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Ur[ri de Sfintele S[rb[tori
De Sfintele S[rb[tori, s[ deschidem u`a pentru
oaspe\i dragi `i inima pentru speran\[, bucurie `i
lumin[. S[ fim mai buni `i s[ privim înainte cu
încredere, `tiind c[, dac[ avem credin\[, drumul din
fa\a noastr[ va fi presarat cu împliniri. Cr[ciun fericit!

Ne afl[m în preajma Cr[ciunului `i a trecerii într-un nou
an, prilej de reflec\ii, de bilan\ `i angajamente pentru
viitor
viitor.. Cu aceast[ ocazie, eu, al[turi de colegii mei din
cadrul Prim[riei ora`ului A vrig, v[ dorim s[ ave\i parte
de realiz[ri frumoase `i remarcabile în toate activit[\ile
pe care le desf[`ura\i `i un nou an plin de succese. Fie
ca farmecul `i lini`tea s[rb[torilor de iarn[ s[ v[ umple
sufletele `i casele de bucurie, armonie, c[ldur[ `i pace, iar
iar,, Flac[ra Speran\ei s[ ard[ mereu în sufletele
voastre, pentru o via\[ plin[ de Lini`te, Credin\[ `i Iubire!

La Mul\i Ani `i un An Nou fericit `i plin de împliniri!
Primarul ora`ului A vrig, Arnold Klingeis
S[rb[torile de iarn[ reprezint[ pentru noi to\i un prilej de bucurie, o serbare a
generozit[\ii `i a speran\ei. Acum, punem deoparte greut[\ile de zi cu zi `i ne
îndrept[m mai mult c[tre cei din jurul nostru. Ne bucur[m de magia Cr[ciunului `i
de Anul Nou al[turi de familie `i prieteni, fiind mai buni, mai uni\i `i mai ferici\i. Din
suflet v[ doresc ca noul an s[ v[ aduc[ dragostea, armonia, str[lucirea `i lumina
pe care le merita\i din plin `i s[ fi\i mereu înconjura\i doar de oamenii dragi
sufletului.

La Mul\i Ani `i S[rb[tori Fericite!
V iceprimarul ora`ului A vrig, Daniel Cermonea

Cadouri pentru elevi
ªi în acest an, cu ocazia
sãrbãtorilor de iarnã, toþi copiii ce
frecventeazã instituþiile de
învãþãmânt din oraºul Avrig au
primit cadouri de la Consiliul
Local ºi Primãrie. Recent, cu
prilejul unei ºedinþe extraordinare, legislativul local
avrigean a adoptat o hotãrâre prin
care a aprobat alocarea sumei de
41.100 lei din bugetul local al
oraºului (capitolul 65.02 – Învãþãmânt), pentru cadourile de sãrbãtori destinate
ºcolilor.
Valoarea unei pungi cadou a fost în sumã de 25 lei, iar numãrul elevilor
beneficiari este de 1.682.
Cei mai mulþi bani pentru cadourile de sãrbãtori (20.500 lei) au fost alocaþi
Liceului Teoretic „Gheorghe Lazãr” Avrig, instituþie unde învaþã 820 de elevi.
ªcoala Gimnazialã Avrig a primit 13.800 de lei (pentru 550 elevi), iar Liceului
Tehnologic Mîrºa i-au fost alocaþi 7.800 de lei (pentru 312 elevi).
Directorul economic al Primãriei Avrig, ec. Ioana Mãrginean, ne-a informat
cã sumele stabilite ºi aprobate au fost virate cãtre fiecare instituþie de
învãþãmânt, gospodãrirea banilor fiind asiguratã de acestea. Ca urmare,
componenþa pungilor a fost stabilitã de fiecare din cele trei instituþii de
învãþãmânt cu personalitate juridicã. De asemenea, distribuirea pungilor cãtre
copii a fost organizatã de cãtre fiecare ºcoalã.
La propunerea consilierului Adrian Dumitru David, preºedintele Comisiei de
buget – finanþe din cadrul Consiliului Local Avrig, s-a stabilit ca fiecare instituþie
de învãþãmânt sã achiziþioneze produsele pentru cadourile destinate elevilor
doar de la societãþi comerciale (comercianþi) din oraºul Avrig.

Cu ocazia Sfintei
S[rb[tori a Cr[ciunului `i
a anului nou, Gospod[rire
Or[`eneasc[ A vrig S.A. v[
ureaz[ s[rb[tori fericite,
cu s[n[tate, bucurie `i
împliniri în Noul An.

Cr[ciun Fericit!
La Mul\i Ani!

