decembrie
cinstim cea mai mare izbândã politicã a românilor:
fãurirea statului naþional. De Ziua Naþionalã, trãim cu
toþii momente de mare încãrcãturã emoþionalã ºi
patrioticã. Pãrinþii fondatori ai României Mari ne-au lãsat
un testament de-o valoare excepþionalã, pe care avem
datoria moralã de a-l respecta, în ciuda tuturor
vicisitudinilor.
Tocmai de aceea, a venit momentul sã nu ne mai
gândim doar la ce trebuie sã ne ofere aceastã þarã, ci
ºi la ce putem face fiecare dintre noi pentru o Românie
mai bunã. În contextul politic actual, trebuie sã
înþelegem faptul cã noi, românii, toþi cetãþenii acestei

þãri, indiferent de culoare politicã, etnie, naþionalitate sau
religie, avem puterea de a schimba în bine România.
De Ziua Naþionalã a României, sã ne gândim cu luare
aminte la marile idei care au fãcut posibilã, în anul de
graþie 1918, Marea Unire. Dupã aproape un secol, acele
idei nu ºi-au pierdut semnificaþiile cultural ºi etice proprii
civilizaþiei europene. Rãmâne sã dovedim cã, prin
eforturi personale, solidaritate civicã ºi responsabilitate
patrioticã, vom fi capabili sã transmitem generaþiior
viitoare noi mesaje, în spiritual celor care au animat
generaþia Marii Uniri.
Aºadar, cu ocazia împlinirii a 96 de ani de la
sãvârºirea Marii Uniri, vã doresc tuturor avrigenilor
înþelepciunea de a rãmâne uniþi ºi solidari, forþa de a
face alegerile corecte ºi altruismul de a sprijini
comunitatea în care trãim cu toþii.
La Mulþi Ani!
Arnold Gunter Klingeis, primarul oraºului Avrig

tuturor alegerilor noastre poate sã fie Via\a.
A`a încât, alegerea lui Dumnezeu devine
modalitatea în care noi putem `i trebuie sã
depãºim lumea aceasta, condi\ionãrile
lumii acesteia.
Condi\ionãrile la care ne supune sau pe
care ni le impune lumea creeazã starea
noastrã interioarã, contribuind la înstãpânirea `i permanentizarea asupra noastrã a sentimentului de singurãtate `i înstrãinare despre care vorbeam ceva mai
devreme. Din acest motiv, am putea spune
cã în perioada de timp petrecutã de Adam
în Rai, înainte de cãderea lui în pãcat,
”locul” era cel care determina starea omului, pe când, dupã cãderea în pãcat starea
este cea care determinã ”locul” omului,
conform zicerii: ”unde-i bine, acolo este
Patria!” sau locul unde se poate trãi, am
spune noi. De altfel, `i exprimarea curentã
folose`te pentru absen\a, pentru lipsa unui
loc `i pentru agita\ia pe care o provoacã
lipsa unui ”loc” cuvintele: ”n-am stare!”.
Lipsa sau pierderea ”locului” atrage
dupã sine pierderea autoritã\ii omului. Fa\ã
de cine? Fa\ã de sine însu`i. Fa\ã de
pãcatul din sine însu`i. În momentul în care
Dumnezeu i-a dat omului autoritate peste
toate vie\uitoarele pãmântului, i-a dat
aceastã autoritate în legãturã cu ”locul” pe
care îl ocupa în planul crea\iei ca imagine/
chip al lui Dumnezeu (Fac. 1,27). Dar,
autoritatea a fost pierdutã de om prin pãcat,
a`a cum am mai amintit, odatã cu autoritatea omul pierzându-`i `i ”locul” în care
l-a a`ezat Dumnezeu. Este cât se poate
de vizibilã diferen\a dintre autoritatea

TVA. Data începerii lucrãrilor a fost 8
mai 2013 iar termenul de finalizare a fost
18 noiembrie 2014. Investiþia a fost
finanþatã din bugetul local al oraºului.
paradisiacã `i cea postparadisiacã a
omului în amintirea sau nostalgia pe care
omul o nutre`te de-a lungul epocilor istorice pe care le-a traversat umanitatea.
Însã, odatã cu perioada Noului Testament, omul, rãmas fãrã ”loc” `i fãrã autoritate în fa\a pãcatului, prime`te de la
Dumnezeu Duhul Sfânt, Care ”suflã unde
vrea” (In. 3,8). Faptul cã ”suflã unde vrea”
înseamnã, a`a cum spune Iisus, cã nu
`tim de unde este, dar `i cã este peste
tot. Deci, Duhul nu depinde de un ”loc”
anume însã va avea menirea sau rolul de
a rea`eza omul în fa\a lui Dumnezeu, întru
adevãr, în Bisericã, deoarece Duhul va
vesti omului ”tot adevãrul” (In. 16,13).
Recuperând adevãrul omul se poate
repozi\iona în permanen\ã, î`i poate configura sau reconfigura op\iunile, alegerile,
având, de fiecare datã ca reper pe Dumnezeu. Atunci, rezultatul tuturor alegerilor lui
nu va mai fi moartea, ci, Via\a, Hristos,
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul în\elege
într-un sfâr`it cã nu mai are nevoie de un
”loc” în lume, cã poate renun\a definitiv la
a avea un” loc”, însã, lucrul de care are
cu adevãrat nevoie este acela de deveni
el însu`i ”loc” al lui Dumnezeu `i ”locul”,
prin excelen\ã, în care Dumnezeu
ac\ioneazã .
La Praznicul Întrupãrii Lui Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, omul n-a avut sã-i ofere un
loc în casa sa, dar el, omul, este cel care
are menirea sã devinã ”loc” de gãzduire,
loc de sãlã`luire al Vie\ii care se coboarã
în lume sã schimbe din temelii alegerile
pe care omul le face. De Crãciun, omul nu
mai trebuie sã aleagã, ci a`teaptã sã fie
ales... de Dumnezeu.
Pr
asile GAFT
ON,
Pr.. V
Vasile
GAFTON,
Protopop de Avrig

