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"Independenţa energetică - avantajul
competitiv pentru Avrig"

Nu de foarte mult timp s-a
încheiat primul an plin din
mandatul celui mai tânãr primar
al judeþului Sibiu, avrigeanul
Arnold Gunter Klingeis. Despre
cum a fost anul 2009 la
conducerea oraºului Avrig,
despre realizãrile ºi nerealizãrile
acestui an, despre proiectele,
planurile ºi strategiile puse la
punct sau ce sunt deja pregãtite,
dar ºi planurile pentru viitor, veþi
afla cu toþii parcurgând interviul
realizat zilele trecute:
- Domnule primar, cum a fost,
în linii mari, anul 2009 pentru
administraþia localã a oraºului?
- Chiar dacã nu am reuºim sã

punem în practicã tot ceea ce neam propus, pot spune cã anul
2009 a fost un an bun. Am reuºit
sã îmbunãtãm „spiritul” de echipã
ºi colectivitate în cadrul Primãriei
oraºului Avrig ºi sunt convins cã,
împreunã cu echipa pe care o am
acum, pe care am format-o,
împãrþitã pe compartimente, vom
putea obþine rezultate importante
pentru acest oraº. În altã ordine de
idei, consider cã am reuºit sã
atragem lângã noi o serie de
colaboratori puternici, importanþi,
foarte competenþi, ce ne-au
sprijinit sã dezvoltãm o strategie
viabilã, a cãrei implementãre va
începe în acest an. Cred cã anul

2009 poate fi considerat un an de
pregãtire, de restructurare, de
dezvoltare ºi dezbatere a
diferitelor programe, pe care acum
vom începe sã le implementãm în
2010.
- Ce informaþii aveþi în ceea ce
priveºte percepþia oamenilor, a
cetãþenilor Avrigului, referitoare
la activitatea ºi demersurile
iniþiate în anul 2009?
- Pe de o parte, consider cã am
îmbunãtãþit foarte mult imaginea
instituþiei în sine. Trebuie menþionat în primul rând cã la Primãria
oraºului Avrig se lucreazã, de
multe ori chiar ºi peste programul
normal de lucru. Pentru majoritatea angajaþilor, volumul de muncã
a devenit în timp mult mai mare,
din cauza elaborãrii ºi implementãrii zecilor de proiecte ºi programe pe care le avem sau le-am
avut în vedere, la care lucrãm. În
acelaºi timp, este clar o îmbunãtãþire majorã a imaginii „vizuale”
a Primãriei oraºului Avrig, am dat
instituþiei o nouã „îmbrãcãminte”,
dar ºi o nouã atitudine faþã de cei
care locuiesc în acest oraº, faþã
de cei care ne viziteazã oraºul ºi
mãcar o parte dintre ei, probabil
cã în viitor vor dezvolta aici afaceri fructuoase pentru întreaga
zonã. Am sentimentul cã majoritatea avrigenilor a observat toate
aceste schimbãri în bine ºi le
apreciazã aºa cum se cuvine. De
asemenea, observ ºi constat anumite nemulþumiri cauzate în primul
rând, de faptul cã n-am reuºit
începerea unor lucrãri mari, de
anvergurã. Acest lucru s-a întâmplat mai ales pentru cã am
considerat necesarã continuarea
sau finalizarea lucrãrilor deja
începute. Dacã nu executam
aceste lucrãri ºi începeam altele
noi, consider cã aº fi fãcut o mare
greºealã. Totuºi, din aceastã
cauzã unii oameni cred cã judecã

lucrurile puþin greºit ºi sunt
oarecum nemulþumiþi. Lucrurile ºi
planurile pentru 2010 sunt puþin
diferite, în sensul cã nu peste mult
timp vom demara o serie de lucrãri
de mare importanþã, ce vor
echilibra serios balanþa. Asta nu
înseamnã cã în anul 2009 nu au fost
executate lucrãri importante: ele se
vãd ºi vin de câteva luni în sprijinul
locuitorilor din mai multe zone ale
oraºului. Nu e cazul sã fac acum
enumerãri ºi prezentãri în detaliu,
pentru cã oamenii din echipa mea,
reprezentanþii fiecãrui compartiment sau sector din cadrul
Primãriei Avrig, pot sã prezinte
aceste lucruri mult mai bine ºi cu
o mai mare acurateþe mai mare.
-Cum se vede ºi se simte criza
economicã la Avrig?
- Criza se vede deosebit de
puternic ºi trebuie sã admit cã ne-a
afectat destul de grav. Asta s-a
întâmplat mai ales pentru cã
activitãþile economice pe care le
avem în zonã s-au dezvoltat într-un
anume mod, ce a adus angajaþiilor
un nivel al salariilor sub mediul naþional, aprope de coada unui clasament întocmit la nivelul judeþului.
De aceea, criza ne-a lovit pe toþi
foarte puternic. ªtiu cã 2010 nu o sã
fie anul marilor paºi spre anihilarea
efectelor crizei, dar cred cã va fi un
an care va consolida proiectele ºi
programele propuse ºi va face ca,
în anii ce urmeazã, acestea sã
ajungã la rezultatele aºteptate.
- Ce ne puteþi spune despre
planurile pentru viitorul oraºului
Avrig?
- Am mare încredere în acest
planuri ºi sunt sigur cã vor avea
o finalitate de mare succes. Am
avut iniþiativa de a porni pe drumul
acesta al economiei energiei din
surse regenerabile, de a indrepta
Avrigul în aceastã direcþie,
deoarece sunt convins cã acest
domeniu este unul dintre cele mai

importante ale secolului 21. Am
convingerea cã orice comunitate,
indiferent de m[rime, va trebui în
timp sã-ºi asigure alimentarea cu
energie din surse regenerabile
locale. La nivel mondial, resursele
fosile folosite pentru producþia de
energie vor deveni tot mai puþine
ºi mai scumpe, iar cei ce vor avea
indepentenþã energeticã, vor avea
un mare avantaj in viitor. Cred în
necesitatea ºi raþiunea acestor
schimbãri ºi voi continua sã
pregãtesc comunitatea nostrã în
acest sens, pentru a fi gata ºi a
putea beneficia de avantaje când
energia din sursele convenþionale
va deveni mai scumpã.
Convingerea ºi încrederea cã
sunt pe drumul cel bun mi-au dat-o
ºi cei de la Comisia Europeanã,
care au apreciat strategia noastrã
în domeniu energetic ºi chiar au
dat-o ca exemplu. Acesta va fi
„calul ce va scoate cãruþa Avrigului din mocirlã”, dacã pot sã mã
exprim plastic.
- Domeniul producþiei de
energie din surse regenerabile
este unul ce necesitã implementarea unei tehnologii mai sofisticate. Nu este oare un nivel mult
prea ridicat pentru Avrig?
- Noi încercãm acum implementarea unor tehnologii ce, în
alte þãri din lume, sunt aplicate de
15 ani sau mai mult. Ceea ce neam propus noi ca ºi obiectiv de
nivel local, poate fi, prin extindere,
un obiectiv de nivel regional sau
chiar mai mare. Noi facem acum
ceva ce, în viitor, va fi nevoitã sã
facã întreaga þarã. A venit timpul
ca lucrurile sã se schimbe ºi cred
cã acum este momentul cel mai
potrivit pentru a face paºi spre
aceasta schimbare. În cinci ani,
cu o politicã ºi o strategie de acest
gen, nu o sã ne mai putem
diferenþia faþã de ceilalþi. Vom fi
unii dintre cei mulþi care vor lupta

sa producã energie din surse
regenerabile. Astãzi însã, dacã
mergem pe acest drum, putem
ieºi în evidenþã, ne putem crea
un avantaj, pentru cã „fierul
trebuie bãtut cât este cald”.
- Care e gândul pe care doriþi
sã-l transmiteþi oamenilor din
Avrig, Mârºa, Sãcãdate, Bradu
ºi Glâmboaca?
- Înainte de toate, vreau sã-i
asigur pe toþi cetãþenii cã lucrurile pe care ne-am propus sã
le facem vor crea o schimbare
majorã pentru viitorul nostru.
Sunt convins cã aceste planuri,
proiecte ºi strategii, vor repoziþiona Avrigul, îi va conferii acestuia o altã importanþã la nivel
regional ºi naþional, iar de aici
se va ivi posibilitatea de a valorifica ºi crea diverse noi oportunitãþi de dezvoltare. Constat,
din pãcate, cã principala
problemã este, la acest moment,
lipsa unei economii locale si
consider cã dacã nu reuºim sã
revitalizãm acest sector, vom
rãmâne la un stadiu inferior
comparativ cu cei din zonã.
Chiar dacã încã avem foarte
multe lipsuri legate de
infrastructura oraºului ºi de alte
elemente care, la nivelul unui
oraº european, sunt chestiuni
normale, trebuie sã depunem
eforturi în principal pentru revitalizarea economiei locale.
În acelaºi timp, trebuie îmbunãtãþitã imaginea ºi ordinea în
oraº, deoarece îmi doresc ca
Avrigul ºi localitãþile aparþinãtoare sã fie bine gospodãrite, cu
un domeniu public îngrijit din toate
punctele de vedere. Vreau ca de
acest lucru sã beneficiem în
primul rând noi, avrigenii, dar ºi
cei care ne viziteazã, oamenii ce
vin sã cunoascã oraºul, sau sã
investeascã aici.
- Vã mulþumesc.