Sãrbãtoar
ea tutur
or rromânilor
omânilor
vri
g
Sãrbãtoarea
tuturor
omânilor,, la A
Avri
vrig
ªi avrigenii au sãrbãtorit luni, 1 decembrie, Ziua Naþionalã a
României. La orele dimineþii, copii ºi cadre didactice de la ªcoala
Gimnazialã ºi Liceul Teoretic „Gheorghe Lazãr”, oficialitãþi
locale, preoþii ortodocºi avrigeni (protopopul Avrigului, Vasile
Gafton alãturi de preoþii Ioan Bucurenciu, Ovidiu Vili Stroe ºi
Mihaiu Resiga, ºi mai mulþi cetãþeni ai Avrigului, ºi-au dat
întâlnire la Biserica Ortodoxã „Intrarea Domnului în Iereulasim”
(biserica veche) pentru a participa la festivitatea specialã
dedicatã zilei de 1 DECEMBRIE- Ziua Naþionalã a României.
Mai întâi, cei patru preoþi au oficiat un Te Deum, în memoria
eroilor înaintaºi avrigeni ºi a celor ce ºi-au adus contribuþia la
înfãptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. A urmat un
program artistic, de cântece ºi poezii patriotice, susþinut de corul
reunit al instituþiilor de învãþãmânt din Avrig, condus de prof.
Neluþu Paraschiv ºi câþiva elevi avrigeni. În deschiderea
programului artistic a fost intonat „Deºteaptã-te, române!”, imnul
naþional al României. Apoi, primarul Avrigului, Arnold Gunter
Klingeis, protopopul Vasile Gafton, prof. Liviu Victor Napeu
(directorul ªcolii Gimnaziale Avrig) ºi prof. Marius Novac
(directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Lazãr” Avrig), au vorbit
celor prezenþi despre importanþa deosebitã, pentru români ºi
România, a acestei zile, despre însemnãtatea înfãptuirii actului
de Unire din 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia.
Dupã momentul discursurilor, participanþii s-au deplasat la
Monumentul Eroilor Avrigeni din curtea lãcaºului de cult, unde
s-a desfãºurat ceremonia de depunere de flori ºi coroane de
flori. La monument au fost depuse coroane din partea celor douã
instituþii de învãþãmânt avrigene ºi a Primãriei Avrig.

rosu galben albastru negru

La mul\i ani!
Consiliul Local A vrig
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Proiectul RENERGY a adus oaspeþi din Potenza la Avrig
În urmã cu doar câteva zile,
Primãria Avrig a fost gazda unei
delegaþii din oraºul italian Potenza ,
compusã din responsabili ai echipei
locale implicate în Proiectul
european RENERGY, în care este
partener ºi oraºul sibian.
Cei patru italieni (Francesco
Scorza, Alessandro Attolico,
Giuseppe Laguardia ºi Rosalia
Smaldone), alãturi de colegii din
Avrig, au participat, în n cele douã
zile ale ºederii în România, la diverse
ateliere de lucru, vizite la diferite
obiective locale ºi discuþii referitoare
la problematica proiectului în care
sunt implicaþi.
În zilele de 4 ºi 5 decembrie,
echipa RENERGY Avrig împreunã
cu membri ai Asociaþiei Generale a
Inginerilor din România (AGIR) –
experþii tehnici care vor realiza
activitãþile pentru implementarea
componentei CP4 RENERGY,
alãturi de oaspeþii din echipa liderului
de proiect din Provincia Potenza, au

participat la activitãþi organizate cu
scopul de a clarifica unele aspecte
tehnice legate de Aplicaþia Pilot
CP4,precum ºi pentru îmbunãtãþirea
cunoºtinþelor tehnice. Astfel, în prima
zi seminarul tehnic s-a desfãºurat
sub forma unei mese rotunde, la
care s-au abordat, în principal, aspectele tehnice legate de aplicarea
localã a sistemului de monitorizare
inteligent al eficienþei energetice
(EE.SMS). În partea a doua a seminarului tehnic, organizat în 5 decembrie, participanþii au discutat despre
importanþa aplicaþiei pilot a proiectului
RENERGY pentru comunitãþile
locale, precum ºi despre posibilitatea
de continuare ºi dezvoltarea altor
acþiuni comune pe tema eficienþei
energetice.
“O parte importantã a seminarului
a fost alocatã configurãrii sistemului
de monitorizare inteligent al eficienþei
energetice, aferent partenerului
Avrig: au fost stabiliþi parametrii care
urmeazã sã fie monitorizaþi, a fost

