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Oraşul Avrig aderă la
Programul ELENA
Având ca scop obþinerea
finanþãrilor necesare (pânã la
90% din valoarea totalã a
proiectelor) pentru elaborarea
studiilor de fezabilitate necesare construirii centralelor pe
biomasã ºi biogaz ºi a reþelelor
care vor face legãtura cu
zonale rezidenþiale din Mârºa
ºi Avrig, Consiliul Local al
oraºului Avrig a adoptat, cu
prilejul primei ºedinþe din acest
an, Hotãrârea nr. 2/2010, prin
care a aprobat participarea

oraºului la Programul de
Asistenþã Tehnicã în Domeniul
Energiei- ELENA. Acest program a fost lansat de Comisia
Europeanã ºi Banca Europeanã
de Investiþii, pe lângã finanþarea
unei cote importante din valoarea
studiilor de fezabilitate necesare
unor asemenea investiþii, reprezentanþii administraþiei locale
din Avrig dorind ca prin acesta
sã fie asiguratã ºi o asistenþã
tehnicã ºi strategicã pentru
implementarea proiectelor,

sprijin pentru aplicarea Planului
Durabil de Acþiuni în Domeniul
Energiei sau implementarea
Master Planului Energetic al
oraºului. ELENA reprezintã un
instrument european de asistenþã tehnicã în domeniul
eficienþei energetice ºi a surselor de energie regenerabilã.
Programul susþine iniþiativa
europanaã „20-20-20”, ce prevede ca pânã în anul 2020
consumul de energie sã fie
redus cu 20%, iar creºterea

energeticã din resurse regenerabile sã fie de 20%. Obiectivele Programului ELENA se
integreazã perfect în obiectivele
ºi prioritãþile Strategiei de
Dezvoltare Localã ºi Regionalã,
precum ºi în Master Planul
Naþional. Prin aceeaºi hotãrâre,
primarul Avrigului, Arnold
Gunter Klingeis, a primit
împuternicirea de a reprezenta
oraºul în cadrul Programului de
Asistenþã Tehnicã în Domeniul
Energiei- ELENA.

De câteva sãptãmâni, la
casieria Serviciului de
impozite ºi taxe locale din
cadrul Primãriei oraºului Avrig
a început colectarea sumelor
datorate de contribuabilii
avrigeni, persoane fizice ºi
juridice, cãtre bugetul local.
Surse din cadrul Primãriei
oraºului Avrig ne-au informat
cã impozitele datorate anul

acesta administraþiei locale din
oraºul Avrig sunt cu
aproximativ 17 % mai mari faþã
de cele aplicate anul trecut,
acest lucru fiind datorat, în
primul rând aplicãrii HG nr. 956/
2009, care a modificat nivelul
pentru valorile impozabile ale
locuinþelor ºi terenurilor.
Primele zile în care s-au
încasat impozitele ºi taxele

locale pentru anul 2010 nu au
fost foarte aglomerate pentru
lucrãtorii ce deservesc casieria
Primãriei oraºului Avrig, mulþi
dintre cetãþenii ce au trecut pe
aici dorind doar informaþii
despre valorile obligaþiilor
financiare. Totuºi, este de
aºteptat ca oamenii sã vinã întrun numãr mult mai mare pentru
a-ºi plãti impozitele ºi taxele

dupã prima jmãtate a lunii
ianuarie, când va incepe plata
pensiilor ºi salariilor. Meritã
amintit faptul cã avrigenii care
îºi vor achita în totalitate
impozitele pentru clãdiri ºi
terenuri, precum ºi taxele
pentru mijloacele auto, pânã la
data de 31 martie, vor beneficia
de a bonificaþie (reducere) de
5% din suma datoratã.

Proiectul de reabilitare a blocurilor
de locuinþe continuã
De puþin timp, s-a încheiat
prima etapã a reabilitãrii celui
dintâi bloc de locuinþe din
localitatea Mârºa inclus în
Programul Naþional Multianual
privind creºterea performanþei
energetice a blocurilor de locuinþe. Proprietarii apartamentelor din blocul respectiv (bloc C,
strada Suru), au format o

asociaþie de proprietari, iar cota
de cheltuieli ce ar fi revenit
acesteia (20%) a fost preluatã de
Primãria oraºului Avrig. În prima
etapã a procesului de reabilitare
a fost realizatã anveloparea
blocului (aplicarea unui termosistem), au fost înlocuite ferestrele de lemn cu unele din termopan, s-a înlocuit uºa de intrare în

bloc etc. Planurile administraþiei
avrigene în legãturã cu acest
imobil nu se opresc aici. În urmã
cu puþin timp, Consiliul Local
Avrig a adoptat o hotãrâre (HCL
nr. 192/2009) prin care ºi-a dat
aprobarea pentru „Proiectul
Tehnic- Mansardare ºi montare
panouri solare” la acelaºi bloc
din localitatea Mârºa. Astfel, s-a

dat startul celei de-a doua etape
a procesului de reabilitare, etapã
în urma cãreia, pe terasa imobilului respectiv, vor fi construite
câteva apartamente, iar pe acoperiºul acestuia, vor fi montate
panouri solare pentru producerea
energiei electrice. Apartamentele
ce vor fi construite la mansarda
blocului vor fi valorificate de
Primãria oraºului Avrig, în urma
acestui proces urmând a fi
recuperatã investiþia fãcutã de
administraþia localã pentru
reabilitarea acestui bloc.

Speranþe pentru apã ºi canalizare la Sãcãdate ºi Bradu
Primãria oraºului Avrig
intenþioneazã sã introducã
reþeaua de alimentare cu apã
potabilã (pentru satul Sãcãdate)
ºi reþele de canalizare a apelor
uzate (în Sãcãdate ºi Bradu) cu
ajutorul unor proiecte propuse

pentru finanþare prin „Programul
de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apã ºi canalizare,
a staþiilor de tratare a apei potabile ºi staþiilor de epurare a apelor uzate în localitãþile cu o
populaþie de pânã la 50000 de

locuitori”, derulat de Guvernul
României. Ca urmare, au fost
întocmite proiectele pentru
aceste investiþii, iar, în urmã cu
puþin timp, pentru îndeplinirea tuturor
criteriilor de selecþie pentru finanþare a acestora, Consiliul Local

Avrig ºi-a dat aprobarea pentru
cofinanþarea unei cote de 22% din
valoarea totalã a lucrãrilor. În
conformitate cu prevederile
hotãrârii adoptate de legislativul
local avrigean, valorile lucrãrilor
de investiþii se ridicã la 5,364