Proiectele administraţiei locale pentru dezvoltarea oraşului
au fost prezentate ziariştilor

Pentru a promova cele mai
importante proiecte de dezvoltare
în care oraºul este implicat în
aceastã perioadã, Primãria Avrig
a organizat sâmbãtã dimineaþa, 30
ianuarie, la sediul instituþiei, o
conferinþã de presã. În cadrul
acestei acþiuni, responsabilii autoritãþii administraþiei locale din
Avrig au prezentat jurnaliºtilor
ideile ºi strategiile pentru viitor, ce
au menirea de a transforma oraºul
într-un amplu centru de dezvoltare
regionalã, care sã–l repoziþioneze
economic.
“În momentul de faþã, cu pãrere
de rãu trebuie sã spun cã oraºul
Avrig a ajuns sã nu mai prea deþinã economie localã. Acest fapt se
întâmplã deoarece ramurile industriale, ce aveau pânã în urmã cu
ceva ani o dezvoltare importantã
în zonã, sunt acum învechite,
necompetitive ºi nu mai prea pot
constitui o concurenþã în raport cu
ceea ce se întâmplã în lume. Din
estimãrile ºi verificãrile fãcute, am
ajuns la concluzia cã în fiecare zi
aproximativ 2500 de locuitori ai

oraºului Avrig pleacã la muncã în
alte localitãþi, contribuind astfel la
bugetele locale ale acestora. Ca
urmare, trebuie luate mãsuri cât
mai repede posibil pentru ca
Avrigul sã redevinã un punct de
interes pe harta României.”, a spus
în deschiderea întâlnirii cu reprezentanþii presei, tânãrul primar al
Avrigului, Arnold Gunter Klingeis.

“Energie localã”- Centru de
Energie Regenerabilã pânã
în 2020 ºi independenþã
energeticã pânã în 2030
Cel mai important punct inclus
în programul conferinþei a fost
dedicat Programului “Energie
localã”, o strategie complexã pe
care Primãria Avrigului a conceput-o pentru ca, pânã în anul
2020, oraºul sã devinã unul din
principalele centre româneºti
dedicate energiei regenerabile, iar,
pânã în anul 2030, un oraº independent din punct de vedere energetic. Pentru împlinirea acestor

deziderate, autoritãþile administraþiei publice locale din Avrig vor
realize, în perioada urmãtoare,
“Centrul pentru Energie Regenerabilã”, un proiect de investiþii ce va
determina dezvoltarea unui centru
industrial modern, al cãrui obiectiv
central este constituit de producerea
energiei din surse regenerabile, dar
ºi dezvoltarea ltor tipuri de industrii
sau servicii, care sã respecte
principiile majore de protecþie a
mediului ºi în acelaºi timp, sã
contribuie la revitalizarea ºi
dezvoltarea susþinutã a oraºului
Avrig ºi a zonei rurale din imediata
apropiere. Conducerea administrativã a Avrigului considerã cã
efectele implementãrii acestui plan
vor fi imediate ºi deosebit de
benefice pentru evoluþia generalã
ma zonei ºi a judeþului, producând
un avantaj competitive unic: crearea
de noi locuri de muncã, acturi
reduse la utilitãþi ºi opartunitãþi
deosebite pentru investitorii
interesaþi de acest centru industrial.
În acelaºi timp cu realizarea Planului
Urbanistic Zonal, “Centrul de Energie

Regenerabilã” va duce la schimbarea
radicalã a peisajului zonei, cu
respectarea tuturor directivelor
europene de protecþie a mediului ºi
va determina o creºtere a vieþii
sociale ºi culturale, apariþia a noi
iniþiative antreprenoriale.
Pe termen lung, programul de

investiþii vizeazã dezvoltarea unui centrale pe râul Avrig ºi pe conducta
model integrat pentru eficientizarea de apã ce alimenteazã oraºul etc.
producþiei de energie verde, proProiectul “Urbenenergy”
ducerea de energie electricã cu
face din Avrig singurul oraº
ajutorul razelor soarelui (solarã), din România care gestioneazã
construirea unor staþii energetice
o reþea europeanã
pentru valorificarea biogazului ºi a
continuare ^n pag. 2
biomasei, construcþia de microhidro-
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Informare privind activitatea Consiliului
Local al oraşului Avrig din anul 2009
În anul 2009, Consilul Local al
oraºului Avrig s-a întrunit în 11
ºedinþe ordinare, 8 ºedinþe
extraordinare ºi 3 ºedinþe de
îndatã. În cadrul acestor ºedinþe,
Consilul Local Avrig a adoptat 209
hotãrâri, cele mai importante fiind
urmãtoarele:
nr.. 42 din 25.03.2009- HCL nr
s-a aprobat bugetul local de
venituri ºi cheltuieli pe anul 2009
(care a fost rectificat prin mai multe
hotãrâri ulterioare);
HCL nr
-HCL
nr.. 70 din 30.04.2009s-a aprobat contul de execuþie pe
anul 2008;
HCL nr
-HCL
nr.. 104 din 30.07.2009a fost aprobat Master Planul
Energetic al oraºului Avrig;
HCL
nr
105
din
nr..
-HCL
31.07.2009- a fost aprobatã
strategia de comunicare a
oraºului Avrig;
nr
109
HCL
-HCL
din
nr..
31.07.2009- s-a aprobat
participarea oraºului Avrig ca lider

de proiect în cadrul Programului
european URBACT;
HCL
nr
125
din
-HCL
nr..
31.08.2009- s-a aprobat un
studiu de fezabilitate pentru
realizarea
unei
centrale
fotovoltaice în zona Avrig-Sud;
HCL
nr
139
din
-HCL
nr..
09.09.2009- a fost aprobatã
întocmirea studiului de fezabilitate
pentru modernizare strãzi în
oraºul Avrig;
HCL
nr
143
nr..
din
-HCL
29.09.2009- a fost aprobatã
organizarea evenimentului cultural
,,Toamnã Barocã la Avrig”;
HCL nr
nr.. 144 29.09.2009 - s-HCL
a constituit SC ENEV-Avrig SRL,
reprezentat de Consiliul local al
oraºului Avrig;
HCL
160
nr
nr..
-HCL
din
30.10.2009- au fost aprobate
impozitele ºi taxele locale pe anul
2010;
HCL nr
-HCL
nr.. 198 din 30.11.2009s-a aprobat organizarea Târgului

de Crãciun 2009;
HCL
192
nr
nr..
-HCL
din
30.11.2009- s-a aprobat
Proiectul Tehnic pentru lucrarea
,,Mansardare ºi montare
panouri solare la blocul C1
Mârºa".
În conformitate cu prevederile
legale, ºedinþele consiliului local
sunt publice, la acestea putând
participa cetãþenii oraºului,
reprezentanþi ai presei sau
diverºi invitaþi. Totuºi, atunci
când consilierii locali decid, din
anumite motive ºedinþele se pot
desfãºura cu uºile închise. În
anul 2009, ca urmare a votului
consilierilor locali avrigeni, o
singurã ºedinþã s-a desfãºurat
cu uºile închise.
Anul trecut, primarul oraºului
Avrig a emis 860 de dispoziþii.
Secretar delegat al
oraºului A vrig
Marinela Oprenea