prezentat tipul de clãdire public
unde vor fi montaþi senzorii, a fost
prezentatã structura generalã a
platformei web. De asemenea, au
fost analizate ºi discutate documentele care urmeazã a fi întocmite
în cadrul aplicaþiei pilot CP4, a fost
stabilitã structura rapoartelor
tehnice, precum ºi termenul limitã
când trebuie predate acestea.
Evenimentul de la Avrig s-a
încheiat cu o dezbatere a concluziilor celor douã zile. Partenerii au
stabilit cã, prin dezvoltarea unui
sistem de monitorizare energetic, se
vor reduce consumurile ºi se vor
dezvolta ºi promova acþiunile de
eficienþã energeticã (EE) ºi utilizarea
surselor de energie regenerabilã
(SER).”, se menþioneazã într-un
comunicat de presã al Primãriei
Avrig.
La încheierea vizitei partenerilor
din Potenza, dupã ce a participat la
activitãþile din cele douã zile, primarul
oraºului Avrig, Arnold Gunter

Klingeis, a declarat urmãtoarele: “În
Avrig avem deja o serie de proiecte
implementate, programe la care
participãm, prin care am învãþat
foarte multe. Ele sunt prezente în
tot oraºul ºi asigurã deja o anumitã

independenþã energeticã a
oraºului. Deja, randamentul în
alimentarea oraºului cu resurse
regenerabile este diversificat ºi
eficient. Cred cã avem încã multe
de fãcut, de realizat, dar

experienþa partenerilor noºtri ne
aratã cã un sens sã te dezvolþi în
aceastã direcþie ºi în acelaºi timp,
cã se creazã avantaje pentru
comunitatea localã, dar ºi pentru
mediul în care trãim cu toþii”.

Comorile din Þara Oltului - evaluarea ultimei ediþii ºi planuri pentru viitor
ºedinþe de evaluare copiii au
rãspuns cu dezinvolturã întrebãrilor
adresate de organizatorii proiectului, oferind tuturor o imagine foarte
încurajatoare asupra experienþei
trãite la Poeniþa. S-au evidenþiat
punctele tari ºi punctele slabe ale
ediþiei, au fost fãcute mãrturisiri
referitoare la cheia reuºitei lor,
modalitatea de selecþie a echipei,
au fost exprimate opinii despre
probele incluse în programul
taberei, s-au fãcut propuneri
pentru programul ediþiei viitoare...
De asemenea, copiii au fãcut
succinte evaluãri ale organizatorilor,
responsabililor ºi voluntarilor

implicaþi în proiect.
În cea de-a douã parte a
ºedinþei, dupã plecarea tinerilor
câºtigãtori, organizatorii prezenþi au
evocat câteva momente
memorabile pentru participanþii la
tabãrã, fiind remarcatã implicarea
tuturor în buna desfãºurare a
acþiunii. Ediþia 2014 „Comorile din
Þara Oltului” a fost o dovadã de
maturizare a proiectului, de
maturitate ºi responsabilitate a celor
implicaþi efectiv în chestiunile
organizatorice, fiind demonstratã
capacitatea unei mobilizãri ad-hoc,
fãrã ca mijloacele sã fie puse la
dispoziþie, în cele mai mici detalii, de

cãtre colectivitatea localã.
Organizatorii au discutat, de
asemenea, câteva dintre planurile
pentru ediþia viitoare a proiectului,
unul dintre accente fiind puse pe
necesitatea sensibilizãrii primãriilor
ºi consiliilor locale din zonã sã
includã în prevederile bugetare
pentru 2015 ºi sumele ce trebuie
alocate CTO.
O altã propunere a fost aceea
de a identifica o asociaþie localã din
Þara Oltului care ar putea sã
propunã proiectul CTO pentru
finanþare prin LEADER, oferind
astfel posibilitatea dezvoltãrii sale ºi
trecerii la o etapã superioarã. S-a

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

concluzionat cã trebuie valorificatã,
în continuare, reþeaua de persoane
ºi de structuri creatã în aceºti ºapte
ani, cu scopul de a oferi copiilor din
teritoriu un tip de activitate de varã,

agreabil ºi formator în acelaºi timp.
Urmãtoarea întâlnire a grupului
de coordonare CTO va avea loc
luni, 19 ianuarie 2015, ora 14, la
Biblioteca Orãºeneascã Avrig.