Urare de Ziua Naþionalã
Ziua Naþionalã a României este prilej de mare bucurie pentru toþi
românii, indiferent de locul unde trãiesc pentru moment. În
numele Consiliului Local al oraºului A vrig,
vã dorim ca ziua de 1
Decembrie sã vã aducã
realizãri de excepþie,
liniºte, pace ºi
înþelegere ºi sã fiþi
mândri cã sunteþi
români.
La mulþi ani, România!La
mulþi ani, tuturor românilor!
Consilierii locali ai oraºului A v r i g

rosu galben albastru negru

Aproape un an ºi jumãtate a avut
nevoie constructorul sã transforme
strada Cânepii din Avrig, una dintre cele
mai importante ale oraºului, dintr-o
structurã de pãmânt, parþial pietruitã ºi
“dotatã” cu reþea de canalizare a apelor
uzate (menajere), cu reþea de alimentare
cu apã potabilã veche, într-una complet
modernizatã, cu reþele noi de apã
potabilã, canalizare ºi canalizare
pluvialã, drum asfaltat, indicatoare
rutiere ºi trotuare cu pavele. De
asemenea, pe “noua” stradã Cânepii a
fost aplicat marcaj rutier ºi au fost
montate plãcuþe de identificare.
De asemenea, pe stradã au fost
montaþi mai mulþi hidranþi stradali, ce
vor utea fi folosiþi în cazul apariþiei
vreunei situaþii de urgenþã (incendii).
La începutul lunii noiermbrie, noua
stradã Cânepii din Avrig a fost redatã
circulaþiei auto ºi pietonale pe întreg mult îmbunãtãþite. Strada Cânepii face
tronsonul (aproximativ un kilometru), legãtura între Cimitirul oraºului Avrig ºi
astfel cã acum accesul, în ºi dinspre cartierul Sticla.
Contractul de execuþie lucrãri a obieczona respectivã, este posibil în condiþii

Dezbateri despre managementul energetic
cu parteneri din Tulln (Austria), la Avrig

În zilele de 13 ºi 14 noiembrie,
oraºul Avrig a fost gazda unei
delegaþii oficiale a oraºului austriac
Tulln. Vizita austriecilor pe meleaguri
sibiene a fost cuprinsã în cadrul
activitãþilor derulate prin Proiectul
European RENERGY, în care cele
douã oraºe sunt partenere.
Delegaþia din Austria a fost condusã
de administratorul oraºului Tulln,
Franz Lasser, responsabilul pentru
energie regenerabilã ºi managementul energiei al municipalitãþii
oraºului austriac, Iohannes Sanda
ºi Siegfried Schönbauer, manager
de proiect. Cu acest prilej, oaspeþii
austrieci, alãturi de responsabilii
români în cadrul proiectului ºi diverºi
colaboratori ai Primãriei Avrig, au
luat parte la câteva ateliere de lucru,
discuþii ºi au efectuat vizite la diferite
obiective din cadrul proiectului.
Astfel, miercuri, echipa RENERGY
Avrig împreunã cu reprezentanþi ai
Asociaþiei Generale a Inginerilor din
România (AGIR) – experþii tehnici
care vor realiza activitãþile pentru
implementarea componentei CP4
RENERGY, s-au întâlnit la sediul
filialei AGIR din Mîrºa cu partenerii
din Tulln, reprezentanþi ai distribuitorului regional de energie electric
(Electrica Distribuþie Transilvania
Sud S.A.) ºi reprezentanþi ai Institulului Naþional de Cercetare
Dezvoltare pentru Inginerie Electricã
ICPE-CA Bucureºti. Scopul întâlnirii
de la Mîrºa a fost de a asigura
cadrul unei îmbunãtãþiri reciproce a