Muzeul Avrig a fost refãcut ºi
reorganizat prin implementarea
Proiectului “Moºteniri”, proiect
finanþat de “Fundaþia pentru
parteneriat” din Miercurea Ciuc
ºi Asociaþia “Prietenii Avrigului”.
În spiritul proiectului “Moºteniri”, muzeul gãzduieºte, în afara
colecþiilor sale, o serie de acþiuni
care au ca scop valorificarea
moºtenirilor culturale locale ºi din
Þara Oltului pe de o parte, transmiterea acestora noilor generaþii
ºi promovarea valorilor tradiþionale din Þara Oltului, zona
etnograficã Avrig, ca ºi atracþiile
culturale de aici, pe de altã parte.
În acelasi timp, Muzeul este
parte într-un parteneriat cultural
(Muzeul Avrig, Biblioteca
Orãºeneascã ºi Asociaþia “Prietenii Avrigului”) care are ca
obiectiv promovarea tinerilor
talentaþi– literaturã, artã, muzicã–
prin organizarea de evenimente
culturale specifice domeniului de
manifestare al fiecãruia.
O parte a acestor evenimente,
ca ºi a expoziþiilor temporare ale
muzeului, sunt intinerante, fiind
desfãºurate ºi în locaþiile unor
instituþii partenere din alte
localitãþi (Cârþiºoara, Oraºul
Victoria, Cârþa, Arpaºu de Jos,
Sibiu etc).
Biblioteca Orãºeneascã Avrig a
fost redeschisã publicului în anul
1990 ºi funcþioneazã cu un
program accesibil publicului, în tot

timpul anului.
Din lipsa spaþiului pentru
activitãþi cu publicul, altele decât
cele de împrumut ºi documentare,
biblioteca îºi desfãºoarã o parte
din programele sale în incinta
Muzeului Avrig.
Spre sfârºitul lunii martie 2010,
biblioteca va beneficia de un
spaþiu generos, situat la etajul
Sãlii Pavilion.

vernisaj, expoziþie. Din luna iunie, expoziþia a devenit itinerantã– o sãptãmânã în fiecare
ºcoalã participantã.
4. Partener la Expoziþia
“Biodiversitatea
Arpãºelului”
lului”- Muzeul “Badea Cârþan”
Cãrþiºoara.
5. Expoziþie în aer liber:
Târgul de produse meºteºugã
meºteºugã-reºti tradiþionale din cadrul
festivalului “Zilele Arpãºelului”
Arpãºelului”diplomã acordatã Muzeului Avrig
pentru promovarea tradiþiei în
Þara Oltului.
6. “Gheorghe Lazãr- 230
ani”
ani”- Eveniment aniversar organizat de Biblioteca Orãºeneascã
Avrig ºi Muzeul Avrig. Locaþii:
Mormântul lui Gheorghe Lazãr,
Muzeul Avrig.
oamnã baro
baro-“Toamnã
7. Festivalul “T
cã la Avrig” (octombrie), organizat de Biblioteca Orãºeneascã
Avrig, Muzeul Avrig ºi CIT Avrig.
8. “Darul din Ajun” (decembrie)

15-20 copii, în timpul anului
ºcolar, proiect derulat în parteneriat cu ºcolile din Avrig ºi Þara
Oltului.
“Poveºtile locurilor”- cu grupuri
de 20-30 copii.
“Aºa a fost odatã”– reconstruirea unui patrimoniu spiritual,
proiect derulat în parteneriat cu
ºcolile din Avrig ºi Þara Oltului.
“Poezia– vis ºi culoare”- ianuarie- martie 2009, proiect
cultural-educaþional derulat în
parteneriat cu Grupul ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa- clasa înv. Diana Stoica.
“Proiect de cercetare la Limba
Româna ”, semestrul I- 2009,
proiect cultural- educaþional derulat în parteneriat cu ªcoala cu
clasele I- VIII Scoreiu, inv. Ramona Indreicã.
“Tradiþii, obiceiuri, sãrbãtori”recuperarea unui patrimoniu,
proiect cultural-educaþional derulat în parteneriat cu Liceul
Teoretic “Gheorghe Lazãr” Avrig,
inv. Ana Stãnilã.
Participãri la:
- Simpozionul “Nu violenþei”Biblioteca Judeþeanã ASTRA
Sibiu (cu lucrarea “Ne pasã”);
- Simpozionil “Ion- Codru
Drãguºanu- 150 ani de la
naºtere” – Oraºul Victoria, jud
Brasov, Casa de Culturã,
Biblioteca Victoria, Liceul “I. C.
Drãguºanu” (cu lucrarea “I. C.

Drãgusanu– reporter pentru
Europa”);
- Simpozionul “Biblioteca începutului de veac XXI“- Biblioteca
“Gheorghe Bariþiu” Brasov (cu
lucrarea “ªi totuºi, cartea”);
- Simpozionul “Tezaur de
spiritualitate”- Muzeul Transilvaniei Brasov (cu lucrarea “Apa în
ritualuri strãvechi la Avrig”);
- diverse alte colocvii, seminarii
pe teme culturale, (la Biblioteca
Judeþeanã Astra, Universitatea
“Lucian Blaga”, Biblioteca Municipalã Mediaº, Biblioteca Oraºul
Victoria, Biblioteca Judeþeanã
Hunedoara, Biblioteca Judeþeanã
Piteºti, biblioteci comunale,
CPPCA.
Participãri la cursuri ºi traininguri pe teme culturale, în grupuri
de lucru la nivel judeþean (pentru
elaborarea Masterplanului Judeþean de Turism, Masterplanului
Judetean pentru Culturã, programe LEADER/GADA), “Comorile din Þara Oltului”, Festivalul
“Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”, colaborare pentru editarea
ºi realizarea revistei “Avrigul din
noi”.
Activitate specificã de bibliotecã depusã în 2009: catalogare
ºi indexare carte, completare
catalog alfabetic ºi sistematic,
evidenþiere în sistem informatic în
baza CZU (Clasificare Zecimalã
Universalã), împrumut, evidenþã,
consultanþã, relaþia cu publicul.

Coordonare proiect Casa de
Culturã (Programul Prioritar
Naþional al Aºezãmintelor Culturale)– completare documentaþie,
corespondenþã.
Documentaþie pentru programul “Biblionet”- proiect derulat la
nivel naþional de Fundaþia
“Gates”, având ca obiectiv
dotarea bibliotecilor publice cu
logistica necesarã unui serviciu
de documentare pentru cetãþeni.
Cercetare, colectare date,
evaluare, identificare ºi studiu pe
documente (Arhivele Statului
Sibiu, Biblioteca Mitropolitanã,
Biblioteca Judeþeanã Astra,
Biblioteca Judeþeanã Brasov), în
vederea completãrii studiului
monografic al localitãþii Avrig.
Cercetare, colectare date,
identificare ºi coroborare, redactare ºi transfer în vederea conservãrii ºi valorificãrii patrimoniului
imaterial ºi a completãrii bazei de
date constituitã la nivel naþional
(CIMEC).
Completare documentaþie
pentru realizarea stemei oraºului
Avrig (conceptul stemei Avrigului,
folositã în prezent ºi aprobatã de
comisiile de heraldicã ale
judeþului ºi de la nivel naþional).
Participare la licitaþii ºi evaluarea ofertelor, evaluare materiale promovare ºi la activitãþi în
cadrul Proiectului “Ecosistem
Avrig”.
Maria Grancea

Proiectele administraþiei locale pentru dezvoltarea oraºului au
gului. Proiectul „Urbenenergy” are cadrul conferinþei de presã de
fost prezentate ziariºtilor
o valoare totalã de 74.970 euro, sâmbãtã a fost Programul ELENA.

construirii centralelor pe biogaz ºi
biomasã, reþelelor de distribuþie în
Avrig ºi Mârºa, izolarea termicã a
blocurilor, montarea panourilor fotovoltaice etc. Primarul Avrigului a
menþionat cã documentaþia necesarã depunerii proiectului este în fazã
finalã de elaborare ºi în câteva zile
va fi trimisã spre evaluare.

euro), realizarea Studiul de Fezabilitate pentru staþia de celule
fotovoltaice (12.000 euro).

urmare din pag.1
Aceastã stategie a stat la baza
întocmirii Proiectului “Urbenenergy”,
pe care o echipã a Primãriei Avrig
l-a propus spre finanþare Comisiei
Europene (Programul URBACT II)
ºi s-a dovedit a fi de mare success.
Proiectul Primãriei Avrig a fost
aprobat de comitetul de monitorizare URBACT ºi a intrat acum în
Faza de Dezvoltare, în care îºi va
completa ºi dezvolta parteneriatele.
“Cei din comitetul de monitorizare
Urbact au apreciat proiectul propus
de Avrig, ceea ce reprezintã o
dovadã clarã a faptului cã strategia
noastrã este una viabilã, în conformitate cu politica europeanã în
domeniu. Astfel, proiectul nostru a
obþinut 93 din 100 de puncte posibile, fiind considerat cel mai bun al