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.
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protecþie socialã în perioada sezonului rece, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
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 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,

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

potrivit legii – dacã este cazul.
h) Dupã caz, alte acte doveditoare privind componenþa familiei;
i) Documentele în baza cãrora deþine locuinþa (contract de vânzarecumpãrare, 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 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;

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

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.

rosu galben albastru negru

Zilele trecute, la ªcoala Gimnazialã din Cîrþa s-a desfãºurat prima
întâlnire a organizatorilor proiectului
„Comorile din Þara Oltului” (CTO),
dupã cea de-a ºaptea ediþie a
acþiunii, desfãºuratã în vacanþa de
varã a acestui an. Întâlnirea a fost
dedicatã, în mod deosebit, evaluãrii
ediþiei desfãºuratã în satul Poieniþa
(comuna Cîrþa) la începutul lunii iulie.
Alãturi de “nucleul dur” al echipei de
organizatori, la întâlnirea de la
instituþia de învãþãmânt din Cîrþa au
fost prezenþi ºi componenþii echipei
comunei Arpaºu de Jos, câºtigãtorii
ediþiei din aceastã varã a proiectului.
De altfel, în prima parte a acestei
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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
vânzare- cumpãrare, închiriere,

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

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

Informaþii utile de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) a efectuat în
perioada 2007-2014 plã\i în valoare de
9,09 de miliarde de euro din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA), Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) `i
buget na\ional (cofinan\are mãsurile de
dezvoltare ruralã delegate) ceea ce
reprezintã o ratã a absorb\iei de 87,1%
a fondurilor alocate în perioada 2007
– 2014.
În perioada 01.01.2014 –
08.12.2014, APIA a efectuat plãþi cãtre

fermieri în valoare de 1,42 miliarde
euro din FEGA, aferente Schemei de
Platã Unicã pe Suprafa\ã (SAPS),
ajutoarelor specifice, mãsurilor de pia\ã
`i programelor de promovare a
produselor agricole pe pie\ele \ãrilor
ter\e.
Din aceastã sumã, 641,1 milioane
euro reprezintã avans aferent SAPS Campania 2014. Reamintim cã
începând cu 16 octombrie 2014, Agen\ia
a acordat avansul SAPS pentru
Campania 2014 pentru fermierii eligibili
la platã, în conformitate cu dispozi\iile

art. 75 din Regulamentul CE nr. 1306/
2013, în cuantum de 69 de euro/ha.
În anul 2014 s-au efectuat plã\i în
valoare de 448 milioane euro cãtre
fermierii ce au accesat mãsurile de
dezvoltare ruralã: 211 „Plã\i pentru
zona montanã defavorizatã”, 212 „Plã\i
pentru zone defavorizate – altele
decât cele montane”, 214 ”Plã\i pentru
agromediu” `i 215 – “Plã\i în favoarea
bunãstãrii animalelor” din Programul
Na\ional de Dezvoltare Ruralã
(PNDR) 2007-2013, din care suma de
275 milioane euro aferentã avansului

din Campania 2014 pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã (211, 212 `i 214).
Dorim sã reamintim cã Ministerul
Agriculturii `i Dezvoltãrii Rurale, prin
APIA, a efectuat în perioada octombrie
- noiembrie 2014 plata în avans de
pânã la 75% din suma cuvenitã în
Campania 2014 mãsurilor de
dezvoltare ruralã: 211, 212 `i 214 din
PNDR.
În perioada imediat urmãtoare
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã va efectua restul de platã
cãtre fermierii care au depus cerere

de platã în cadrul schemei de platã pe
suprafaþã, dar `i cãtre fermierii care au
accesat mãsurile de dezvoltare ruralã
în Campania 2014 în conformitate cu
prevederile legisla\iei în vigoare.
Precizãm de asemenea faptul cã în
luna decembrie 2014 se va continua
efectuarea plã\ilor cãtre beneficiarii
mãsurii 215 “Plã\i în favoarea
bunãstãrii animalelor” - sectorul
porcine `i se vor efectua plã\i în
sectorul pãsãri.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ~I COMUNICARE