CONFERINÞÃ DE PRESÃ
Primãria oraºului Avrig organizeazã sâmbãtã, 30 ianuarie,
începând cu ora 10, la sala de
ºedinþe a instituþiei, o conferinþã
de presã dedicatã prezentãrii
proiectelor de anvergurã care vor
transforma Avrigul într-un amplu
centru de dezvoltare regionalã.
În cadrul evenimentului vor fi
prezentate proiectul de energie
regenerabilã, proiectul Urban
Energy, precum ºi alte subiecte

de interes pentru presã.
De asemenea, cei prezenþi vor
putea descoperi farmecul
Palatului Brukenthal, fosta
reºedinþã a baronului Samuel
von Brukenthal, unde astãzi doar
tavanele decorate amintesc de
luxul de altãdatã ºi ale cãrui valori
aºteaptã sã fie reintegrate în
memoria naþionalã.
Din 2010, Avrigul se deschide
pentru viitor!

milioane lei (alimentarea cu apã
în Sãcãdate), 10,498 milioane lei
(reþea de canalizare în Bradu),
respectiv 13,629 milioane lei
(reþea de canalizare în
Sãcãdate), preþuri cu TVA
inclus. În acest moment, oraºul

Avrig deþine doar parþial reþele
de alimentare cu apã potabilã ºi
canalizare a apelor uzate (în
totalitate în localitatea Mârºa ºi
parþial în Avrig),dar vechimea
celei mai mari pãrþi a acestor
reþele este considerabilã.

LA MULŢI ANI!
La început de an, colectivul redacþional al
publicaþiei “Info A vrig” ureazã tuturor cititorilor sãi,
cetãþenilor localitãþilor A vrig, Mârºa, Bradu,
Sãcãdate ºi Glâmboaca, precum ºi prietenilor ºi
colaboratorilor
colaboratorilor,, multã sãnãtate, fericire ºi multe
bucurii alãturi de cei dragi.
Fie ca anul 2010 sã aducã prosperitate ºi
binecuvântare în casele ºi familiile tuturor!
Info A vrig

rosu galben albastru negru

A început colectarea impozitelor ºi
taxelor locale pentru anul 2010
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Bani pentru Ansamblul „Purtata Avrigului”
Cu prilejul ultimei ºedinþe
ordinare din anul 2009, Consiliul
Local al oraºului Avrig a adoptat
o hotãrâre (HCL nr. 203/2009)
prin care a aprobat acordarea
sumei de 4000 de lei
Ansamblului Folcloric „Purtata

Avrigului” al Casei de Culturã a
oraºului. Prin aceastã hotãrâre,
legislativul local avrigean
rãspunde solicitãrilor primite din
partea instituþiei de culturã, suma
de bani fiind alocatã pentru
activitatea depusã de cunoscutul

ansamblu folcloric în perioada
2007-2008. Banii vor fi folosiþi
pentru plata corepetitorilor ºi
pentru premierea membrilor.
„Purtata Avrigului” este unul
dintre cele mai cunoscute
ansambluri folclorice din judeþul

Sibiu, activitatea acestuia fiind
deosebit de bogatã. Membrii
ansamblului, unii cu o vechime
în aceastã activitate de peste 10
ani, sunt voluntari ºi cea mai
mare parte a cheltuielilor
prilejuite de participarea la

diferite spectacole, festivaluri
sau alt fel de evenimente este
suportatã din propriile resurse
financiare. Acestã alocare
financiarã reprezintã un
adevãrat „balon de oxigen”
pentru întregul ansamblu, altfel

activitatea sa ar putea fi grav
periclitatã. În cadrul aceleiaºi
ºedinþe, aleºii locali au promis cã
vor susþine ºi în viitor ansamblul,
în funcþie de agenda acestuia
pentru 2010, urmând a-i fi
alocate ºi alte sume de bani.

În plinã crizã economicã, firmele din judeþul Sibiu pot primi
bani gratis de la U.E.
- firmele cu maxim 9 angajaþi pot primi finanþare
nerambursabilã de 70% din valoarea proiectuluiCamera de Comerþ ºi Industrie Sibiu ºi Exposib anunþã
relansarea Programului Operaþional Regional - domeniul major
de intervenþie 4.3. „Sprijinirea
dezvoltãrii microîntreprinderilor". În cadrul acestui program
se vor finanþa proiecte demarate de cãtre microîntreprinderile din sectorul productiv, cel
al serviciilor ºi al construcþiilor
etc., care au ca scop creºterea
productivitãþii ºi a competitivitãþii

acestora pe piaþã. Solicitanþii
eligibili, în cadrul acestui program, sunt societãþile comerciale cu statut de microîntreprindere (au maxim 9 angajaþi ºi o
cifrã de afaceri anualã netã /
active totale de pânã la 2 milioane de euro) care au desfãºurat activitate pe o perioadã
de cel puþin un an fiscal integral
ºi au obþinut profit din exploatare la 31.12.2008. Fondurile
se atribuie pe baza criteriului

„Primul venit, primul servit”,
pânã la utilizarea integralã a
fondurilor disponibile. Sunt
finanþate investiþiile care se
realizeazã în mediul urban.
Activitãþile eligibile pentru care
microîntreprinderile pot solicita
sprijin în cadrul POR 4.3. sunt:
achiziþia de echipamente ºi
tehnologii noi, moderne pentru
activitatea de producþie, prestare servicii, construcþii, achiziþionarea de sisteme IT

(hardware ºi/sau software),
construirea / extinderea /
modernizarea spaþiilor de
producþie / prestare de servicii
ale microîntreprinderii. Alocarea
financiarã nerambursabilã la
nivel naþional pentru acest apel
de proiecte este de 171,68
milioane euro, din care pentru
Regiunea Centru s-au alocat

16,29 milioane euro. Intensitatea maximã a ajutorului
financiar nerambursabil pentru
Regiunea Centru este de 70%.
Valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim
200.000 de euro.

Pentru mai multe informaþii, vã rugãm con tactaþi
Camera de Comerþ ºi Industrie Sibiu la telefon 0269/
217004 sau 0740/280462,
sau trimiteþi e-mail la
adresa: office @exposib.ro.