Proiecte Biblioteca
Orãºeneascã A vrig ºi
Muzeul A vrig- 2009
“Aripi”
“Aripi”- ianuarie 2009 (a
1.“Aripi”
cuprins lansare de carte vol.
“Despre îngeri, la taclale”, autori
Radu Vasile Chialda ºi Ramona
Bratu; vernisaj expoziþie graficã
“Aripi”, autor Radu Vasile
Chialda). Evenimentul a fost desfãºurat ºi la Casa de Culturã din
Oraºul Victoria/Biblioteca Orãºeneascã Victoria, în cadrul unui
parteneriat între Biblioteca Avrig
ºi instituþiile de culturã din
Victoria– judeþul Braºov, în luna
martie 2009.
2. “Desene pe perete–
poveste în poveste” (aprilie)autori: Artist plastic ªtefan Moscu
ºi copiii Ioana ºi Andreea Bucºa.
3. “Expoziþie pentru mediu”
(mai)- etape: colectare material
expoziþional, atelier (8 locaþii),

sesiunii, Avrigul câºtigându-ºi dreptul
de a fi lider de proiect. Ca urmare,
Avrigul a devenit singurul oraº din
România ce, la acest moment,
gestioneazã o reþea europeanã în
care mai sunt implicate încã nouã
oraºe din mai multe þãri. Fiecare oraº
participant la <<Urbenenergy>> a
aderat la strategia ºi viziunea
propusã de Avrig, iar conducãtorii
acestora sunt de acord sã facã toate
demersurile pentru ca localitãþile lor
sã devinã independente energetic
prin folosirea resurselor regenerabile. Problematica proiectului îºi
propune crearea unui mediu urban
eficient energetic prin dezvoltarea
unor cadre integrate privind îmbunãtãþirea eficienþei energetice ºi utilizarea optimã a surselor de energie
regenerabile”, a spus primarul Avri-

Proiecte educative:
bibliotecã/muzeu
Lecþia de istorie în Muzeul
Avrig- în timpul anului ºcolar,
grupe de 30- 40 elevi, proiect
derulat în parteneriat cu ºcolile
din Avrig ºi Þara Oltului.
“Mâini maiestre”- cu grupuri de

bani ce pot fi folosiþi pentru crearea
a diverse grupuri de lucru, organizarea de întâlniri pe diverse teme
legate de proiect, elaborarea unor
documente ºi a unor studii iniþiale,
diverse aplicaþii, schimburi de experienþã, toate acestea având rolul de
a pregãti ºi stabili principalele cãi ce
trebuie urmate pentru atingerea
scopului final. Partenerii iniþiali ai
Proiectului „Urbenenergy” sunt
oraºele Pyrgos (Grecia), Dve Mogili
(Bulgaria), Tulin (Austria), Durham
(Marea Britanie), ulterior la acesta
aderând încã cinci oraºe.

Acest program reprezintã un instrument european de asistenþã tehnicã în domeniul eficienþei energetice
ºi a surselor de energie regenerabilã. Programul susþine iniþiativa
europeanã „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%. Prin
ELENA, program lansat de Comisia
Europeanã ºi Banca Europeanã
de Investiþii, poate fi obþinutã o cotã
de pânã la 90% din valoarea totalã
a proiectelor pentru elaborarea
studiilor de fezabilitate, cheltuieli ce
Programul ELENAnu puteau fi acoperite, pânã acum,
speranþe pentru asistenþã
prin nici un alt program european.
tehnicã din bani europeni
Prin ELENA, Primãria oraºului Avrig
doreºte sã obþinã finanþare pentru
Un alt punct de interes atins în studiile de fezabilitate necesare

Etape parcurse
Întrebat despre paºii fãcuþi pânã în
acest moment pentru realizarea
ambiþiosului Program „Energie localã”
ºi costurile acestora, primarul Avrigului
a amintit de realizarea Masterplanul
energetic al oraºului (12.000 euro),
elaborarea Strategiei de comunicare
(6.000 euro), realizarea Studiu de
Prefezabilitate ºi a Studiului de
Fezabilitate pentru Microhidrocentrala
pe conducta de apã a oraºului (17000
euro), aplicaþia pentru URBENENERGY (6.000 euro), întocmirea
Studiului de oportunitate pentru
reabilitarea blocului C/Mârºa (12.000

Complexul Brukenthal
încã aºteaptã sã fie pus în
valoare
La finalul întâlnirii, organizatorii au
vorbit reprezentanþilor presei despre
fosta reºedinþã de varã de la Avrig
a baronului Samuel von Brukenthal,
singurul complex baroc de asemenea importanþã din România, ºi
eforturile întreprinse pentru ca acest
obiectiv sã fie reabilitat ºi introdus în
circuitul turistic, academic, cultural.
De asemenea, cei interesaþi au avut
prilejul de a face o scurtã vizitã la
Complexul Brukenthal ºi de a descoperii astfel obiectivului, 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!

rosu galben albastru negru
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Situaţia proiectelor finanţate din fonduri europene şi
fonduri de la bugetul de stat - Primăria oraşului Avrig
1. „BAZÃ SPORTIVÃ TIP I
AVRIG, JUD. SIBIU”- proiect depus
spre finanþare în cadrul Programului
de Dezvoltare a Infrastructurii unor
Baze Sportive din Spaþiul Rural,
ORDONANÞA 7/2006.
Data depunerii cererii de
finanþare: 05.09.2008
Proiectul a fost declarat eligibil.
Prin acest proiect se doreºte construcþia unei baze sportive care are
în componenþã un teren de fotbal,
o pistã de atletism, o pistã de sãriturã
în lungime, tribune, vestiare, împrejmuiri, parcãri ºi acces auto.
2. În cadrul Programului prioritar
naþional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ºi
dotarea aºezãmintelor culturale din
mediul mic urban, s-a depus un proiect care are ca obiectiv reabilitarea
ºi dotarea Casei de Culturã din
oraºul Avrig.
Programul se deruleazã prin Ministerul Culturii ºi Cultelor, împreunã
cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Locuinþelor ºi Compania Naþionalã
de Investiþii.
Proiectul a fost depus la data de
10.09.2008, a fost declarat eligibil ºi
este în faza de elaborare a
documentaþiilor tehnice.
3. ”EXTINDERE, MANSARDARE CORP B, ªI REFACERE
ªARPANTÃ CORP A LA LICEUL
TEORETIC “GHEORGHE LAZÃR”

AVRIG, STR. HOREA, NR. 27 ªI
ASIGURAREA
DOTÃRILOR
NECESARE”- proiect depus spre
finanþare în cadrul POR, Axa
Prioritarã 3, Domeniul major de interven\ie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea `i echiparea infrastructurii educa\ionale preuniversitare, universitare ºi a infrastructurii
pentru formare profesionalã continuã.
Proiectul îºi propune extinderea
ºi dezvoltarea spaþiului actual al
liceului, prin crearea de clase suplimentare, amenajarea unor laboratoare corespunzãtoare desfãºurãrii
orelor de specialitate (fizicã, chimie,
biologie), facilitarea accesului elevilor
la o bibliotecã ºcolarã, crearea unui
centru de documentare ºi informare,
crearea unor spaþii de desfãºurare
a orelor de sport în aer liber, precum
ºi de petrecere a timpului liber,
crearea unor cabinete didactice
pentru profesori, în vederea pregãtirii orelor, a gestionãrii corespunzãtoare a suporturilor de învãþãmânt,
ce vor permite elevilor sã beneficieze de o pregãtire corespunzãtoare unor standarde normale de
educaþie. Acesta presupune ºi o
consolidare a actualei infrastructuri
existente la liceu. Proiectul a fost
depus la data de 18.09.2008, a fost
declarat eligibil ºi este în faza de
contractare.
4. „MODULE DE PREGÃTIRE

ÎN DOMENIILE FONDURI
STRUCTURALE, MANAGEMENTUL PROIECTELOR, ACHIZIÞII
PUBLICE ªI ECDL PENTRU PERSONALUL PRIMÃRIEI AVRIG”proiect depus spre finanþare în cadrul Programului Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Administrative,
axa 1, domeniul 1.3. Îmbunãtãþirea
eficacitãþii organizaþionale.
Obiectivul general al proiectului
este acela de a asigura o bazã de
resurse umane calificate ºi perfecþionate, în vederea identificãrii oportunitãþilor de finanþare ºi a dezvoltãrii ºi implementãrii cu succes a unui
numãr important de proiecte de
dezvoltare a oraºului.
Obiectivul specific al proiectului
este dezvoltarea abilitãþilor profesionale ale funcþionarilor publici de conducere ºi execuþie ºi ale personalului contractual din Primãria oraºului Avrig, în domeniile Fonduri
Structurale, Management de proiect,
achiziþii publice ºi ECDL.
Proiectul a fost depus la data de
08.12.2008, iar la data de
24.09.2009 s-a semnat contractul
de finanþate, implementarea derulându-se pe urmãtoarele 7 luni.
5. „ECO-SISTEM AVRIG- PROIECT PENTRU IMPLEMENTAREA
UNUI SISTEM EFICIENT DE
GESTIONARE A DEªEURILOR
MUNICIPALE”- proiect depus spre