În aceastã perioadã a anului,
când la nivel de localitãþi se
organizeazã manifestãri tradiþionale,
precum ºi cu ocazia Sãrbãtorilor de
Iarnã, în judeþul Sibiu se produc ºi
se comercializeazã cantitãþi
apreciabile de produse alimentare
de origine animalã ºi nonanimalã, iar
valorificarea acestora, în alte condiþii
decât cele prevãzute de normele
sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor în vigoare,
poate constitui un pericol pentru
sãnãtatea publicã.
În scopul prevenirii apariþiei unor
situaþii nedorite, atragem atenþia
crescãtorilor
de
animale,
operatorilor din domeniul alimentar
ºi nu în ultimul rând consumatorilor,
cã au urmatoarele obligaþii:
- Sã respecte permanent
normelor de igienã ºi de funcþionare
a unitãþilor care produc, proceseazã,
depoziteazã, transportã ºi
comercializeazã produse de origine
animalã ºi nonanimalã, precum ºi în
unitãþile de alimentaþie publicã
(restaurante
ºi
pensiuni
agroturistice) care organizeazã
mese festive;
- Sã respecte condiþiile de
depozitare ºi a temperaturilor optime
de pãstrare a materiilor prime ºi a
produselor finite, pentru a se evita
un potenþial risc de contaminare a
alimentelor;



- Sã certifice cu documente ºi
marca de sãnãtate (când este
cazul), condiþiile de trasabilitate ºi
calitate pentru carne, lapte, ouã,
peºte ºi alte materii prime ºi produse
alimentare finite;
- Sã respecte operaþiunile de
ambalare ºi regulile de etichetare a
produselor alimentare, destinate
comercializãrii;
- Sã asigure condiþiile de
transport a produselor alimentare,
cu respectarea normelor de igienã
ºi de temperaturã în mijloacele de
transport;
- Populaþia sã se aprovizioneze
cu produse alimentare, numai din
unitãþi ºi spaþii autorizate sanitar veterinar, evitând comerþul ”stradal”;
- Consumatorii sã verifice cu
atenþie instrucþiunile de pe etichetele
produselor alimentare, privind
informaþile despre componente, a
modului de pãstrarea, preparare
corectã ºi valabilitatea lor;
- Carnea proaspãtã destinatã
valorificãrii în unitãþile autorizate
sanitar - veterinar, trebuie sã
provinã numai din abatoare
autorizate sanitar- veterinar, unde
este asiguratã asistenþa de
specialitate permanent;
- Carnea trebuie sã fie însoþitã de
certificat sanitar - veterinar, eliberat
de medicul veterinar oficial al unitãþii
de origine, care atestã salubritatea

ºi calitatea acesteia;
- Sã nu se cumpere carne pe care
nu este aplicatã marca de sãnãtate
a unitãþii de sacrificare sau cu marca
de identificare a unitãþii de tranºare.
Marca de sãnãtate atestã cã
produsele au fost supuse controlului
sanitar veterinar oficial;
- Porcii proveniþi din exploataþii
nonprofesionale
(gospodãrii
individuale) pot fi tãiaþi în mod
tradiþional, în gospodãria
proprietarului, sub supraveghere
sanitarã veterinarã ºi cu
respectarea normelor privind
protecþia animalelor în timpul
sacrficãrii, prin solicitarea medicului
veterinar pentru efectuarea
asomãrii animalului înainte de
înjunghiere;
- Carnea provenitã de la porcii
crescuþi în gospodãriile individuale
poate fi utilizatã numai pentru
consum familial, în exploataþia de
origine, dupã efectuarea obligatorie
a examenului trichineloscopic, la
sediul circumscripþiilor sanitare
veterinare care funcþioneazã în
municipiile, oraºele ºi comunele
judeþului Sibiu, fiind interzisã
comercializarea acesteia, inclusiv în
unitãþile autorizate sanitar veterinar;
- Alte produse alimentare din
lapte, peºte, sau produse
tradiþionale (cozonaci, prãjituri,
produse de panificaþie, legume de

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.:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

sezon, etc). se pot comercializa în
spaþii amenajate ºi autorizate, sub
controlul personalului de specialitate;
- Comercializarea animalelor din
exploataþiile de la gospodãriile
populaþiei, (cabaline, bovine, ovine,
porcine) se poate face doar în
târguri de animale, sau abatoare
autorizate / înregistrate la
D.S.V.S.A. Sibiu, conform legislaþiei
sanitar - veterinare în vigoare.
Animalele vor fi însoþite de
urmãtoarele documente:
- Paºaportul (în cazul speciei
bovine ºi cabaline);
- Cartea de exploataþie;
- Formularul de miºcare;
- Certificat sanitar veterinar.