Recent, Consiliul Local al
oraºului Avrig ºi-a desemnat
reprezentanþii în consiliile de
administraþie ale instituþiilor de
învãþãmânt cu personalitate
juridicã din raza adninistrativteritorialã a Avrigului. Astfel, în
conformitate cu prevederile
Hotãrârii nr.197/2009, s-a decis

ca pentru Consiliul de
Administraþie al Liceului Teoretic „Gheorghe Lazãr” Avrig
(instituþie ce coordoneazã ºi
activitatea grãdiniþelor din
oraº), reprezentantul Consiliului
Local sã fie Gabriel Gavrilã
Schuster. La ªcoala cu clasele
I-VIII Avrig (cu ºcolile generale

ºi grãdiniþele din Bradu,
Sãcãdate ºi Glâmboaca), pentru Consiliul de Administraþie a
fost desemnat consilierul
Ramona Florea, iar pentru
acelaºi organism de la Grupul
ªcolar Industrial de Construcþii
Maºini Mârºa a fost desemnat
consilierul Iacob Tuþã.

Terenul ocupat de fosta Cazarmã 935 - Mârºa a fost
dezmembrat în 9 parþi
De câþiva ani, în urma unor
demersuri complexe ºi de lungã
duratã, oraºul Avrig a intrat în
posesia terenului ºi imobilelor
unde au funcþionat unitãþile
militare din fosta Cazarmã 935
de la Mârºa. Pentru administrarea fostului obiectiv militar
(peste 133 de ha), a fost
însãrcinatã Regia Publicã

Localã Ocolul Silvic “Izvorul
Florii” Avrig, care a asigurat un
minim de pazã ºi exploatare
forestierã în acest loc. Totuºi,
pentru administraþia localã din
Avrig aceastã soluþie nu
reprezintã decât o soluþie “de
avarie”, acceptatã doar pentru
o perioadã, în ultimii ani fiind
fãcute mai multe studii,

prospecþiuni sau încercãri,
astfel încât acestui loc sã-i fie
gãsitã o destinaþie cât mai
bunã, care sã-i punã în valoare
potenþialul ºi valoarea deosebitã. În urmã cu puþin timp, a
mai fost fãcut un pas cãtre
valorificarea ºi exploatarea
acestui imobil, Consiliul Local
Avrig adoptând o hotãrâre prin

care a aprobat întocmirea unei
documentaþii de dezmembrare
a imobilului- teren respectiv.
Documentaþia a fost realizatã,
iar cu prilejul primei ºedinþe din
acest an, legislativul avrigean
a adoptat o nouã hotãrâre
(HCL nr. 3/2010), prin care a
aprobat documentaþia de
dezmembrare a imobilului de
1335000 mp, în 9 corpuri
funciare distincte. Cel mai mare
lot de teren rezultat în urma
acestei lucrãri are o suprafaþã

de peste 72,5 ha, iar cel mai
mic mãsoarã mai puþi de un ha
(9549 mp). Conform actelor
deþinute, terenul ce a aparþinut
fostei Cazarme 935 Mârºa este
descris ca pãºune ºi face parte
din domeniul public al oraºului
Avrig. În referatul de specialitate ce a însoþit proiectul de
hotãrâre supus dezbaterii ºi
aprobãrii Consiliului Local,
întocmit de arhitectul ºef al
oraºului, Elemer Boldog, se
menþioneazã cã iniþiativa întocmirii

NOUTÃÞI EDITORIALE

alte publicaþii locale.
Volumul de poeme „Fãrâme...
de suflet” a fost tipãrit cu
binecuvântarea Î.P.S. Dr.
un poet. Consacrat în gazetãrie Laurenþiu Streza, Arhiepiscopul
prin verb pertinent, Pãrintele Ardealului ºi Mitropolitul Ardealului.
Vasile nu cautã acelaºi lucru în
poeziile sale. Aici pare cã ºopteºte
copiilor teme de meditaþie, gânduri
de incantaþie adulþilor, susure de
încurajare celor care stau sã
plece.”
Vasile Gafton s-a nãscut la 14
mai 1974, la Sibiu. Pânã anul
acesta, pãrintele Vasile a editat
volumul de versuri „Inconsistenþa
cunoaºterii” (Editura Signum,
Reºiþa- 2001) ºi volumul de eseuri
„Ecouri ale Evangheliei în extra
murros” (Editura Cimarron, Sibiu2006). De asemenea, autorul a
avut publicate numeroase articole
în Telegraful Român, Revista
Transilvania, cotidianul Tribuna ºi

„Fãrâme... de suflet”– pr
asile Gafton
pr.. V
Vasile

Pentru utilizatorii de internet
Reamintim tuturor cititorilor publicaþiei „Info A vrig”, cã
ne pot scrie sugestiile ºi sesizãrile referitoare la
materialele publicate, dar ºi alte chestiuni de interes
local, pe adresa de e-mail: infoavrig@primaria-avrig.ro.
De asemenea, mesajele de la cititori se vor primi ºi la
vechea adresã de e-mail: infoavrig @ gmail.com. „Info
Avrig” este publicaþia OFICIALÃ a Primãriei ºi Consiliului
Local al oraºului A vrig. Cei ce doresc, pot citi ziarul
“Info A vrig” ºi în format electronic, accesând
www
.primaria-avrig.ro .
www.primaria-avrig.ro

În preajma Crãciunului, tânãrul
protopop al Avrigului, preotul
Vasile Gafton, a scos de sub tipar
noul sãu volum de poezii, intitulat
„Fãrâme... de suflet”. Cartea
conþine 17 poezii, cele mai multe
dedicate sãrbãtorii Naºterii
Domnului, toate aceste creaþii fiind
însoþite de reuºite ilustraþii grafice,
realizate de avrigeanul Radu
Vasile Chialda. Prefaþa lucrãrii,
intitulatã „Ne cearcã sãrbãtoarea”,
aparþine preotului Constantin
Necula, consilier misionar- pastoral
ºi de imagine la Arhiepiscopia
Sibiului. Acesta scrie despre
poemele preotului Vasile Gafton:
„Dintre încercãrile sufletului de aºi
astoi dorul de cer, poezia rãmâne
ºi nu înaintea rugãciunii, una de

preþ. Un preþ plãtit prin neliniºtea
cã te expui ºi cã din seva
cunoaºterii tale umpli de gând ºi
pe ceilalþi, cititorii tãi. De aceea
schiþele de gând cuprinse de
Pãrintele Vasile Gafton sub
titlul<<Fãrâme … de suflet>> sunt
parte integrantã a acestei nestoite
cãutãri de a spune Absolutului pe
nume.
Fãrã a avea pretenþia unor
poeme distinse, poezia aceasta
este una cât se poate de
<<pastoralã>>, aplecatã spre
rostirea cu simplitate a ritmurilor
spirituale legate de vestirea ºi
trãirea Evangheliei. Vã veþi întâlni
cu un mag aflat în cãutarea stelei
care lumineazã Cerului Împãratul.
Cu un versuitor mai mult, decât cu

documentaþiei de dezmembrare
are la bazã iniþiativa primarului din
Avrig de a lansa un proiect urban
pe principiul colaborãrii teritoriale
europene în zona de interes
strategic Mârºa, axat pe un
complex de obiective denumit
“Centru de Agrement- U.M. 935”.
În cadrul acestui centru,
conducerea oraºului Avrig doreºte
sã realizeze un parc natural
(Zoopark), un muzeu al industriilor,
un centru de cercetare ºi un
centru de conferinþe.