finanþare în cadrul Programului
PHARE 2005, Programul de
Coeziune Economicã ºi Socialã,
„Schema de Investiþii pentru Sprijinirea Iniþiativelor Sectorului Public
în Sectoarele Prioritare de Mediu”
(Schema de Granturi: Investiþii
Publice în Sectoarele de Mediu).
Scopul acestui proiect este
implementarea unui sistem eficient
de gestionare a deºeurilor municipale ºi asimilate în zona þintã (oraºul
Avrig, comuna Porumbacu, comuna
Cârþa, comuna Racoviþa, comuna
Turnu Roºu), în vederea dezvoltãrii
durabile a zonei, creºterii calitãþii vieþii,
îmbunãtãþii sãnãtãþii populaþiei ºi a
mediului de afaceri, prin conformarea
la cerinþele naþionale ºi Directivele
UE privind gestionarea deºeurilor.
Proiectul a fost depus la data de
15.08.2007 iar implementarea a
început cu data de 01.02.2008.
6. “COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE ÎNCÃLZIRE LA
GRÃDINIÞA NR. 1 - AVRIG, GRÃDINIÞA NR. 3 - AVRIG ªI PRIMÃRIA AVRIG, CU UN SISTEM
CARE UTILIZEAZÃ ENERGIE
SOLARÃ”.
Proiectul a fost depus în cadrul
programului Programul de înlocuire
sau completare a sistemelor de
încãlzire cu sisteme care utilizeazã
energia solarã, energia geotermalã
ºi energia eolianã, ori alte sisteme

care conduc la îmbunãtãþirea calitãþii
aerului, apei ºi solului.
Prin acest proiect se urmãreºte
amplasarea de panouri solare pe
acoperiºul primãriei ºi pe cel al celor
douã grãdiniþe, cu scopul de a
valorifica sursele regenerabile de
energie, având ca rezultat diminuarea emisiilor de noxe ºi
conservarea mediului înconjurãtor.
Contractul de finanþare a fost
semnat la data de 10.12.2009 ºi se
va implementa pe o perioadã de 12
luni.
7. ”OPTIMIZAREA COMUNICÃRII DINTRE PRIMÃRIA AVRIG ªI
INSTITUÞIILE DECONCENTRATE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL, PRIN REMODELAREA ªI EFICIENTIZAREA
FLUXURILOR DE ACTIVITÃÞI”proiect depus spre finanþare în
cadrul Programului Operaþional
Dezvoltarea Capacitãþii Administrative, axa 2 - Îmbunãtãþirea calitãþii
ºi eficienþei furnizãrii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul
de descentralizare, domeniul 2.1
Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorialã a serviciilor.
Proiectul se aflã în etapa de
evaluare.
8. ”REABILITAREA SITURILOR
MILITARE ABANDONATE” (Acronim în limba englezã REPAIR)proiect depus spre finanþare în

cadrul programului URBACT II.
Leader de proiect este Municipalitatea Medway (Marea Britanie)
iar Consiliul Local Avrig este partenerul numãrul 8 în proiect. Proiectul
este în faza de implementare
începând cu luna ianuarie 2009
pânã în luna decembrie 2010.
Proiectul are ca scop stabilirea
unui plan de reutilizare a sitului militar
abandonat (fosta cazarmã 935 din
localitatea Mârºa) ºi pregãtirea
sitului pentru noi activitãþi.
9. “URBENENERGY”- proiect
depus spre finanþare în cadrul
programului URBACT II.
Iniþiator ºi Leader de proiect este
Consiliul Local Avrig.
Proiectul se aflã în faza de
dezvoltare pe o perioadã de 6 luni.
Prin acest proiect se doreºte dezvoltarea ºi implementarea unor scenarii financiare ºi tehnologice ca sistem integrat, în scopul creºterii standardului de viaþã al comunitãþii Avrigului, îmbunãtaþirii eficienþei energetice
ºi producerii energiei neconvenþionale, în vederea obþinerii idependenþei energetice pe plan local.
Biroul Implementare
Programe de Dezvoltare
Localã ºi Integrare
Europeanã
Cristina Aldea
Andreea Bugneriu

Vã prezentãm situaþia intervenþiilor,
pregãtirilor ºi întocmirea documentelor
Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã Avrig în cursul anului 2009 ºi
perspectiva pentru anul 2010.
Intervenþii la incendii imobile– 12;
Intervenþii la incendii pajiºte– 6;
Aplicaþii împreunã cu reprezentanþii
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Cpt. Dumitru Croitoru” a

Judeþului Sibiu– 4;
Intervenþii la accidente rutiere– 7;
Intervenþii la inundaþii si urmãrile
acestora– 10;
Intervenþii cu motopompa– 15;
Alimentarea cu apã menajerã a
populaþiei în situaþii care au impua acestã
operaþiune- permanent;
Alte intervenþii- accident de muncã- 1,
salvãri animale- 2;

Pregãtirea voluntarilor– 12 ºedinþe.
De asemenea, SVSU Avrig s-a
preocupat în permanenþã ºi se preocupã în
continuare, de întocmirea ºi actualizarea
documentatiilor ºi planurilor specifice
situaþiilor de urgenþã, conform legisla\iei în
vigoare ºi de îmbunãtãþirea modalitãþii de
intervenþie în situaþii de urgenþã.
Întocmit
ing. Lucian Miclea

Situaþia activitãþii Serviciului Public de
Poliþie Comunitarã Avrig pe parcursul anului
2009:
- soluþionarea tututror sesizãrilor adresate
serviciului;
- pãstrarea ordinii ºi liniºtii publice la
manifestãrile organizate în orasul Avrig;
- acþiuni de pãstrare a liniºtii ºi ordinii
publice desfãºurate împreunã cu Poliþia
Avrig;

- cooperarea cu toate serviciile din
Primãria oraºului Avrig pentru îndeplinirea
atribuþiilor de serviciu;
- fapte penale constatate de agenþii din
cadrul SPPC- în numãr de 12;
- SPPC Avrig a aplicat un numãr de 139
amenzi conform legii 61/1991 ºi HCL 26/
2008, în valoare de 10575 lei;
- au fost înmânate 72 avertismente scrise.
Întocmit, Marian Frunteanu

Activitatea Serviciului Public pentru Administrarea Pieţelor,
Spaţiilor Verzi şi Ecarisaj din anul 2009
În cursul anului trecut, sub directa
coordonare a primarului ºi viceprimarului oraºului Avrig, angajaþii
Serviciului Public pentru Administrarea
Pieþelor, Parcurilor, Spaþiilor Verzi ºi
Ecarisaj, conduºi de ºeful Serviciului,
Lucian Isachi, au desfãºurat o serie de
activitãþi specifice, din care menþionãm
urmãtoarele:
În localitatea AVRIG
- amenajarea spaþiilor verzi de pe
strãzile Samuel Brukenthal, Cloºca,
Horea, Avram Iancu;
- amenajarea parcurilor de pe strãzile George Coºbuc, Unirii ºi Râului;
- repararea ºi vopsirea balustrãzii ºi
bordurilor podului de peste pârâul
Mârºa;- construirea podului de trecere
pietonalã în zona Sticla;- refacerea ºi
vopsirea gardului împrejmuitor în Piaþa
Agroalimentarã din zona Sticla;- decolmatarea pârâul de la intersecþia
strãzilor Samuel Brukenthal ºi Unirii,
pânã la Sala Pavilion;- decolmatarea
pârâului de pe strada Mihai Eminescu;
- decolmarea pârâul pe strada Prundu Mic ºi Abatorului;- decolmarea
pârâului Morii din zona Sticla- Podul
lui Moican- Liceul Teoretic “Gheorghe
Lazar”- Preventoriu ºi montarea de
grãtare metalice la fiecare locuinþã de
pe traseul pârâului;- montarea a 32
de coºuri de gunoi ºi a 35 de bãnci
stradale;- repararea ºi vopsirea
jocurilor pentru copii din parcurile
zonei centrale;- igienizarea râului Avrig
(au fost adunate 15 remorci de
gunoaie);- amenajarea intrãrile ºi
ieºirilor din oraºul Avrig;- plombarea
strãzile Gheorghe Lazãr, Bisericii,
Cloºca, Gãrii ºi zona blocurilor;montarea a 80 de indicatoare rutiere;
- vopsirea bordurilor în zona centralã,
str. Samuel Brukenthal, Coºbuc,
Horea, Avram Iancu, Saºilor ºi Closca;