Producãtorii individuali care
doresc sã-ºi valorifice producþia
primarã sau produse obþinute prin
prelucrarea acesteia, trebuie sã
posede documentul de înregistrare
sanitarã veterinarã eliberat de
D.S.V.S.A Sibiu, actul de
indentitate, copia certificatului de
producãtor vizat de asociaþia
profesionalã ºi/sau de cãtre medicul
veterinar zonal, carnet de
sãnatate vizat de medicul uman ºi
fiºa de sãnãtate a animalelor, vizatã
de medicul veterinar din localitate.
În aceastã perioadã, este
asigurat serviciul permanent de
asistenþã de specialitate, la sediul

D.S.V.S.A Sibiu ºi la unitãþiile
sanitare veterinare din teritoriu.
Totodatã, se efectueazã acþiuni de
control pe întreg traseul parcurs de
produsele alimentare, de la
producãtor pânã la consumatorul
final, pentru ca piaþa de desfacere
sã fie asiguratã cu alimente de
calitate ºi salubre.
Populaþia poate sã sesizeze
situaþiile deosebite la telefonul
D.S.V.S.A. Sibiu 0269- 22.33.14,
pentru a se lua mãsuri în
consecinþã.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare
la D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

ANUN| IMPOR
TANT de la GOA
IMPORT
Reamintim cet[\enilor ora`ului Avrig c[, la casieria societ[\ii GOSPOD{RIREA OR{~ENEASC{
AVRIG SA din str. Samuel Brukenthal, nr. 54, Avrig, se pot încasa prin serviciul PAYPOINT urm[toarele
facturi de utilit[\i: Romtelecom, RCS-RDS, AKTA TV, NEXT CEN, RADIO COM, UPC, Orange,
Vodafone, Cosmote, E-on Gaz, Electrica.
Reamintim cet[\enilor ora`ului Avrig c[ la casieria GOA SA se pot achita `i impozitele pe cl[diri,
ma`ini, terenuri, amenzi etc, obliga\ii de plat[ la bugetul local.
PROGRAMUL CASIERIEI
LUNI - JOI, 7 - 15
VINERI, 7 - 13

R[splat[ pentru cetele de feciori
Pentru a veni în sprijinul cetelor tradi\ionale de feciori ce au r[spuns invita\iei Consiliului Local
Avrig de a participa, cu prilejul S[rb[torii Cr[ciunului 2013, la obiceiurile tradi\ionale din centrul localit[\ii,
ale`ii locali au decis s[ acorde acestora un sprijin financiar în valoare de 7.000 lei (câte 1.000 lei/
ceat[). Banii provin din bugetul local al ora`ului Avrig `i sunt cuprin`i în rectificarea bugetar[ aprobat[
cu prilejul `edin\ei ordinare desf[`urate luni, 12 decembrie.

Suntem ºi pe Facebook!
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
infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
folosind un limbaj neadecvat,
licenþios, va fi eliminat imediat din lista
de prieteni!
Editor: Dan FR}NCU
Ne puteþi scrie pe adresele de
email infoavrig@gmail.com ºi
Ziar fondat de Prim[ria `i
infoavrig@primaria-avrig.ro. Nu uitaþi
Consiliul Local Avrig
sã vã semnaþi cu numele ºi adresa
T
e
h
n
o
r
e
dactare `i Tipar:
corectã!

rosu galben albastru negru

Recomandãri privind producerea ºi comercializarea produselor
alimentare specifice Sãrbãtorilor de Iarnã
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A început distribuirea ajutoarelor alimentare
În zilele de marþi, 16
decembrie 2014 ºi joi, 18
decembrie, la depozitul special
amenajat în incinta Pieþei
Agroalimentare din Avrig (str.
Saºilor) s-a derulat prima etapã
a acþiunii de distribuire a
ajutoarelor alimentare asigurate
prin Programul Opera\ional
Ajutorarea
Persoanelor
Defavorizate (POAD), derulat de
Ministerul Fondurilor Europene
(MFE).
Persoanele beneficiare sau
împuterniciþii acestora s-au putut
prezenta la depozitul de alimente
cu actul de identitate al titularului
ºi tichetul special, primit prin
poºtã.
Fiecare persoanã a primit
câte douã pachete identice,
preambalate. În fiecare cutie s-

au gãsit 3 kilograme de fãinã
albã de grâu, 3 kilograme de
mãlai, 400 de grame de paste
fãinoase (o pungã), 2 litri de ulei,
2 kilograme de zahãr, 4 bucãþi
conserve de porc, 3 bucãþi
conserve de vitã ºi 5 bucãþi
conserve pate de ficat.
“Deocamdatã, vor putea
beneficia de alimente doar persoanele care au primit tichetele.
Ulterior, se vor face liste suplimentare ºi vor putea beneficia
de ajutoare ºi celelalte persoane
care se încadreazã în categoriile
asistate social. Pânã acum, din
oraºul Avrig (inclusive satele
aparþinãtoare) au primit tichetele
de alimente 1.184 de persoane”,
se menþioneazã într-un
comunicat de presã al Primãriei
oraºului Avrig