rosu galben albastru negru

Reprezentanþii Consiliului Local în
consiliile de administraþie ale
unitãþilor de învãþãmânt
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Sărbătorile de iarnă la Avrig
Pentru cã luna decembrie a anului 2009 a fost plinã de evenimente deosebite, ce au contribuit la clãdirea unei frumoase ambianþe
pentru sãrbãtorile de iarnã, considerãm cã este normal ca acestea sã beneficieze de o atenþie deosebitã ºi din partea publicaþiei
noastre. Aºadar
Aºadar,, am rezervat aceastã paginã acestor evenimente ºi manifestãri, având speranþa cã avrigenii vor fi bucuroºi sã-ºi
aminteascã ºi cu ajutorul nostru, de ceea ce au însemnat sãrbãtorile de iarnã în A vrigul anului 2009. Lecturã plãcutã!

Colindãtori la Consiliul Local
Trei grupuri de colindãtori au
„întrerupt”, pentru câteva minute,
ultima ºedinþã ordinarã din anul
2009 a Consiliului Local al oraºului
Avrig, desfãºuratã luni, 23
decembrie, pentru a aduce, prin
frumoase colinde româneºti,
vestea Naºterii Domnului. Primii
care au ciocãnit la uºa sãlii de
ºedinþã a legislativului local
avrigean au fost feciorii din ceata
de colindãtori a Casei de Culturã
a oraºului Avrig, conduºi de Adrian
Stoica. Tinerii avrigeni au

interpretat pentru aleºii locului
câteva din colindele de Crãciun ce
se cântã numai la Avrig, surpriza
ºi bucuria provocatã de aceste
frumoase cântãri fiind rãsplãtitã de
consilieri cu aplauze cãlduroase.
(Dupã scurtul recital, colindãtorii
de la Casa de Culturã au cerut
permisiunea de a asista la
lucrãrile ºedinþei de consiliu.) La
doar câteva minute distanþã,
colindãtorii de la Grupul ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa, coordonaþi de înv. Sanda

Stanciu, au poposit pentru câteva
minute în sala de ºedinþe ºi au
reamintit participanþilor la întâlnire
câteva vechi colinde româneºti,
mai puþin auzite ºi interpretate.
Ultimul grup de colindãtori ce a
trecut ºi pe la Consiliul Local al
oraºului Avrig a fost „Cameratta
Vocalis”, corul Asociaþiei „Prietenii
Avrigului”, grup ce a încântat
aleºii locali prin calitatea
deosebitã a interpretãrii,
prestanþã ºi repertoriul deosebit fiecare grup de colindãtori a primit primarului Arnold Gunter Klingeis, interpretate ºi cele mai calde urãri
de bogat. Pe lângã aplauze, un mic cadou ºi prin vocea mulþumiri pentru colindele pentru sãrbãtorile de iarnã.

De ani buni, la sfârºit de an,
Asociaþia “Prietenii Avrigului”
organizeazã propria serbare de
Crãciun, aducându-ºi astfel, o binemeritatã ºi inspiratã contribuþie la
“tabloul” general ce reprezintã
sãrbãtorile de iarnã în Avrig. “Darul
din Ajun” a devenit deja o manifestare tradiþionalã pentru Avrig ºi
avrigeni, asteptatã cu mare bucurie. Duminicã seara, 20 decembrie, începând cu ora 17, la Muzeul
oraºului Avrig, în cadrul intim ºi atât
de drag avrigenilor, oamenii locului

au fost invitaþi din nou în jurul
bradului de Crãciun, pentru a se
bucura, alãturi de voluntarii din
Asociaþia „Prietenii Avrigului”, de
sosirea Moºului ºi de marea
sãrbãtoare pe care ne pregãtim sã
o întâmpinãm. Nici de la întâlnirea
din acest an, nu a lipsit, aºa cum
este normal, concertul de colinde
susþinut de „Camerata Vocalis”,
corul Asociaþiei „Prietenii Avrigului”.
De asemenea, cei prezenþi au avut
parte ºi de un scurt recital folcloric
instrumental, susþinut de oboistul

Mirel Chialda ºi acordeonistul
Florin Novac, precum ºi de alte
surprize pregãtite de organizatori.
Totuºi, cea mai mare surprizã a
serii a fost destinatã copiilor ce au
fost cuminþi anul acesta ºi a constat
în sosirea celebrului Moº Crãciun.
Îndrãgitul personaj a avut ºi în
acest an un sac plin pentru copiii
din Avrig, fiecare prichindel prezent
la serbare primind, în schimbul unei
poezii sau colinde, o puguliþã cu
diverse dulciuri. (Asociaþia „Prietenii
Avrigului” a pregãtit în acest an 100

de pungi cu dulciuri pentru copii,
valoarea fiecãreia fiind de aproximativ 10 lei. Fondurile necesare
pentru pregãtirea pungilor ºi organizarea serbãrii au fost asigurate din
surse proprii.) Dupã serbare, cei prezenþi au avut ocazia de a vizita muzeul avrigean sau de a schimba
diverse opinii cu organizatorii. Nu au
lipsit cozonacul, prãjiturelele sau
bãuturile rãcoritoare, toate acestea
fiind suficiente pentru o nouã searã
de Ajun plãcutã, petrecutã în preajma
prietenilor.