cunoºtinþelor tehnice în domeniu.
În deschidere, primarul avrigean,
Arnold Gunter Klingeis, a adresat
un cuvânt de bun venit din partea
oraºului ºi a fãcut o scurtã descriere
a proiectului RENERGY, menþionând instrumentele dezvoltate de
cãtre oraºul Avrig pentru atingerea
independenþei energetice.
În contextul managementului
energiei, Siegfried Schönbauer –
managerul austriac al proiectului, a
vorbit despre eficientizarea
energeticã a clãdirilor ºi folosirea cât
mai mult a energiei verzi, contribuind astfel la reducerea consumurilor de apã, gaz ºi energie
electricã, ceea ce duce, implicit, la
costuri mai mici ale facturilor. De
asemenea, austriacul a prezentat
sistemul de monitorizare a clãdirilor
publice din Tulln, un sistem integrat
în sistemul naþional de monitorizare
energeticã. (Fiecare clãdire monitorizatã are o fiºã tehnicã, care
cuprinde parametrii ºi informaþii
legate de consumuri. Se monitorizeazã consumul de gaz, apã,
energie electric, precum ºi producerea de energie, acolo unde este
cazul.)
Joi, la Primãria Avrig s-a desfãºurat un alt seminar tehnic din cadrul
programului acestei vizite. Cu acest
prilej, reprezentanþii oraºului sibian
au prezentat Planul de Energie de
Dezvoltarea Durabilã a oraºului,
care reprezintã documentul energetic solicitat de cãtre Convenþia

Primarilor. Prin acest document a
fost elaboratã viziunea strategic[ pe
termen lung ce vizeaza sustenabilitatea energetic[ a oraºului.
În continuare, primarul Arnold
Gunter Klingeis a vorbit despre
programul energetic ºi proiectele
viitoare ale Avrigului.
Evenimentul de la Avrig s-a
încheiat cu o prezentare a
concluziilor celor 2 zile.
Oaspeþii austrieci s-au arãtat
încântaþi de ospitalitatea ºi programul bogat pregãtit de echipa
RENERGY Avrig, elemente ce leau permis sã îºi creeze o impresie
asupra diferitelor iniþiative ºi proiecte
pe care le gazdele le deruleazã în
cadrul acestui program. De asemenea, austriecii au constatat cu
plãcutã surprizã cã la Avrig existã
un trend care le aminteºte de
situaþia existentã la ei în Tulln, în
urmã cu 30 de ani. Oaspeþii au atras
atenþia asupra faptului cã, în acest
domeniu nu existã doar o competiþie
economicã între diferiþi “actori”, ci ºi
o competiþie a locaþiilor unde o
investiþie sã aibã loc ºi unde poate fi
atras un investitor. “ Aceastã competiþie existã ºi comunitãþile trebuie
sã se pregãteascã, într-un fel sau
altul, sã devinã mai atractivã ºi mai
competitive. Am constatat cã Avrigul
este în umbra unui oraº mare ºi
puternic precum Sibiul, care cu
siguranþã este ºi un competitor
puternic. Avrigul trebuie sã gãseascã o directivã, o niºã, prin care

sã devinã atractiv. Cred cã idea
dumneavoastrã de a aborda acest
program într-un context mai
regional, este o ºansã ºi vã felicit
pentru aceastã abordare. Vreau sã
vã asigur cã, în viitor, dorim sã fim
aproape de Avrig, de echipa de
implementare, sã vã urãm mult
success în ceea ce faceþi în
implementarea acestui proiect, ºi ne
dorim sã ne întâlnim ºi sã colaborãm
ºi în multe alte proiecte.”, a
menþionat Franz Lasser.
La rândul sãu, primarul Avrigului
a menþionat: “Avem deja o serie de

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.

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

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.

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

Cuantum
lunar ajutor
energie electricã

lei
262
190
150
120
90
70
45
35
20

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

Lemn de foc pentru ºcoala din Glîmboaca
Pentru ca anotimpul rece sã
nu creeze disconfort termic
ºcolarilor din ciclul primar ºi
preºcolarilor ce frecventeazã
ªcoala Primarã din satul
Glîmboaca, legislativul local
avrigean a adoptat recent o

hotãrâre prin care s-a aprobat
acordarea cantitãþii necesare de
lemn pentru încãlzire.
Astfel, la solicitarea directorului
ªcolii Gimnaziale Avrig (instituþie
de învãþãmânt ce coordoneazã
ºi activitatea ºcolii din

Glîmboaca), prof. Liviu Victor
Napeu, Consiliul Local Avrig a
aprobat acordarea, cu titlu
gratuit, a cantitãþii de 6 mc
material lemnos pentru foc.
Lemnul necesar ºcolii din
Glîmboaca provine din fondul

forestier al oraºului Avrig iar
pentru transportul acestuia cãtre
înstituþia de învãþãmânt a fost
însãrcinatã Regia Publicã Localã
Ocolul Silvic „Izvorul Florii” RA,
structurã silvicã privatã a
legislativului local avrigean.

proiecte implementate, programe la
care participãm, prin care am învãþat
foarte multe. Un bun exemplu este
cooperarea ºi colaborarea cu oraºul
Tulln, unde aceste investiþii nu se
aflã doar într-o fazã demonstrativã.
Ele sunt prezente în tot oraºul ºi întradevãr, asigurã deja o anumitã
independenþã energetic a oraºului.
Multe investiþii au fost realizate ºi
randamentul în alimentarea oraºului
cu resurse regenerabile este
diversificat ºi eficient. Cred cã avem
încã multe de fãcut, de realizat, dar
experienþa din Tulln ne aratã cã se

poate ºi cã are un sens sã te
dezvolþi în aceastã direcþie ºi în
acelaºi timp, se creazã avantaje
pentru comunitatea localã, dar ºi
pentru mediul în care trãim cu toþii.
Mã bucur mult cã am avut ocazia
sã desfãºurãm împreunã aceste
întâlniri, aceste ateliere de lucru din
care s-a cristalizat o nouã intenþie
de colaborare. Împreunã vrem sã
pregãtim o aplicaþie pentru
Programul Horizon 2020, din acea
finanþare sã realizãm noi proiecte,
care, la rândul lor, sã fie integrate în
masterplanul energetic al oraºului”.