- igienizarea zonei gãrii Avrig;- amenajarea drumului pentru cãruþe de la
ieºire oraº Avrig- pod Brãduº;- amenajarea trotuarelor pietonale în zona
Catedralei Ortodoxe Avrig;- repararea
drumului ocolitor cãtre Poiana Neamþului prin punerea de covor de pietriº
(zona Stadionului);- amplasarea unui
covor de pietriº pe strãzile Mihai
Eminescu, Eroilor, Joagãrului, Unirii ºi
Tudor Vladimirescu;- executarea de
lucrãri de vopsire în Piaþa Agroalimentarã ºi amenajarea a douã parcuri;
- construirea gardului împrejmuitor la
cãsuþele din cartierul Sticla;- montarea
stâlpilo pentru iluminat stradal în
parcãrile din cartierul Sticla;- amenajarea a douã parcãri în zona centralã
(bl.16-18, bl. 19-20) ºi montarea de
stâlpi stradali pentru iluminat.
În localitatea Bradu
- s-a plombat strada Principalã
(DN1) ºi strada de la ºcoalã pânã la
ieºirea spre DN1;- s-a igienizat zona
spre balastierã; - s-a decolmatat
pârâul ce strabate localitatea; - s-a
reparat drumul de la ºcoala la biserica
ºi ieºirea spre pãdure; - s-a reparat ºi
vopsit podul de la ªcoala Generalã;
- s-a montat conducta de scurgere pe
drumul spre balastierã ºi s-a reparat
strada;- s-au montat bãnci stradale;
-cu sprijinul cetãþenilor coordonaþi de
domnul Velþan (Bradu, nr. 205), s-a
construit în câmp un pod de trecere
pentru cãruþe ºi tractoare; - s-au adunat gunoaiele de la ie`irea din Bradu
spre Caºolt; - s-a reparat exteriorul
Cãminulul Cultural, s-a împrejmuit cu
gard.
În localitatea Sãcãdate
- s-a amenajat parcul din localitate;
- s-a reparat în exterior Cãminul
Cultural ºi s-a reparat acoperiºul;-s-a

plombat drumul de la intrare DN1
pânã la intrarea în localitate, urmând
sã se plombeze ºi drumul din interiorul
localitãþii; - s-au curãþat ºanþurile de
scurgere a apei pluviale de la intrare
DN1 la podul de peste râul Olt ºi s-au
vopsit lisele ºi cele douã poduri;- s-a
cosit iarba ºi s-a tãiat lãstãriºul;-s-a
reparat podul peste râu în zona familiei
Bucur;- s-a reparat drumul de la
intrarea în localitate (dinspre Bradu)
pânã în zona centralã, prin aºternerea
de covor pietriº (dupa introducerea
gazului metan în localitate este necesar
sã se intervinã din nou); - s-a reparat
drumul de la ieºirea înspre Glâmboaca
ºi s-au decolmatat ºanþurile.
În localitatea Mârºa
- s-au amenajat parcurile ºi s-au
vopsit bãncile, jocurile pentru copii,
gardurile; - s-au montat bãnci stradale;s-au montat coºuri de gunoi; - s-a
amenajat un pãrculeþ la bl. K6 ºi s-au
turnat borduri; - s-au amenajat intrãrile
dinspre Avrig `i dinspre Racoviþa; s-au plantat peste 100 de salcâmi pe
marginea ambelor drumuri de intrare
în localitate;- s-au adus 50 bascule
pãmânt pentru amenajarea spaþiilor
verzi;- s-au evacuat peste 8 bascule
de gunoaie de la blocul T7;- s-au
plombat strãzile;- s-au adus 8 bascule
de sort pentru blocul 3;- s-a introdus
apa potabilã în Piaþa Mârºa.

Activitãþi
preconizate a se
realiza în anul 2010
În localitatea Avrig:
- montarea de stâlpi pentru
iluminatul stradal pe strada Stadionului,
ªerbotei, Gheorghe Lazãr- Somarest;
- amenajarea unui pãrculeþ pe str. Gãrii

ºi a unui parc în zona cartierului Sticla;
- repararea ºi întreþinerea drumurilor
din oraºul Avrig; - amenajarea ghenelor de gunoi din A.C.H. ºi Sticla;
- curãþirea lunarã a râului Avrig (de la
Târg la Podul de Fier);- decolmatarea
lunarã a pâraielor din localitatea Avrig;repararea jocurilor de copii ºi a bãncilor stradale;- reamenajarea parcurilor cu flori ºi plantare cu gard viu;
- amenajarea intrãrilor ºi ieºirilor din
oraºul Avrig; - montarea de coºuri
pentru gunoi pe str. Samuel
Brukenthal, Saºilor, Cloºca, Sticla,
Unirii, Prundu Mic, Bisericii;amenajarea spaþiilor verzi;- întreþinerea
cimitirului;- montarea de þevi de
scurgere stradale (str. Joagãrului, Uniri
ºi Cânepii);- efectuarea curãþeniei
zilnice pe strãzile din oraº;- efectuarea
lunarã a curãþeniei de la Moarã- Podul
Jibrei; - montat indicatoare de circulaþie
ºi refacerea trecerilor de pietoni; amenajarea drumului (partea dreapta)
pentru cãruþe de la ieºire oraº Avrig –

pod Bradu.

În localiatea Bradu:
- repararea ºi întreþinerea iluminatului public;- amenajarea unui parc
în faþa noii biserici;- decolmatarea
pârâului ce strabate localitatea;montarea de coºuri stradale pentru
gunoi ºi bãnci de odihnã;- curãþirea lunarã a intrãrilor ºi ieºirilor din localitate;
- repararea podului de la Vechea
Moarã;- repararea ºi întreþinerea
drumurilor din localiate.
În localitatea Sãcãdate:
- montarea de coºuri stradale ºi
bãnci de odihnã;- decolmatarea
pârâului din localitate;- repararea
drumului Sãcãdate – Avrig;- plombarea
trocilor de apã pentru animale;- desfundarea scurgerilor de apã pluviale;reamenajarea parcului;- curãþirea
lunarã a intrãrilor ºi ieºirilor din
localitate;- repararea ºi întreþinerea
iluminatului public.

În localitatea Mârºa:
- amenajarea unui grup sanitar în
Piaþa Mârºa;- schimbarea cablurilor la
iluminatul public;- amenajarea drumului
spre cimitir (cu balastru) ºi repararea
podeþului;- vopsirea ºi curãþirea
bordurilor;- efectuarea curãþeniei
zilnice în localitatea Mãrºa;- întreþinerea
spaþiilor verzi, replantat arbuºti în
diferite zone (unde s-a uscat);amenajarea ghenei de gunoi;- amenajarea ºi curãþirea râului Mârºa.
În localitatea Glâmboaca:
- decolmatarea pârâului din
localitate ºi tãierea lãstãriºului;- repararea drumurilor din localitate;- montarea de coºuri stradale pentru ºi bãnci
de odihnã;- curãþirea lunarã a intrãrilor
ºi ieºirilor din localitate;- întreþinerea
centrului comunitar pentru persoane
vârstnice;- repararea ºi întreþinerea
iluminatului public.
ªef serviciu
Lucian Isachi

rosu galben albastru negru
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Gestionarea reţelelor de iluminat public din
oraşul Avrig în anul 2009
strada Bolovanului.
Modernizãri reþele în anul 2009:
- trecerea iluminatului public de
pe arterele principale ale oraºului
pe lãmpi cu sodium- luminã
portocalie (strãzile Gheorghe
Lazãr, Bisericii, Mihai Viteazu,
Samuel Brukenthal);
- echiparea cu lãmpi FGS104 36W
(tuburi fluorescente) a iluminatului de
pe strãzile Avram Iancu, Cânepi,
Oltului, Nouã, Parâng, cimitir, precum
ºi în localitãþile Sãcãdate (iesirea spre
Bradu);
- modernizarea reþelei de
iluminat pe strada Gãrii, respectiv
echiparea cu lãmpi cu sodiuSGS101 70W;
- modernizarea reþelei de
iluminat pe strada George

Coºbuc, respectiv echiparea cu
lãmpi FGS104 36W;
- modernizarea reþelei de
iluminat pe strada Nicolae
Bãlcesu, respectiv echiparea cu
lãmpi FGS104 36W;
- modernizarea reþelei de
iluminat pe strada Unirii, respectiv
dotarea cu lãmpi SGS101-70W,
SGS102-150W, SGS102-250W;
Perspective pentru anul 2010:
- modernizarea reþelelor de
iluminat pe strãzile Tudor
Vladimirescu, Prundu Mare,
Prundu Mic, Pietrari, Cioplea,
Zorilor, Izvorului;
- execuþie reþea iluminat public
str. Stadionului, str. ªerbota;
Centurã;
- prelungire reþea iluminat de pe

str. Gheorghe Lazãr, pânã la SC
Somarest SRL;
- execuþie reþea iluminat public
parcãri bl. 21-bl. 23 (Avrig), aleea
care uneºte str. Closca- str.
Horea;
- modernizarea iluminatului
public din satele apartinãtoare
oraºului.
În plus faþã de cele prezentate
mai sus, au fost remediate toate
defectele accidentale ce au apãrut
în perioada respectivã (înlocuiri de
becuri, reparaþii lãmpi defecte,
reparaþii sisteme de alimentare a
diferitelor tipuri de corpuri de
iluminat public de pe întreg
teritoriul oraºului).
Întocmit
ing. Lucian Miclea