Meteleaua a încheiat ºirul obiceiurilor de Crãciun

Pentru Avrig, cel mai spectaculos
ºi deosebit obicei al sãrbãtorilor de
iarnã este Meteleaua, o tradiþie
laicã, a cãrei origini sunt, se pare,

în perioada precreºtinã. În prima zi
dupã sãrbãtoarea Sfãntului ªtefan
(a treia zi a Crãciunului), membrii
fiecãrei cete de feciori din Avrig,

costumaþi în diverse personaje, ies
în centrul oraºului ºi prezintã un
scurt spectacol, bazat pe o temã
dinainte aleasã. Astfel sunt
parodiate diverse situaþii locale,
naþionale sau internaþionale,
personaje, obiceiuri, evenimente
de tot felul etc, ce iau forma unor
adevãrate „tablouri alegorice”,
spre hazul spectatorilor. Chiar dacã
de ani buni acest obicei se aflã,
parcã, într-un proces de degradare
continuu, evenimentul continuã sã
anime în fiecare an centrul Avrigului, sute de spectatori fiind curioºi
sã-l urmãreascã. Aºa s-a înâmplat
ºi luni, 28 decembrie, când s-a
desfãºurat ediþia din acest an a
obiceiului. În jurul orei 16, membrii

celei dintâi cete de feciori ºi-au fãcut
apariþia în centrul oraºului, evoluþia
lor provocând hohote de râs între
spectatori. Încetul cu încetul, au
ajuns ºi reprezentanþii celorlalte
cete, personaje din cele mai
diverse (prostituate, personaje din
clasa politicã de la noi, cerºetori,
locatarii unui azil etc) punând în
„scenã” diverse trãznãi, pregãtite
cu mult timp înainte. Dupã „recitalul”
fiecarei trupe, instrumentiºtii ce i-au
însoþit pe protagoniºti au interpretat
scurte suite folclorice, iar mascaþii,
alãturi de oameni din public, au
încins hore sau sârbe.
Meteleaua este obiceiul ce
încheie în fiecare an ritualul cetelor
de feciori din Avrig. Dupã aceastã

veritabilã reprezentaþie de stradã,
la miezul nopþii feciorii dau foc
tuturor lemnelor adunate de la
gospodari în Ajunul Crãciunului ºi
rãmase neconsumate, luându-ºi
astfel rãmas bun de la sãrbãtoare.
(Cu acest prilej, unele cete încã
mai interpreteazã ºi strigãtura:
“Pare-mi rãu dupã Crãciun/ C-o
fost mare ºi-o fost bun,/ C-o fost mic
ºi-o fost voinic/ ªi nu s-o-ntâmplat
nimic.”)
Se pare cã obiceiul are origini
precreºtine, când oamenii sãrbãtoreau solstiþiul de iarnã aprinzând
focuri pe dealuri si la intersecþii de
drumuri. Mai târziu, la rãspântiile din
localitate, rugurile au fost înlocuite cu
un manechin din paie (meteleu).

Focurile aveau menirea de a alunga
întunericul asociat rãului, în lupta
veºnicã între bine si rãu, dintre
noapte ºi zi, iar arderea unui om de
paie la rãscruci simboliza
renaºterea. Aceste simboluri au fost
preluate de comunitatea creºtinã ºi
au fost consacrate sãrbãtorilor
Crãciunului. Pânã târziu, în perioada
interbelicã, obiceiul s-a pãstrat în
forma sa arhaicã, fiecare ceatã de
feciori fãcea un meteleu de paie pe
care îl plimbau pe uliþe, îl jucau în
piaþa satului, iar la sfârºitul zilei îi
dãdeau foc la o rãspântie. Feciorii
dansau în cerc în jurul focului, iar cel
mai bãtrân dintre ei cânta: «Arzã
Doamne, arzã rãu/ Cum sã arde
meteleu/ ªi dã roadã dupã car/ Ne
fereºte de amar./ Arzã Doamne, arzã
rãu/ Cum sã arde meteleu/ Dã-ne
bunã cu sãnãtate/ ªi le-om duce
bine toate.».

Târgul de Crãciun „Praznic Luminos”- ediþia a doua
În perioada 18-20 decembrie, la Avrig s-a desfãºurat cea de-a doua ediþie a Târgului de Crãciun „Praznic Luminos”.
Organizatorii acestei acþiuni au fost Primãria ºi Consiliul
Local al oraºului Svrig, prin Casa de Culturã Avrig.
Câteva sute de avrigeni au diverse produse tradiþionale etc, iar
ignorat frigul cumplit din zilele într-un capãt al pieþei a fost fixatã
sfârºitului de sãptãmânã ºi au scena ce a gãzduit momentele
preferat Piaþa „Gheorghe Lazãr” din artistice incluse în programul
centrul oraºului Avrig pentru a manifestãrii. Nu a lipsit micul adãpost
participa, fie ºi numai pentru câteva pentru animale, unde copiii au putut
ore, la Târgul de Crãciun. Pentru
admira niºte oi frumoase ºi un mãgar,
cei mai mulþi, ideea s-a dovedit a fi
foarte inspiratã, manifestarea dar nici scena ce a reprodus tabloul
oferindu-le posibilitatea de a uita Naºterii Domnului. Iluminatul festiv
puþin de grijile cotidiene ºi de a face de sãrbãtori, cu ornamentele ºi
un pas spre ceea ce înseamnã instalaþiile cu mii de beculeþe, dar ºi
spiritul ºi atmosfera de Crãciun. La zãpada cãzutã din abundenþã, au
acest lucru au contribiut din plin finalizat un tablou frumos.
organizatorii târgului, ce s-au
Program artistic susþinut
strãduit sã creeze o locaþie specialã,
gazdelor,,
a cãrui element principal a fost un de reprezentanþii gazdelor
dar ºi de oaspeþi din
falnic ºi frumos împodobit Brad de
localitãþile învecinate
Crãciun. Împrejurul acestuia au fost
amplasate câteva cãsuþe de lemn,
Târgul de Crãciun de la Avrig a
unde diverºi comercianþi au putut
vinde ornamente pentru pomul de debutat vineri dupã-amiazã,
Crãciun ºi casã, dulciuri, jucãri, comercianþii de la cãsuþele de lemn

având posibilitatea de a-ºi prezenta
produsele pregãtite pentru
vânzare. La ora 17, ºcena special
amenajatã a devenit principalul
reper al pieþei, aici debutând
programul artistic inclus în program.
Printre reprizele de muzicã
ambientalã, au evoluat în faþa
publicului coruri sau grupuri vocale
de la Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” Avrig, ºi ªcoala cu clasele IIV Bradu, ce au interpretat diverse
colinde sau cântece de iarnã din
repertoriul românesc sau cel
internaþional. Sâmbãtã, scena
Târgului de Crãciun „Praznic
Luminos” a aparþinut în special
invitaþilor din localitãþile învecinate.
Printre cei ce au contribuit la
realizarea programului artistic s-au
aflat colindãtorii de la ªcoala cu
clasele I-VIII „Badea Cârþan”,
precum ºi reprezentanþii cetelor din
Streza ºi Oprea (comuna Cârþiºoara), ce au prezentat unele
colinde autentice, cunoscute ºi
cântate doar în aceastã comunã,