REZUL
TATE FINALE ALEGERI
REZULT
PREZIDENÞIALE 2014
În data de 16 noiembrie, s-a desfãºurat al doilea tur al Alegerilor
Prezidenþiale din România.
Candidatul ACL, Klaus Werner Iohannis, a obþinut 54,43%
(6.288.769 voturi), iar reprezentantul Alianþei PSD-UNPR-PC, Victor
Viorel Ponta, 45,56% (5.264.383 voturi) , potrivit rezultatelor finale
comunicate de BEC.
Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne a fost de
11.719.344, adicã 64,10%. Numãrul de alegãtori care s-au prezentat
la urne înscriºi în listele electorale permanente a fost de 10.042.721.
Cei care au votat în altã secþie de votare decât cea în care au fost
arondaþi conform domiciliului - 1.569.668, iar numãrul total al celor
care au votat utilizând urna specialã a fost de 106.955 persoane.
Din voturile exprimate, 1,41% au fost nule, adicã 166.111. Potrivit
rezultatelor finale furnizate de BEC, numãrul total al alegãtorilor care
s-au prezentat la urne în strãinãtate a fost de 379.116.
În ceea ce priveºte rezultatele obþinute la secþiile de votare din
oraºul Avrig, situaþia este urmãtoarea:
- 12.591 persoane cu drept de vot înscrise în listele electorale
permanente;
- 7695 voturi valabil exprimate;
- 484 persoane au votat pe tabelele electorale suplimentare;
- 55 de voturi nule;
- 6378 voturi pentru Klaus Werner Iohannis (82,88%);
- 1317 voturi pentru Victor Viorel Ponta (17,12%).

Un nou sezon al “ªezãtorilor
de la bibliotecã”, la Avrig
„ªezãtorile de la bibliotecã”, proiectul prin care a fost readus în atenþia
avrigenilor obiceiul ºezãtorilor tradiþionale organizate cu ani în urmã
prin mai toate aºezãrile din zona ruralã, a luat startul în cel de-al
patrulea sezon consecutiv. La prima întâlnire din aceastã nouã etapã,
desfãºuratã joi, 20 noiembrie, începând cu ora 18,30, la Biblioteca
Orãºeneascã Avrig, au participat doamnele sau domniºoarele
interesate sã fie parte în proiectul care ne aduce aminte de unul dintre
cele mai frumoase ºi interesante obiceiuri ale poporului român.
„Stau cuminþi acum, în cãmãri, bucatele rânduite frumos de mâini de
gospodine. Dorm cumin\i `i bulbii în culcu`uri pregãtite pentru iarnã,
deoarece pânã la primavarã mai este drum lung. A\i pregãtit grãdinile
pentru iernat `i casa pentru lungul anotimp care se coace acum în
mun\i. Este, deci, vremea pove`tilor la ceas de searã, a lucrului de
mânã `i a bucuriei revederilor, este timpul în care se repetã colindele
vechi `i se fac planuri de rod bun pentru anul care va veni. E timpul
altor treburi, la fel de harnice `i îndemânatice, dar care se împletesc
cu cântecul, cu strigãturile `i cu pove`tile. E vremea `ezãtorilor. Vã
a`teptãm, în continuare, în fiecare joi, la aceea`i orã, la un nou sezon
de `ezãtori adevãrate. Lua\i cu dumneavoastrã pove`tile `i modelele,
cântecele `i reþetele, strigãturile `i amintirile `i veni\i alãturi de noi pentru
seri minunate, împreunã. Vã a`teptãm cu drag.”, menþioneazã
bibliotecarul Maria Grancea, iniþiatorul ”ªezãtorilor de la bibliotecã”,
într-un comunicat de prezentare a evenimentului.
“ªezãtorile de la bibliotecã” sunt organizate de Biblioteca
Orãºeneascã Avrig ºi Asociaþia “Prietenii Avrigului”. Proiectul debuteazã
în perioada Postului Crãciunului ºi se “întinde” pânã la sosirea
primãverii, la debutul activitãþilor pregãtitoare pentru noul an agricol.
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ANUNÞ IMPORTANT!!!

Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor
Avrig (SPCLEP) anunþã toþi
cetãþenii cu domiciliul stabil în
localitatea Mârºa, ce nu au
menþionat pe actul de identitate
numele strãzii, sã se prezinte la
sediul serviciului, pentru
eliberarea unui nou act de
identitate.
De asemenea, SPCLEP Avrig
aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:
- vã rugãm sã vã verificaþi
valabilitatea actelor de identitate
(buletine de identitate, cãrþi de

identitate, cãrþi de identitate
provizorii);
- persoanele care au actul de
identitate expirat, sau care
urmeazã sã expire, sunt obligate
sã se prezinte la sediul serviciului
de evidenþã cu 15 zile înainte de
expirare.
De asemenea, persoanele care
au acte de identitate pierdute,
furate sau distruse, sunt obligate
sã se prezinte la sediul serviciului
pentru punerea în legalitate cu
acte de identitate, având asupra
lor urmãtoarele documente:

- documentul de identitate
expirat;
- cartea de alegãtor (unde
este cazul);
- certificatul de naºtere (copie
ºi original);
- certificatul de cãsãtorie (copie
ºi original);
- certificatul de deces (copie ºi
original)- unde este cazul;
- sentinþã divorþ- definitivã ºi
irevocabilã (original ºi copie)unde este cazul;
- dovada legalã privind spaþiul
de locuit (ex. contract de

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor A vrig

vânzare- cumpãrare, închiriere,
adeverinþã de la Primãrie pentru
LUNI
8.30-13
mediul rural ºi urban etc)- copie
MARÞI
8.30- 13
ºi original;
- certificatele copiilor sub 14 ani
16- 18
(original ºi copie)- unde este cazul;
- dovada achitãrii contravalorii
MIERCURI
8.30- 13
actului de identitate (chitanþã de
JOI
8.30- 13
7 lei de la Casieria Primãriei
Avrig);
VINERI
8.30- 13
- dovada achitãrii taxei
extrajudiciare de timbru (chitanþã
de 5 lei de la Casieria Primãriei identitate se preia la sediul obþine la sediul serviciuluiAvrig);
serviciului, cu mijloace informatice. Avrig, strada Gheorghe Lazãr,
- imaginea necesarã cãrþii de
Mai multe informaþii puteþi nr. 10.

În lipsa unei dispoziþii de
convocare a Consiliului Local
Avrig în ºedinþã ordinarã, emisã
de primarul Arnold Gunter
Klingeis, aleºii locali avrigeni au
fost la un mic pas de o situaþie
mai rar întâlnitã în ultimii ani: nicio
întâlnire oficialã în cursul unei luni
calendaristice. Pentru a evita
aceastã situaþie specialã, dar ºi
deoarece au dorit sã dezbatã ºi
sã decidã asupra unor chestiuni
considerate deosebit de
importante, mai mulþi membri ai
legislativului local avrigean au
decis sã convoace, în
conformitate cu prevederile
legale, o ºedinþã extraordinarã,
pentru joi, 30 octombrie.
Cum era de aºteptat, la
convocator a rãspuns marea
majoritate a aleºilor avrigeni (15
consilieri din cei 17 în funcþie),
astfel cã ºedinþa s-a desfãºurat în
condiþii legale. Mai mult, întâlnirea
a fost una în care s-a stabilit un
adevãrat record de vitezã ºi
eficacitate, soarta celor 8 proiecte
de hotãrâre incluse pe ordinea
de zi fiind decisã în doar 10
minute.

Astfel, cu excepþia proiectului
privitor la rectificarea bugetului
local de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2014, ce a fost retras de pe
ordinea de zi din pricina apariþiei
unor modificãri ulterioare editãrii
formei iniþiale, ºi a proiectului
referitor la acordarea unui ajutor
de urgenþã pentru un cetãþean
din satul Bradu (proiect respins),
toate iniþiativele consilierilor locali
au fost adoptate cu numãrul de
voturi necesar ºi legal.
Printre hotãrârile adoptate cu
prilejul acestei ºedinþe se aflã ºi
trei acte legislative locale, prin
care au fost revocate unele
hotãrâri mai vechi ale Consiliului
Local Avrig, ce au avut ca obiect
încheierea unor protocoale de
colaborare între oraºul Avrig ºi
mai multe organisme ºi entitãþi
ºtiitifice, profesionale, de
cercetare sau educaþie,
româneºti ºi din China (HCL nr.
174/2010 privind încheierea unui
protocol de colaborare între
Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Inginerie
Electzricã ICPE-CA, Comitetul
Electrotehnic Român-CER ºi

oraºul Avrig, HCL nr. 61/2011
privind încheierea unui protocol
de colaborare cu Asociaþia
Generalã a Inginerilor din
România - AGIR, Asociaþia
Chinezã pentru ªtiinþã ºi
Tehnologie - CAST ºi oraºul Avrig
ºi HCL nr. 60/2011 privind
încheierea unui protocol de
colaborare cu Academia de
ªtiinþe Tehnice din România ASTR, Asociaþia Generalã a
Inginerilor din România- AGIR ºi
oraºul Avrig).
În preambulul tuturor acestor
proiecte de hotãrâre, consilierii
avrigeni au menþionat ineficienþa
acestor protocoale, în sensul cã
aproape toate deplasãrile
efectuate de primarul oraºului în
baza acestora au atras doar
cheltuieli de cazare ºi diurnã,
plãtite din bugetul oraºului.
Iniþiatorii proiectelor au mai
menþionat cã nu a fost prezentatã
nicio informare sau alte
documente rezultate în urma
derulãrii acestor protocoale,
considerând cã acestea nu aduc
niciun beneficiu pentru oraº, ci
doar cheltuieli inutile.