COMPARTIMENTUL LUCRÃRI PUBLICE DIN CADRUL PRIMÃRIEI ORAºULUI AVRIG

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ANUL 2009

În luna august a anului 2009, s-a
finalizat investiþia „Modernizare strãzi
ºi reabilitare reþele tehnico edilitare în
oraºul Avrig, strada Avram Iancu”,
care a fost achiziþionatã prin procedura
cerere de ofertã în luna mai, anul
2008. Lucrarea a constat în executarea structurii rutiere ºi a trotuarelor
prin îmbrãcãminte asfalticã, înlocuirea
totalã a conductei de alimentare cu
apã, construirea ºi racordarea la
sistemul de canalizare menajerã ce
deserveºte imobilelor de pe tronsonul
Pavilionul (sala de nunþi)– râul Avrig,
s-a construit canalizarea pluvialã, s-au
amenajat parcãri ºi zone verzi. În
cadrul lucrãrii s-a executat ºi
alimentarea Sistemului de prevenire a
incendiilor, conform normelor PSI.
Lucrãrile de modernizare în zonã
s-au continuat prin amenajarea ºi
extinderea curþii Pavilionului, prin lucrãri
de pavare ºi regularizare a pârâului
ce tranziteazã curtea.
S-au executat lucrãri de reparaþii
ºi extindere pe strada Cânepii, tronsonul Fabrica de Sticlã- Moarã, prin
tratament bituminos dublu. De asemenea, s-au facut reparaþii de ame-

najare pe drumul Avrig- Porumbacu,
pe tronsonul I.
S-au executat lucrãri de reparaþii
exterioare la clãdirea Primãriei oraºului
Avrig.
S-au finalizat lucrãrile la investiþia
„Lucrãri de reparaþii la tronsonul
Groapa de gunoi a oraºului Avrigintrare în Zona Industrialã Avrig- Sud”.
Lucrãrile de construcþii la investiþia
„ECO-SISTEM AVRIG proiect pentru
implementarea unui sistem eficient de
gestionare a deºeurilor municipale”,
finanþat prin Programul PHARE 2005Coeziunea Economicã ºi Socialã
„Schema de investiþii pentru sprijinirea
iniþiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, au fost finalizate.
S-a realizat investiþia „Alimentare cu
apã potabilã a staþiei de transfer
deºeuri municipale Avrig”, în vederea
asigurãrii bunelor condiþii de funcþionare
ºi obþinerea avizului de funcþionare.
În vederea modernizãrii ºi reabilitãrii
strãzilor Tudor Vladimirescu, Nicolae
Bãlcescu, Mihai Eminescu, Prundu
Mare, Prundu Mic, Unirii, s-a iniþiat
Studiu de Fezabilitate.

S-au întocmit documentaþiile
necesare privind punerea terenului la
dispoziþia proiectului „Extindera ºi
modernizarea infrastructurii de apã ºi
apã uzatã în judeþul Sibiu”, din cadrul
proiectului „Extinderea ºi reabilitarea
infrastructurii de apã ºi apã uzatã în
judeþele Sibiu ºi Braºov”, pentru construcþia noilor staþii de pompare ape
uzate ºi a staþiei de epurare. Acestea
au constat în înscrierea terenurilor în
Cartea Funciarã ºi întocmirea documentaþiei pentru trecerea acestor terenuri în domeniul public al oraºului Avrig.
Au fost executate “Lucrãri de intervenþie în vederea creºterii performanþei energetice a blocului de locuinþe
C1, strada Suru, localitatea Mârºa,
judeþul Sibiu”, ce au fost finanþate 50%
din fonduri guvernamentale ºi 50%
din bugetul local al oraºului Avrig.
Au fost finalizate lucrãrile pentru
investiþiile:
- reparaþii Cãmin Cultural Bradu;
- în paralel cu procedura de achiziþie
publicã, organizarea licitaþiei publicecerere de ofertã, conform OUG 34/
2006 privind achiziþiile publice, pentru
lucrarea „Alimentarea cu apã în localitatea Bradu, oraºul Avrig” (s-au
întocmit documentaþii pentru avizele
necesare executãrii lucrãrii; procedura
de achiziþie s-a încheiat în luna ianuarie
2010);
- au fost executate lucrãri de
reparaþii ºi întreþinere a strãzilor din
localitãþile Avrig ºi Bradu;
- s-a întocmit expertiza tehnicã la
imobilul Podul lui Moise, în vederea
reabilitãrii ºi modernizãrii.
În atenþia Primãriei oraºului Avrig se
aflã mai multe obiective care vor fi
realizate pe parcursul anului 2010 ºi
anume:
A. Elaborare Studii de Fezabilitate,
Proiecte Tehnice ºi Expertize Tehnice

pentru:
- „Podul lui Moise peste râul Avrig
în oraºul Avrig - Modernizare ºi
protecþia construcþiei”; - „Amenajare
parc ºi parcãri în Zona Sticla”; - „Amenajare parcare în Zona Centralã a
oraºului Avrig”; - „Modernizare strãzi
în oraºul Avrig, judeþul Sibiu”;- „Reparaþie ºi modernizare pod Sãcãdate”;„Execuþie reþele de canalizare în
localitatea Bradu”;- „Execuþie reþele
de canalizare în localitatea Sãcãdate”.
B. Execuþie lucrãri:
- „Alimentare cu apã potabilã în
localitatea Bradu”;- „Reabilitare ºi
modernizare strãzi în oraºul Avrig –
Strada Eroilor”;- „Podul lui Moise
peste râul Avrig în oraºul Avrig - Modernizare ºi protecþia construcþiei”;„Amenajare parcare în Zona Centralã
a oraºului Avrig”;- „Reparaþii Cãmin
Cultural Sãcãdate”;- „Amenajare
spaþiu Biblioteca Orãºeneascã Avrig,
ºi birou Casa de Culturã a oraºului
Avrig la Sala de Nunþi Pavilion Avrig”;„Lucrãri de reparaþie ºi întreþinere
drumuri publice în oraºul Avrig”.
Execuþie lucrãri conexe la investiþia
„ECO-SISTEM AVRIG- proiect pentru
implementarea unui sistem eficient de
gestionare a deºeurilor municipale”:
- execuþie instalaþie electricã (proiect
ºi execuþie lucrare);
- execuþie împrejmuire;
- execuþie funduri padocuri de la
staþia de epurare;
- amenajare drum acces la rampa
ECO-SISTEM.
De asemenea, se vor monitoriza
lucrãrile de constucþii ce sunt finanþate
din fonduri Guvernamentale ºi fonduri
Europene.
Compartiment Lucrãri Publice
Carmen Chialda
Florentina Horumbã

Prezentarea Structurii
Organizatorice a SC. ENEV
ENEV-AVRIG SRL
În vederea optimizãrii activitãþilor
de implementare a obiectivelor
propuse de ansamblul de studii elaborate având tema finalã obþinerea
”Independenþei Energetice”, Primãria oraºului Avrig a înfiintat, prin HCL
nr. 144/2009, societatea comercialã
cu rãspundere limitatã ENEV- AVRIG,
care are ca obiect principal de
activitate “consultanþã în management” ºi activitate secundarã
“producerea, transportul, furnizarea
ºi distribuþia energiei”.
SC. ENEV- AVRIG SRL va fi
instrumentul operaþional ce va coordona proiecte care au urmãtoarele
obiective:
1. Utilizarea resurselor pentru
obþinerea energiei regenerabile ºi a
tehnologiilor în domeniu; 2. Dezvoltarea unui sistem în reþea; 3. Stocarea
energiei produse;4. Comunicarea în
sistem a rezultatelor obþinute.
Caracterul innovativ al obiectului
de activitate al societãþii constã în:
I- Producerea Energiei Regenerabile la nivel global, pe întreg
teritoriul administrativ al oraºului Avrig.
(Creºterea rolului energiei regenerabile, provenind din surse ca–
energie solarã, energie hidro,
biomasã ºi biogaz, cu modalitãþi de
obþinere ºi eficientizare energeticã
prin construirea de microcentrale pe
râuri, centrale fotovoltaice ºi a 12 hale
industriale acoperite cu panouri
solare, sunt obiective cuprinse în
MASTER PLANUL ENERGETIC
elaborat pentru oraºul Avrig.)
II- Producerea Energiei Regenerabile la nivel zonal, în cartierele
rezidenþiale din localitatea Mârºa,
Cartierul Sticla, Zona Centralã Avrig,
prin combinarea unor programe
guvernamentale cu proiecte propuse
de Primãria Avrig.
(Se preconizeazã, de asemenea,
construirea unei centrale produ-