dar ºi alte colinde romîneºti. Un
frumos recital a fost prezentat ºi de
grupul comunei Porumbacu de Jos,
care, pe lângã colindele tradiþionale,
a susþinut ºi un scurt program
folcloric. Tot sâmbãtã, au mai
prezentat diverse momente artistice
grupul vocal de la Clubul Elevilor ºi
Copiilor Avrig, precum ºiun grup de
copii de la ªcoala din Sãcãdate.
Corul copiilor de la Grupul ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa a deschis programul artistic
pregãtit pentru duminicã, ce-a de-a
treia zi a Târgului de Crãciun. Acesta
a prezentat un recital de colinde din
mai multe zone ale þãrii. Au mai
evoluat în faþa participanþilorla târg,
grupul „Doi Crai”, precum ºi
Ansamblul Folcloric „Purtata
Avrigului”- Ceata de Colindãtori de
la Casa de Culturã Avrig.
Reprezentaþia gazdelor a încheiat
programul artistic pregãtit pentru
cea de-a doua ediþie a Târgului de
Crãciun „Praznic Luminos”. Cu
bune ºi mai puþin bune, cu frig ºi

Târgului de Crãciun, organizatorii au
luat mãsura întreruperii temporare
a circulaþiei autovehiculelor în zonã.
În funcþie de diversele activitãþi ce
vor mai fi organizate în aceastã parte
a oraºului, interdicþia de circulaþie
poate fi aplicatã pânã în data de 3
ianuarie 2010. Comercianþii ce au
Circulaþia în zonãînchiriat cãsuþe, îºi pot vinde
întreruptã temporar
produsele aici pânã la 23 decembrie
Pentru a evita producerea unor 2009. Pentru a circula în zonã, cei
accidente ºi o cât mai bunã organi- interesaþi au la dispoziþie mai multe
zare a locului de desfãºurare a rute ocolitoare.
multã zãpadã, aceasta a fost
manifestarea din acest an ce ºi-a
propus sã introducã Avrigul ºi
avrigenii în atmosfera uneia dintre
cele mai importante sãrbãtori a
creºtinãtãþii.

rosu galben albastru negru
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Apa a fost sfinţită şi la râul Avrig
Pentru creºtinii ortodocºi din A vrig, ziua de Boboteazã din acest an a fost deosebitã
faþã de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadã. Dupã aproximativ 50 de ani, a fost
reluat obiceiul sfinþirii apei râului A vrig, ca ºi parte a slujbei dedicatã sãrbãtorii
Botezului Domnului.
Preoþii ortodocºi din Avrig au Avrig. La marginea localitãþii, în învãþãturã rostit de preotul Vasile
oficiat cea mai mare parte a Sfintei prezenþa a sute de avrigeni, mulþi Gafton, s-a menþionat cã acest
Liturghii la cele douã biserici, dar veniþi special pentru acest moment, frumos obicei a fost reluat la
pentru slujba de sfinþire a apei s- cei patru preoþi (protopopul iniþiativa ºi îndemnul Mitropolitului
au deplasat la una din ieºirile din Avrigului, pr. Vasile Gafton, pr. Ardealului, ÎPS dr. Laurenþiu
localitate, în apropierea râului Avrig Militon Lupu, pr. Eugen Streza, exact acelaºi lucru fiind
(Podul lui Moise). În jurul orei 11, Bucurenciu, ºi pr. Ioan Chidu) au fãcut în trecut de moºii ºi strãmoºii
preoþii ºi credincioºii ambelor oficiat slujba de sfinþire a apei, dupã acestui neam. „Din diverse cauze,
biserici, în frunte cu prapori, icoane care protopopul Avrigului a turnat prin anii 60-70 ai secolului trecut
ºi drapele, au plecat în procesiune apã sfinþitã ºi în râul Avrigului. Dupã s-a renunþat la obiceiul de a ºfinþi
spre locul stabilit, joncþiunea celor acest moment, credincioºii ce au apa la râurile curgãtoare, acest
douã grupuri fiind efectuatã în asistat la slujbã au fost botezaþi cu lucru fiind pãstrat doar în cadrul satele mai mici. Din acest an, datinile ºi tradiþiile, ce nu au fost prisosinþã sã fie reluate.”, a spus pr.
apropierea sediului Poliþiei oraºului apa sfinþitã. În cuvântul de comunitãþilor creºtin-ortodoxe din încercãm sã readucem la locul lor deloc de lepãdat ºi care meritã cu Vasile Gafton.

Oraºul Avrig doreºte sã-ºi extindã
participarea la Programul Naþional
Multianual privind creºterea
performanþei energetice a blocurilor
de locuinþe. Dupã ce, în urmã cu
doar câteva luni, Consiliul Local Avrig
a hotãrât participarea la programul
menþionat cu un bloc din localitatea
Mârºa (imobil unde lucrãrile de
anvelopare ºi schimbare a tâmplãriei
feresterlor sunt în plinã desfãºurare),

la iniþiativa primarului Arnold Gunter
Klingeis, pe ordinea de zi a ultimei
ºedinþe ordinare, desfãºuratã la
sfãrºitul lunii noiembrie, a fost inclus
un nou proiect de hotãrâre prin care
s-a solicitat aprobarea pentru
participarea la programul guvernamental cu încã douã blocuri din
Avrig. Având în vedere votul pozitiv
dat de consilieri, s-a aprobat
preluarea de cãtre legislativul local

a cheltuielilor aferente lucrãrilor de
intervenþie ce revin asociaþiilor de
proprietari de la blocurile A1 ºi F,
situate pe strada Samuel Brukenthal
(cota de 20% din costul total al
lucrãrilor), în schimbul cedãrii cãtre
Primãria Avrig a terasei acoperiº.
Asemeni blocului din Mârºa, cele
douã imobile de locuit din Avrig vor
fi mansardate, anvelopate, la toate
apartamentele vor fi înlocuite