Elevi ºi cadre didactice din Þârgu Mureº- oaspeþi în Avrig ºi judeþul Sibiu

Joi, 6 noiembrie, mai multe
localitãþi din judeþul Sibiu au fost
gazda unei numeroase delegaþii
(70 de copii ºi 6 cadre didactice)
a ªcolii Gimnaziale “Liviu



Rebreanu” din Târgu Mureº.
Prezenþi pe meleaguri sibiene
în calitate de participanþi, alãturi
de elevii ºi cadrele didactice de
la ªcoala Gimnazialã „Matei

Basarab” din Turnu Roºu, la
Proiectul “~COALA VIITORULUI
– Inovaþie ºi performanþã în
dezvoltarea competenþelor
pentru o viaþã de succes”, elevii
din Târgu Mureº, componenþi ai
“Clubului de presã” ºi “Atelierului
de Cetãþenie Activã”, au poposit,
pentru început, la Avrig, cu
dorinþa de a participa la mai multe
activitãþi.
Astfel, la Primãria ora`ului
Avrig, elevii ºi cadrele didactice
din judeþul vecin au fost primate
de mai mulþi angajaþi, ce le-au
prezentat strategia localã de
implementare a unor proiecte de
promovare a resurselor regenerabile. Apoi s-a vizitat Muzeul
Avrig, unde custodele Maria
Grancea le-a vorbit elevilor
despre via\a `i activitatea marelui
cãrturar Gheorghe Lazãr, cel mai
de seamã fiu al Avrigului. Cei
interesaþi au putut vizita ºi

celelalte expoziþii gãzduite de
muzeul avrigean.
Urmãtorul obiectiv vizitat a fost
instituþia de învãþãmânt partenerã
în cadrul proiectului: ~coala
Gimnazialã “Matei Basarab” din
Turnu Ro`u. Aici, elevii atelierelor
“Clubul de presã”, “Cetã\enie
Activã”, “Micii Antreprenori”,
“Dezvoltare personalã” ºi “E`coalã” i-au a`teptat pe oaspeþii
din Târgu Mureº cu emoþie ºi

elevilor musafiri, istoricul comunei
`i le-a explicat numele localitã\ii
`i al `colii.
Încãrca\i cu energie pozitivã `i
multe imagini pitore`ti care le-au
încântat privirile, elevii din Târgu
Mure` s-au îndreptat spre Sibiu,
pentru a lua cu asalt vechea
cetate medievalã. Dupã vizitarea
centrului istoric, o mare parte din
elevi `i-au exprimat dorin\a de a
se muta `i a locui în Sibiu,

considerat mult mai frumos `i mai
interesant decât localitatea
natalã.
A`a s-a desfã`urat una din
nenumãratele activitã\i ale
proiectului care î`i propune sã
formeze elevi pregãti`i pentru
”~coala viitorului”.
Informa\iile ne-au fost oferite
de expert de informare `i
publicitate al proiectului, prof.
Claudia Lia Purece.

Propunerea dumneavoastrã pentru dezvoltarea
oraºului

Dorim sã aflãm de la cititorii publicaþiei Info Avrig care este principala propunere a fiecãruia pentru
dezvoltarea oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Avrig, Mârºa, Bradu, Sãcãdate ºi Glâmboaca
sã veniþi cu propuneri concrete, de care Primãria ºi Consiliul Local Avrig vor þine cont, atunci când
va veni vorba despre stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã sã fie asfaltatã sau reparatã, reþelele
de canalizare ºi alimentare cu apã sã fie schimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai
bine îngrijite? Ne puteþi spune care ar trebui sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul
acestui talon.
Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFO AVRIG”, situatã la intrarea principalã
în Primãria AVRIG.

Nume:
Prenume:
Str
.:
Str.:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

mare nerãbdare. În cadrul activitã\ilor comune desfã`urate de
“Cluburile de presã” `i “Atelierele
de Cetã\enie Activã”, elevii celor
douã `coli s-au cunoscut, au
schimbat impresii `i adrese de
contact, în vederea unei bune
colaborãri pentru derularea activitã\ilor viitoare. Expertul de informare `i publicitate, prof. Claudia
Lia Purece, le-a prezentat

infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
Editor: Dan FR}NCU
Ziar fondat de Prim[ria `i
Consiliul Local Avrig

Te h n o r e d a c t a r e ` i T i p a r :
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Dupã mai bine de jumãtate de an, platformele pentru depozitarea
gunoiului de pe Valea Avrigului încep sã prindã formã