Anul acesta beneficiazã de
ajutoarele alimentare de la
Uniunea Europeanã cetãþenii
care se încadreazã într-una din
urmãtoarele categorii sociale:
pensionarii cu venituri lunare
sub 400 de lei, `omerii indemniza\i cu sume de la pânã la
400 de lei pe lunã `i `omerii
neindemniza\i, familiile beneficiare de aloca\ie pentru sus\inerea familiei, persoanele cu
handicap grav `i accentuat,
neinstitu\ionaliza\i, adul\i `i copii,
veteranii, vãduvele `i prizonierii
de rãzboi, fo`tii de\inu\i politic,
persoanele deportate în
strãinãtate în perioada regimului
comunist, revolu\ionarii din
Decembrie 1989 `i urma`ii distribuþie alimente se va derula de Asistenþã Socialã al Primãriei desfãºura în zilele de luni, marþi
eroilor martiri ai Revolu\iei.
dupã data de 15 ianuarie 2015. oraºului Avrig ne-au informat cã ºi joi, între orele 8,30 – 11,30
Urmãtoarea etapã de
Surse din cadrul Serviciului distribuirea alimentelor se va ºi 13 - 16.

Joi, 11 decembrie 2014, începând cu
ora 10, la Oranjeria Palatului Brukenthal
din Avrig a avut loc seminarul cu tema
“Natura 2000 `i comunitatea în Mun\ii
Fãgãra` `i Piemontul Fãgãra`“,
organizat de Asocia\ia Mun\ii Fãgãra`,
în cadrul proiectului “Managementul
integrat al siturilor Natura 2000 Mun\ii
Fãgãra` `i Piemontul Fãgãra`”. Scopul
seminarului a fost acela de a informa

factorii interesa\i despre stadiul
procesului de elaborare al planului de
management integrat al celor douã situri
Natura 2000, ce împreunã ocupã a doua
cea mai mare suprafaþã cu acest
caracter din þara noastrã, dupã Delta
Dunãrii.
În
deschiderea
seminarului,
reprezentanþii organizatorilor (Carmen
Lungu, managerul proiectului `i Cãlin

Cengher) au prezentat stadiul de
implementare
al
proiectului
“Managementul integrat al siturilor
Natura 2000 Mun\ii Fãgãra` `i
Piemontul Fãgãra`”. Apoi, participanþii
au asistat la prezentãri interesante
susþinute de exper\ii contracta\i prin
proiect, referitoare la colectarea `i
cartarea datelor din teren în ceea ce
prive`te starea de conservare a faunei

de interes comunitar, a habitatelor
forestiere `i neforestiere inventariate
pânã în prezent.
Astfel, Marius Bãrbos a vorbit despre
Identificarea, cartarea `i evaluarea stãrii
de conservare a habitatelor neforestiere
alpine `i subalpine din situl Natura 2000
Mun\ii Fãgãra`, apreciind importanþa
acordatã componentei `tiin\ifice în cadrul
proiectului. Au urmat Alexandru Bãdãrãu
`i Cristian Malo`, care au subliniat
problemele ecologice legate de
inventarierea habitatelor forestiere din
acest sit. iar Georgiana Mãrginean `i-a
axat prezentarea pe metodele de studiu
`i rezultatele inventarierii speciilor de
chiroptere din zona men\ionatã.
Cele mai ample prezentãri au fost cele
ale exper\ilor Tibor Sos `i Imecs Istvan,
ce s-au referit la cartarea `i inventarierea
speciilor de amfibieni, respectiv ale
speciilor de pe`ti din situl Mun\ii Fãgãra`.
Ace`tia au eviden\iat impactul modificãrii
mediului natural asupra speciilor
urmãrite, exemplele cele mai nocive fiind
construc\ia pragurilor de beton pe cursul
râurilor sau distrugerea bãl\ilor temporare
prin diferite activitã\i antropice
(construc\ie de drumuri, depozitare de
lemne în poiene etc.).
De asemenea, de interes pentru cei
prezen\i au fost rezultatele cartãrii `i
inventarierii speciilor de carnivore din
situl Mun\ii Fãgãra`. Expertul Ramon
Jurj a prezentat cele 4 carnivore de
interes comunitar: urs, lup, râs `i vidrã
`i a vorbit despre capacitatea de
sus\inere a habitatelor pentru fiecare
dintre aceste specii, despre amenin\ãrile
`i presiunile la care aceste specii sunt
supuse, dar `i despre pagubele `i
conflictele înregistrate. Ultima prezentare