Angajaþii Primãriei vor fi pregãtiþi pentru
a întocmi proiecte de dezvoltare cu
diverse surse de finanþare
Pentru a asigura o bazã de
resurse umane calificate ºi perfecþionate, în vederea identificãrii oportunitãþilor de finanþare, a realizãrii ºi
implementãrii cu succes a unui numãr important de proiecte de dezvoltare a oraºului, administraþia localã din Avrig a întocmit, de puþin
timp, Proiectul „Module de pregãtire
în domeniile Fonduri Structurale,
managementul proiectelor, achiziþii

publice ºi ECDL pentru personalul
Primãriei Avrig”, (cod SMIS 3367).
Proiectul a fost declarat câºtigãtor ºi
este finanþat prin FONDUL SOCIAL
EUROPEAN - Programul Operaþional „Dezvoltarea Capacitãþii Administrative”.
Joia trecutã, cu ocazia debutului
implementãrii proiectului, la Primãria
oraºului Avrig a fost organizatã o
conferinþã de presã, în cadrul cãreia

cei interesaþi au putut afla mai multe
detalii despre rolul ºi rostul proiectului. Pe parcursul derulãrii acestui
interesant proiect, mai mulþi angajaþi
ai Primãriei Avrig vor beneficia de
cursuri de instruire cu diverse teme
(Fonduri Structurale, Management
de Proiect, Achiziþii Publice, ECDL,
Dezvoltare Durabilã ºi Protecþia
Mediului, Egalitate de ªanse), astfel
încât cursanþii sã poatã dobândi

ferestrele de lemn etc, iar la final,
locuinþele construite la mansarda
blocurilor vor fi valorificate de oraºul
Avrig. Prin aceeaºi hotãrâre (HCL
nr. 186/2009), s-a aprobat ºi
întocmirea documentaþiei tehnice de
proiectare a lucrãrilor de intervenþie
la cele douã blocuri. Cheltuielile
aferente acestor lucrãri vor fi
prevãzute în bugetul local pentru
anul 2010.

Cetãþenii oraºului Avrig, precum
ºi cei ce au domiciliul în zona de
competenþã (comunele Porumbacu
de Jos, Cârþiºoara, Cârþa, Arpaºu
de Jos), care se aflã într-una din
urmãtoarele situaþii: au împlinit vârsta
de 14 ani, ºi-au pierdut actele de
identitate, posedã documente de
identitate deteriorate, au documente
de identitate expirate, ºi-au schimbat numele, în urma cãsãtoriei sau
a unor acþiuni judecãtoreºti, sunt
invitaþi la sediul Serviciul Public

Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Avrig (strada Gheorghe Lazãr, nr. 10, la parterul Primãriei oraºului Avrig) pentru
rezolvarea problemelor, obþinerea
noilor documente de identitate ºi
intrarea în legalitate. Programul de
lucru cu publicul este urmãtorul: luni,
marþi, miercuri ºi joi- între orele 8,30
ºi 12,30, miercuri- între orele 16 ºi
18,30 (pentru cãrþi de identitate) ºi
vineri- între orele 8, 30 ºi 12,30
(pentru paºapoarte).

calitãþile necesare în scopul elaborãrii diverselor tipuri de proiecte ºi
accesãrii resurselor financiare
necesare. Tot prin acest proiect, la
Primãria Avrig vor fi achiziþionate trei
calculatoare tip laptop, 2 imprimante
multifuncþionale, un videoproiector,
mai multe aplicaþii informatice, obiecte de mobilier pentru birouri, cãrþi ºi
diverse materiale de specialitate,
consumabile ºi rechizite etc. Mioara
ªinca, managerul de proiect, ne-a
informat cã în urma vor exista implementãrii acestui proiect, se preconizeazã o creºtere semnificativã a
numãrului de proiecte dezvoltate ºi
implementate la nivelul administraþiei
locale, ºi implicit, creºterea sumei

totale a proiectelor finanþate din
fonduri europene, accesate ºi
derulate cu succes.
“Prin dezvoltarea socio-economicã a oraºului, fapt la care va
contribui, în mod esenþial ºi acest
proiect, se vor crea premisele asigurãrii continue a finanþãrii cursurilor de
perfecþionare pentru personalul care
va activa în instituþie pe viitor. De
asemenea, avem ca prioritate
crearea unor condiþii atractive
pentru atragerea ºi menþinerea în
sistemul administraþiei locale a
persoanelor cu calificãri ºi
perfecþionãri în domeniile cheie,
pentru furnizarea la standarde cât
mai înalte a actului de guvernanþã

localã.”, se menþioneazã în
comunicatul de presã realizat
pentru acestã conferinþã. Valoarea
totalã a Proiectului „Module de
pregãtire în domeniile Fonduri
Structurale, managementul proiectelor, achiziþii publice ºi ECDL
pentru personalul Primãriei Avrig”
este de 447882 lei, cea mai mare
parte a sumei (365059,70 lei) fiind
finanþare nerambursabilã din
Fondul Social European.
Valoarea finanþãrii nerambursabile
din bugetul naþional este de
55832,66 lei ºi co-finanþarea
beneficiarului este în sumã de
26989,64 lei. Proiectul se va finaliza
în data de 24 aprilie 2010.

întârziere medicul veterinar arondat
despre apariþia unor modificãri în
starea de sãnãtate a animalelor ºi
pãsãrilor din exploataþie; sã
colaboreze cu servicile veterinare
pentru efectuarea acþiunilor sanitarveterinare de prevenire a îmbolnãvirii animalelor.
Cei care nu respectã aceste
condiþii riscã amenzi contravenþionale între 600-1.200 lei, conform
prevederilor HG 948/2007 ºi HG
917/2009. Sãptãmâna trecutã, un
crescãtor de animale din judeþ a fost
sancþionat contravenþional cu
amendã în valoare de 600 lei
pentru transportul animalelor în

condiþii necorespunzãtoare.
"În cazul apariþiei unor situaþii
deosebite (animale ºi pãsãri
bolnave sau moarte, toxiinfecþii
alimentare), este obligatoriu sã fie
sesizat personalul sanitar-veterinar
ºi pentru siguranþa alimentelor din
cadrul Direcþiei Sanitar-Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Sibiu, unde este asiguratã
asistenþã
de
specialitate
permanentã, la telefoanele 0269/
22.33.14, 22.30.69, 0771/
74.61.14, pentru a putea interveni
operativ ºi eficient", afirmã dr.
ªerban Þichindelean, director
coordonator al DSVSA Sibiu.