De puþin timp, în mai multe
locuri din Zona Turisticã „Valea
Avrigului” au început lucrãrile de
amenajare a unor platforme
pentru depozitarea containerelor
de gunoi menajer.
Platformele sunt construite în
baza unor hotãrâri adoptate de
Consiliul Local al oraºului Avrig
de cãtre SC Gospodãrire
Orãºeneascã Avrig SA, pe
amplasamente stabilite de
Primãria oraºului Avrig.
Referitor la aceste lucrãri,
directorul SC GOA SA, Ilie Stoica,
ne-a acordat urmãtoarele
informaþii: „Platformele de gunoi
de pe Valea Avrigului au luat
naºtere în urma dorinþei majoritãþii
consilierilor locali, care au
considerat cã în zona respectivã
trebuie sã existe aceste locuri
speciale, astfel încât gestionarea
deºeurilor sã se facã mai bine.
Prima hotãrâre în acest sens a fost
adoptatã în primãvara acestui an.
Pânã prin luna octombrie am avut
parte doar de tatonãri ºi încercãri
fãrã rezultat, discuþii referitoare la
executantul lucrãrilor etc. Ulterior

primei hotãrâri, consilierii oraºului
Avrig au decis, printr-o altã
hotãrâre, cã aceste platforme vor
fi construite de SC GOA SA,
pentru cã aceastã societate va
lucra pe aceste obiective. Din
pãcate, ne-am lovit de refuzul
primarului, care a considerat cã
execuþia lucrãrilor va fi datã altei
societãþi comerciale ºi nu societãþii
unde acþionar majoritar este
Consiliul Local Avrig. În ciuda ºi
acestei hotãrâri, o perioadã destul
de lungã prin Consiliul Local Avrig
nu s-a manifestat niciun act de
voinþã pentru ca sã ajungã spre
societatea noastrã. În fine, s-a
ajuns în luna septembrie când, în
sfârºit, am semnat contractul de
execuþie pentru platformele
betonate de pe Valea Avrigului,
din partea Primãriei Avrig,
proprietarul obiectivelor, actul fiind
semnat de viceprimarul Daniel
Cermonea. La scurt timp, domnul
primar ºi-a manifestat nemulþumirea pentru acest act, a
considerat cã acesta a fost
semnat ilegal ºi a dorit sã facem
un nou document, pe care l-a

semnat. Dupã acest episod, la
una-douã sãptãmâni ne-au fost
predate amplasamentele ºi neam apucat de treabã. Din pãcate
însã, timpul nu ne-a prea lãsat sã
facem lucrãrile în ritmul în care
ne-am fi dorit (a fost zãpadã, frig,
ploaie...). Astfel, o lucrare pe care
puteam s-o facem vara, am ajuns
s-a facem în luna noiembrie, pe
frig ºi zãpadã.”
Am mai aflat cã, pânã în acest
moment s-au început lucrãrile de
execuþie la trei platforme ºi
urmeazã demararea execuþiei la
cea de-a patra. Platformele sunt
dimensionate pentru douã
containere mari ºi este posibil ca,
în perioada urmãtoare, aici sã fie
amplasate ºi containere pentru
colectarea selectivã a deºeurilor.
Locurile sunt betonate, îngrãdite
cu structurã metalicã (gard ºi
poartã de acces), pe care va fi
aplicatã scândurã (materialul
lemnos- scândurã uscatã, urmeazã a fi protejat împotriva intemperiilor prin vopsire cu baiþ).
Locaþiile stabilite pentru platformele de pe Valea Avrigului sunt

urmãtoarele: parcarea Poiana Avrig, pe platou.
Neamþului, Podul Jibri – peste
De asemenea, am mai aflat cã
drum de bisericuþã, la intrarea în societatea GOA doreºte ca, în
ogrãzi ºi la ieºirea din oraºul baza aceloraºi hotãrâri, sã

execute asemenea platforme ºi
în cartierul Sticla din Avrig (o
platformã), precum ºi în localitatea
Mârºa (douã platforme).

Ansamblul Folcloric „Purtata
Avrigului”, al Casei de Culturã a
oraºului Avrig, una dintre cele
mai cunoscute structuri artistice
din judeþul Sibiu, cu o vechime
de peste jumãtate de secol, a
obþinut, din nou, sprijinul
Consiliului Local Avrig. Astfel,
dupã ce în urmã cu aproape douã
luni, membrii legislativului local

avrigean au fost de acord cu
alocarea unei sume consistente
de la bugetul local al oraºului,
pentru achiziþionarea de noi
costume de scenã, recent, cu
prilejul
unei
ºedinþe
extraordinare, aleºii locali au
adoptat o hotãrâre prin care au
aprobat darea în folosinþã
gratuitã a unei încãperi dintr-un

imobil propriu, pentru a folosi ca
sediu viitoarei asociaþii ce se va
ocupa de destinele cunoscutului
ansamblu (Asociaþia Culturalã
„Purtata Avrigului”).
Spaþiul respectiv este situat la
etajul Sãlii „Pavilion” a Casei de
Culturã Avrig (proprietate privatã
a oraºului) ºi este folosit, de mai
mulþi ani, de cãtre ansamblul
folcloric, pentru desfãºurarea
repetiþiilor.
Dovada deþinerii spaþiului
pentru sediu este necesarã pentru ca demersurile de înfiinþare a
Asociaþiei Culturale „Purtata
Avrigului” sã se poatã desfãºura
normal ºi legal.
Primarul oraºului Avrig a fost
mandatat sã semneze contractul
de comodat pentru spaþiul acordat structurii neguvernamentale. cadrul necesar astfel încât putere ºi personalitate juridicã, valorificarea tradiþiei jocului ºi
Asociaþia Culturalã „Purtata ansamblul Avrigului sã poatã fi care sã contribuie la punerea sa costumului popular, autentic, din
Avrigului” îºi propune sã creeze coordonat de o structurã cu în valoare, la promovarea ºi Avrig.