cãtoare de energie având ca sursã
biomasa, care sã furnizeze energia
termicã pentru zonele rezidentiale.
Pentru a maximiza rezultatele producerii unor astfel de energii, va fi
necesarã dezvoltarea unui sistem de
stocare a surplusului produs, prin
transformarea lui in hidrogen,
elementul cel mai stocabil, toate formele de energie regenerabilã putând
fi stocate în aceastã formã energeticã.
Administrarea ºi întreþinerea retelelor
de transport a energiei, inclusiv linia
electricã LEA 10, care se aflã în
proprietatea Primãriei oraºului Avrig.
Gestionarea pãrþii imobiliare rezultatã
din mansardarea blocurilor acoperite
cu panouri fotovoltaice. S.C. ENEVAVRIG SRL va avea parteneriate cu
investitorii locali ºi strãini din zona
industriala Avrig- Sud.)
III- Necesitatea externalizãrii
administrãrii sistemului menþionat mai
sus ºi în Ghidul RES 2010, a condus
spre înfiinþarea societãþii denumitã
S.C. ENEV- AVRIG SRL, care va fi
garanþia punerii în fapt a obiectivelor
proiectului URBENENERGY.
IV- Politica energeticã la nivel
mondial, limitarea din ce în ce mai mult
a resurselor fosile folosite, creºterea
dramaticã a noxelor ºi degradarea
mediului, impun cãutarea unor tehnologii inteligente, care sã aibã ca rezultat
o nouã viziune economicã ºi socialã,
precum ºi un ecosistem global mai
curat. (Producerea la nivel local a
energiilor regenerabile, anulând
costurile, poluarea ºi pierderile datorate
transportului, sunt punctele cheie ale
viziunii referitoare la CEA DE-A TREIA
REVOLUÞIE INDUSTRIALÃ ªI
VIITORUL ORAªULUI, elaboratã de
Jeremy Rifkin, preºedintele Fundaþiei
pentru Previziuni Economice.)
Întocmit
Marian Frunteanu
Mirela Pietrar

Centralizator flux turistic şi raport de activitate al Centrului de
Informare Turistică Avrig pentru anul 2009
În cursul anului 2009, la Centrul de
Informare Turisticã Avrig au ajuns un
numãr total de 1235 persoane. Dintre
aceºtia, cei mai mulþi au fost români
(316 persoane), dar ºi turiºti din
Germania (226), Olanda (42), Polonia
(64), Danemarca (35), Spania (24),
Ungaria (38), Italia (36), Anglia (62),
Grecia (23), Franþa (98), Statele Unite
ale Americii (17), Belgia (43), dar ºi
personae din localitate. Turiºtii sosiþi la
Centrul de Informare Turisticã de Avrig
au solicitat informaþii despre câteva
obiective importante din oraº sau din
zonã, cele mai multe solicitãrii fiind legate
de fosta reºedinþã de varã a baronului
Samuel von Brukenthal, Muzeul Avrig,
Biserica Ortodoxã, Biserica Evanghelicã, Valea Avrigului, traseele montane cãtre cabanele din Masivul Fãgãraº (Cabana Bârcaciu, Cabana
Negoiu), Transfãgãrãºan (Cabana
Bâlea Lac, lacul Vidraru), Calcarele
Eucene de la Turnu Roºu etc. În
conformitate cu datele deþinute de CIT

Avrig, turiºtii ce s-au aflat pentru prima
datã la Avrigsau în zonã au aflat
despre aceste meleaguri din diverse
surse, cum ar fi: internetul, mass media,
preieteni/rude, târguri de turism. În
ceea ce priveºte motivaþia de a vizita
aceste locuri, aceasta este foarte
diversã ºi diferã de la un caz la altul.
Astfel, au existat turiºti ce au venit la
Avrig pentru cultura zonei, frumuseþea
peisajului, naturã, istoria, obiceiurile ºi
tradiþiile locale, pentru a-ºi vizita familia,
în scop de afaceri, sau pentru
accesibilitatea preþurilor, ori convinºi de
vizita anterioarã. Majoritatea turiºtilor
sosiþi la Avrig ºi în zona apropiatã în
cursul anului 2009 au avut ca mijloc
de transport autoturismul personal, dar
ºi trenul sau bicicleta.
Centrul de Informare Turisticã Avrig
este în parteneriat cu Asociaþia de
Turism Montan “Amicii Munþilor” Sibiu,
Asociaþia “Prietenii Avrigului” ºi Asociaþia
Ortodoxã pentru o Lume Nouã ºi are
ca obiectiv promovarea turisticã a zonei

Valea Avrigului ºi a turismului montan.
Proiecte Centrul de
Informare Tursticã Avrig2009
1. Expoziþia pentru mediu– în
parteneriat cu Asociaþia “Floare de
Colþ” Cluj Napoca, ºcolile generale din
Turnu Roºu, Racoviþa, Cârþa, Porumbacu de Jos ºi Avrig, Grup ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini Mârºa,
Liceul Teoretic “Gheorghe Lazãr”
Avrig, Asociaþia “GAL Þara Oltului”;
2. Participarea la o serie de seminarii ºi cursuri de promovare a produselor turistice, organizate de
Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) ºi Asociaþia
Judeþeanã de Turism;
3. “Gheorghe Lazãr- 230 ani”Eveniment aniversar. Parteneri:
Biblioteca Orãºeneascã Avrig, Asociaþia “Prietenii Avrigului, Casa de
Culturã Avrig, Consiliul Judeþean Sibiu;
4. Festivalul “Toamna Barocã la
Avrig”, (octombrie). Parteneri: Biblio-

teca Orãºeneascã Avrig, Muzeul
Avrig, Asociaþia “Prietenii Avrigului”,
Fundaþia Samuel von Brukenthal,
Agenþia “Ton Mariage”;
5. “Comorile din Þara Oltului” –
concurs/tabãrã de varã. Parteneri:
Asociaþia “GAL Þara Oltului”;
6. Realizarea unor materiale de
promovare a zonei Avrig;
7. Participare în grupuri de lucru la
nivel judeþean (Masterplan judeþean
de turism, Masterplan judeþean pentru
culturã, proiecte LEADER/GADA,
Produse ºi tradiþii în Þara Oltului;
8. Participare la vizita de lucru
LEADER în POLONIA (la invitaþia
Asociaþiei de Prietenie “Ille et VilaineSibiu”);
9. Cercetare, colectare date, realizare de hãrþi, indicatoare Avrig, sigle
pentru diferite proiecte, design graphic
pentru evenimentele organizate în
Avrig, pliante, invitaþii, afiºe, bannere,
promovare evenimente, realizare
conferinþã de presã pentru proiectul

Centrul de Informare Turisticã
.3;
nr.3;
Gheorghe Lazãr nr
Avrig, 555200

email: info_avrig @ sibiu-turism.ro

despre Energie Regenerabilã, relizare
bazã de date pe energie regenerabilã;
10. Atelier picturã pe sticlã (în incinta
Centrului de Informare Turisticã).
Activitãþi propuse pentru
anul 2010:
- continuarea celor demarcate sau
desfãºurate în cursul anului 2009;
- ULTRAMaratonul Fãgãraº 2010
(perioada 9-11 septembrie 2010).
Partener- ASOCIAÞIA SPORT &
NATURA PC. Maratonul va avea
punct terminus în oraºul Avrig.
- participarea la cele 2 târguri de

turism naþionale de la Bucureºti (în
luna martie ºi luna octombrie);
- declararea Zonei Turistice “Valea
Avrigului” ca “zonã turisticã de interes
local”– efectuarea demersurilor care
se impugn;
- realizarea unui minighid turistic cu
harta Avrigului (în lucru);
- realizarea unui de ghizi turistici
pentru copii (“Minighizi turistici”), în
colaborare cu CIT Mediaº.
Mirela Moldor
coordonator Centrul de
Informare Turisticã Avrig

Tel /Fax : 0269 523 163
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Situaþia lucrãrilor efectuate la
reþelele de iluminat public ale
oraºului în anul 2009 ºi
perspectiva pentru anul 2010.
Reþele noi înfiintate în anul
2009:
- intrare Mârºa dinspre Avrig–
700m;
- intrare Mârºa dinspre
Racoviþa– 400m;
- Avrig, str. Râului- 700m;
- Bradu– ieºirea spre
balastierã-300m;
- execuþie reþea iluminat public
parcare bl.16 – bl.18 Avrig;
- execuþie reþea iluminat public
parcare bl.19 – bl. 20 Avrig;
- execuþie reþea iluminat public
strada Negoiu;
- execuþie reþea iluminat public