a fost a expertului Alexandru Nicoarã
despre rezultatelele par\iale ale cartãrii
`i inventarierii speciilor de nevertebrate
din zonã (insecte, fluturi, melci).
La seminar au participat reprezentanþi
ai unor instituþii sau diverse alte structuri
ce au interese în aceastã regiune a celor
douã situri (primãrii, consilii judeþeneSibiu, Bra`ov, Arge` `i Vâlcea, grupuri
de ac\iune localã, direc\iile silvice din
aceste jude\e, ocoale silvice private,
comisariate ale Gãrzii de Mediu, Agen\iile
de Protec\ia Mediului `i APIA, organiza\ii
`i asocia\ii axate pe educa\ie ecologicã
`i protec\ia mediului înconjurãtor etc.),
exper\i din cadrul Societã\ii Ornitologice
Române, de la Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu `i de la Institutul de
Cercetãri `i Amenajãri Silvice, coordonat
de Ministerul Mediului `i Pãdurilor.
“Numãrul mare de participan\i a
arãtat cã pot fi discutate probleme care
nu pot fi rezolvate decât cu participarea
tuturor factorilor implica\i `i interesa\i de
aspectele ecologice, dar `i economice
sau de turism ale zonei. În acest sens,
în cadrul proiectului au fost organizate
grupuri de lucru pe tema turismului
durabil, urmând alte grupuri de lucru pe
temele: habitate forestiere `i habitate
neforestiere. Aceste întâlniri se
organizeazã în fiecare dintre cele patru
jude\e, cu speciali`ti `i factori interesa\i,
scopul fiind acela de a armoniza nevoile
comunitã\ii locale cu cele ale habitatelor
naturale `i ale speciilor de plante `i
animale de interes comunitar, în cadrul
elaborãrii planului de management
pentru cele douã situri Natura 2000.”,
au menþionat organizatorii într-un
comunicat emis dupã seminarul de la
Avrig.

Proteja\i apometrele împotriva înghe\ului!
SC "Ap[ Canal" SA Sibiu
adreseaz[ tuturor abona\ilor s[i
cîteva recomand[ri privind
protec\ia
contoarelor
`i
bran`amentelor de alimentare cu
ap[ împotriva înghe\ului:
- În cazul în care contorul este
monat într-un c[min de apometru,
asigura\i-v[ c[ acesta are
capacul închis `i nu permite
infiltrarea apei;
- În situa\ia în care contorul
este montat în pivni\e sau
subsoluri tehnice, geamurile `i
u`iile vor fi închise;

- Dac[ apometrul înghea\[, nu
utiliza\i ap[ fierbinte sau flac[r[
deschis[ pentru dezghe\area
aparatului;
- Proteja\i de înghe\ inclusiv
robine\ii `i \evile de dup[ contor.
SC "Ap[ Canal" SA Sibiu
precizeaz[
c[,
potrivit
prevederilor Art.6.3 din Contractul
de furnizare încheiat cu fiecare
abonat, utilizatorul are obliga\ia de
a "asigura integritatea sistemelor
de m[surare".
În cazul în care se constat[ c[
aparatul de m[sur[ trebuie

înlocuit ca urmare a deterior[rii
provocate de înghe\, utilizatorul
este obligat s[ suporte costul
întregii opera\iuni de schimbare
precum `i al contorului.
"Ap[ Canal" SA solicit[
abona\ilor ce de\in robine\i sau
ci`mele în cur\i [i gr[dini, s[ nu
lase robine\ii deschi`i ca m[sur[
împotriva înghe\ului. Consumurile
în astfel de cazuri sunt impresionante: 4 pic[turi/secund[ cumuleaz[ 2,9 mc/lun[ iar un "fir"
de ap[ cu diametru de 1 mm
reprezint[ aprox. 6,5 mc/lun[.

Eventualele probleme legate de
fun\ionarea contoarelor sau a
serviciului de alimentare cu ap[ `i
canalizare, în general, pot fi
semnalate Dispeceratului "Ap[
Canal" Sibiu - tel. 0269/222.777,
telverde 08008.202.202.
Director general, Ing.
Mircea Niculescu
~ef birou, jurn. Thomas Roth



Propunerea
Propunerea dumneavoastrã
dumneavoastrã pentru
pentru dezvoltarea
dezvoltarea
oorraaººuulluuii

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.:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

rosu galben albastru negru

Seminarul “Natura 2000 `i comunitatea în Mun\ii Fãgãra` `i Piemontul Fãgãra`“, la Avrig