Oraºul Avrig, între beneficiarii Registrului Agricol Electronic
Consiliul Judeþean Sibiu
deruleazã începând din 9
decembrie 2013 proiectul „ERegistru realizarea ºi implementarea unui sistem informatic
integrat la nivelul Consiliului
Judeþean Sibiu ºi UAT-urilor
partenere pentru gestionarea
registrului agricol în format

electronic. S-a semnat contractul de furnizare de echipamente,
implementarea
sistemului informatic integrat ºi
realizarea instruirii în cadrul
proiectului. Valoarea contractului de furnizare de echipamente depã `e`te 4,7
milioane lei fãrã TVA ºi se

primãriilor beneficiare: Cisnãdie,
Cristian, Dumbrãveni, Gura
Râului, Hoghilag, Micãsasa,
Miercurea Sibiului, Orlat,
Poplaca, Rãºinari, Râu Sadului,
ªeica Mare, ªelimbãr, ªura
Mare, ªura Micã, Avrig,
Tãlmaciu, Alma, Alþîna, Arpaºu
de Jos, Bazna, Biertan, Bîrghiº,
Blãjel, Brateiu, Bruiu, Brãdeni,
Chirpãr, Cîrþiºoara, Cîrþa.
„|elul nostru este sã cre`tem
performanþa actului administrativ, iar aceasta se poate
face, în cazul de fa\ã, prin
eficien\ã `i rapiditate în
identificarea suprafeþelor aflate
în folosinþã declarate de
fermieri. În acest fel sistemul
electronic, implementat cu

fonduri europene, este deosebit financiarã nerambursabilã este Judeþean Sibiu este de
de important pentru cele 30 de de 6.286.290,21 lei, iar 125.725,80 lei.
Biroul de presã CJ Sibiu
administra\ii locale participante. cofinanþarea
Consiliului
Ne dorim ca în timp cât mai
scurtsã putem implementa acest
ANUN| IMPOR
T ANT de la GOA
IMPORT
sistem în toate primãriile din
judeþ”, a declarat Ioan Cindrea,
Reamintim cet[\enilor ora`ului Avrig c[ la casieria societ[\ii
preºedintele Consiliului JudeGOSPOD{RIREA OR{~ENEASC{ AVRIG SA din str. Samuel
þean Sibiu.
Brukenthal, nr. 54, Avrig, se pot încasa prin serviciul PAYPOINT
Obiectivul general al
proiectului este reprezentat de urm[toarele facturi de utilit[\i: Romtelecom, RCS-RDS, AKTA TV,
NEXT CEN, RADIO COM, UPC, Orange, Vodafone, Cosmote, Eeficientizarea fluxurilor de lucru
ºi proceselor, respectiv ope- on Gaz, Electrica.
Reamintim cet[\enilor ora`ului Avrig c[ la casieria GOA SA se
raþiunilor de colectare, verificare
ºi gestionare a datelor, pot achita `i impozitele pe cl[diri, ma`ini, terenuri, amenzi etc,
obliga\ii de plat[ la bugetul local.
informaþiilor ºi documentelor din
sfera Registrului Agricol.
PROGRAMUL CASIERIEI
Valoarea totalã a proiectului
LUNI - JOI, 7 - 15
este de 6.299.930,21 lei inclusiv
VINERI, 7 - 13
TVA din care asistenþa

Suntem ºi pe Facebook!

electronic”, proiect cofinanþat
prin Fondul European de
Dezvoltare Regionalã.
În urma procedurii de achiziþie publicã a fost desemnatã
firma câºtigãtoare care sã
furnizeze echipamentele IT ºi
sã realizeze programele de
software necesare implementãrii
registrului agricol în format

deruleazã pe o perioadã de 8
luni.Proiectul se implementeazã
în localitãþile: Avrig, Tãlmaciu,
Alma, Alþîna, Arpaºu de Jos,
Bazna, Biertan, Bîrghiº, Blãjel,
Brateiu, Bruiu, Brãdeni,
Chirpãr, Cîrþiºoara, Cîrþa.
Este al doilea proiect de
acest fel derulat în judeþul Sibiu
`i ridicã la 30 numãrul

Info Avrig, publicaþia tuturor celor ce locuiesc sau iubesc Avrigul,
Mârºa, Sãcãdate, Bradu ºi Glâmboaca, este ºi pe Facebook.
Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã prieteni în aceastã
reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã numele Infoavrig
Ziar. Contul nostru poate fi accesat la adresa www.facebook.com/
infoavrig. Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii
altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat,
licenþios, va fi eliminat imediat din lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresele de email infoavrig@gmail.com ºi
infoavrig@primaria-avrig.ro. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi
adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Sediu gratuit pentru „Purtata Avrigului”