Frigul ameninþã sãnãtatea animalelor
În aceastã perioadã, când temperaturile scad progresiv
progresiv,, starea fiziologicã ºi de sãnãtate a
efectivelor de animale ºi pãsãri crescute în fermele comerciale sau în gospodãriile populaþiei, pot
fi afectate grav dacã nu sunt respectate normelor de protecþie ºi bunãstare. În acest sens, fermierii trebuie sã asigure toate condiþiile impuse pentru aceastã perioadã friguroasã, cu referire
directã la biosecuritate, adãpostire, hrãnire, îngrijire, exploatare ºi transport în alte locaþii.
Pentru perioada anotimpului umiditatea, luminozitatea ºi a nu fi supuse îngheþului; evitarea
rece, Direcþia Sanitar-Veterinarã ºi zooigiena la parametri normali; administrãrii de furaje (silozuri sau
pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu etanºeitatea uºilor ºi a ferestrelor rãdãcinoase) îngheþate care pot
recomandã proprietarilor de pentru a se asigura o temperaturã provoca avorturi sau alte afecþiuni
animale ºi pãsãri din judeþ sã optimã în adãposturi; spaþii grave; apã caldã necesarã pentru
asigure: adãpostirea animalelor ºi confortabile pentru perioada igienizarea ugerului, a ustensilelor
pãsãrilor în spaþii corespunzãtoare fãtãrilor, în special la speciile bovinã, ºi vaselor de muls; transportul
speciei ºi categoriei de vârstã; ovinã ºi porcinã; protejarea animalelor ºi pãsãrilor sã se
densitatea, volumul de aer, surselor de apã ºi a furajelor pentru efectueze numai dacã sunt

Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor A vrig
vã informeazã

asigurate mijloace de transport
echipate corespunz[tor; facilitãþi
pentru depozitarea cadavrelor ºi a
altor deºeuri de origine animalã
destinate distrugerii; sã efectueze
periodic acþiuni de dezinfecþie,
dezinsecþie ºi deratizare cu o firmã
specializatã sau cu o echipã
proprie coordonatã de medicul
veterinar; sã notifice la DSVSA
Sibiu intenþia privind introducerea/
scoaterea de animale în/din
exploataþie ºi a altor miºcãri interne
de animale; sã anunþe fãrã

Arhiepiscopia Sibiului va construi un centru misionar
ecumenic în Zona Turisticã Valea Avrigului
Frumoasa zonã turisticã a Vãii A vrigului a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare fãrã precedent, numãrul operatorilor turistici ce oferã cazare ºi diverse servicii conexe, mai
mici sau mai puþin importanþi, fiind în continuã creºtere. Consiliul Local A vrig ºi-a dat acordul pentru întocmirea unei documentaþii de dezmembrare a unei suprafeþe de teren
din aceastã zonã ºi atribuirea acesteia Arhiepiscopiei Sibiului, ce doreºte sã construiascã aici un centru misionar ecumenic. Se sperã cã, prin acest nou obiectiv
obiectiv,, zona va
deveni ºi mai popularã în rândul turiºtilor
turiºtilor..
Dacã pânã în 1989 pe Valea
Avrigului existau în principal livezi
sau grãdini ºi doar câteva magazii ºi locuri de cazare (cabane
de familie), cele mai multe fãrã
pretenþii, acum zona este destul
de bogatã în pensiuni, restaurante, cabane ºi chiar vile sau
case cu rezidenþi permanenþi,
serviciile de care pot beneficia cei
ce doresc sã-ºi petreacã sfârºitul
de sãptãmânã sau vacanþele aici
fiind din cele mai diverse. Încetîncet, Valea Avrigului a devenit
una din cele mai populare zone

de agrement din judeþ, mulþi
sibieni, dar ºi turiºti din afara
judeþului sau chiar din strãinãtate, preferând aceste locuri
pentru relaxare ºi odihnã. De
ceva timp, zona a devenit atractivã ºi pentru Arhiepiscopia
Sibiului, care, recunoscând frumuseþea zonei ºi a împrejurimilor,
precum ºi oportunitãþile deosebite
de care pot avea parte aici turiºtii
din þarã ºi strãinãtate, ºi-ar dori
sã înfiinþeze în zonã un centru
misionar ecumenic. În acest sens,
în urmã cu aproape jumãtate de

an, Mitropolitul Ardealului ºi
Arhiepiscopul Sibiului, Î.P.S. dr.
Laurenþiu Streza, a trimis o scrisoare Consiliului Local al oraºului
Avrig, prin care a solicitat ca, în
mãsura posibilitãþilor, sã fie sprijinit
prin atribuirea unei suprafeþe de
teren din Zona Turisticã Valea
Avrigului. Solicitarea a fost dezbãtutã de mai multe ori în ºedinþele legislativului local avrigean
dar nu a primit un rãspuns
favorabil decât în urmã cu doar
câteva zile, cu prilejul primei
ºedinþe a Consiliului Local Avrig

din acest an. Astfel, prin
adoptarea Hotãrârii nr. 5/2010,
consilierii locali avrigeni ºi-au dat
acordul pentru întocmirea
documentaþiei de dezmembrare a
unei suprafeþe de 1000 mp dintrun teren de 2382 mp situat în
intravilanul oraºului Avrig- Valea
Avrigului. Hotãrârea mai prevede
cã, dupã dezmembrare, terenul
în suprafaþã de 1000 mp va fi
atribuit cu titlu gratuit Mitropoliei
Ardealului- Arhiepiscopiei Sibiului,
în vederea înfiinþãrii unui centru
misionar ecumenic. Obiectivul va

purta numele fostului mitropolit al
Ardealului, Criºanei ºi Maramureºului, dr. Antonie Plãmãdealã,
ºi va cuprinde o bisericã cu deschidere ecumenicã ºi mai multe
clãdiri necesare bunei organizãri
ºi desfãºurãri a activitãþii centrului. Prin adresa înaintatã
Consiliului Local Avrig, Î.P.S. dr.
Laurenþiu Streza ºi-a exprimat
încrederea cã viitorul Centru
Misionar Ecumenic Antonie Plãmãdealã va constitui un plus de
atracþie pentru zonã ºi va
contribui la dezvoltarea ºi valori-

ficarea acesteia din punct de
vedere turistic ºi a potenþialului
local. Terenul ce urmeazã a fi
atribuit Arhiepiscopiei Sibiului face
parte în acest moment dintr-o
suprafaþã pe care este amplasatã
una din cabanele/canton aparþinând Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic „Izvorul Florii” Avrig
R. A. (Podul Jibrii), acesta fiind ºi
motivul pentru care mai mulþi
consilieri locali au votat, în câteva
rânduri, împotriva proiectului de
hotãrâre ce prevedea cedarea
suprafeþei respective.

rosu galben albastru negru

Încã douã blocuri de locuinþe în programul
guvernamental pentru creºterea eficienþei energetice

