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Strada Eroilor a intrat în reabilitare generală
Lucrarea de investiþii prin
care se reabiliteazã strada
Eroilor a prezentat un interes
deosebit, mul\i ofertanþi fiind
interesaþi de câºtigarea licitaþiei publice pentru atribuirea execuþiei lucrãrii. Pânã
la urmã, dupã evaluarea ofertelor primite, a fost declaratã

câºtigãtoare asocierea dintre
SC Comtram SA Sibiu ºi SC
Construcþii SA Sibiu, ce a
prezentat oferta cu preþul cel
mai scãzut. Astfel, valoarea
totalã finalã a contractului de
execuþie s-a stabilit la suma de
2,231245 milioane lei (fãrã
TVA), prin procedura de licitaþie

fiind realizatã o economie
consistentã deoarece estimarea iniþialã a valorii contractului a fost de 3,772426
milioane lei (fãrã TVA). Surse
din cadrul Primãriei oraºului
Avrig ne-au informat cã pe cei
peste 1000 de metri ai strãzii
Eroilor vor fi realizate lucrãri
complexe (vor fi schimbate
conductele de alimentare cu apã,
reþelele de canalizare, va fi
realizatã canalizare pentru apele
pluviale, vor fi amenajate spaþii
verzi, parcãri, trotuare ºi se va
turna strat de asfalt), astfel încât,
cel puþin teoretic, aici sã nu mai
fie nevoie de niciun fel de
intervenþii în urmãtorii ani. Cel
mai probabil, reabilitarea strãzii
Eroilor din Avrig se va realiza pe
tronsoane, lucrãrile urmând a fi
executate în funcþie de organizarea fãcutã de constructor.

Ternenul de execuþie al lucrãrii
este de 12 luni.
La finalul lucrãrilor, noua
stradã a Eroilor din Avrig va
avea douã benzi de circulaþie,
cu o parte carosabilã de 6 metri

(câte 3 metri pentru fiecare
bandã de mers). Lãþimea
trotuarelor ce vor fi construite va
fi între 1m ºi 2,25 m. Structura
rutierã la partea carosabilã va fi
formatã din 10 cm îmbrãcãminte

din beton asfaltic, 20 cm strat
de bazã din piatrã spartã
împãnatã, 30 cm strat de
fundaþie din balast ºi 20 de
cm strat de formã din refuz
de ciur.

ENEV funcţionează cu acte în regulă

SRL are un singur salariat,
acesta fiind, în acelaºi timp ºi
directorul societãþii, Doru Teodorescu. Deja, cel ce se ocupã de
aceastã societate a început
demersuri pentru identificarea
unor posibile oportunitãþi de
afaceri sau investiþii în domeniul
producþiei de energie bazatã pe
resursele regenerabile, dar o
preocupare importantã pentru

moment este ºi promovarea
propriei imagini ºi a intereselor.
ENEV este cea de-a doua
societate a Consiliului Local Avrig,
acest for fiind ºi acþionarul SC
Gospodãrire Orãºenescã Avrig
SA, societate ce momentan se
ocupã de colectarea, transportul
ºi depozitarea deºeurilor menajere ºi administrarea locuinþelor
aflate în proprietatea oraºului.

De câteva zile, Consiliul Local
al oraºului Avrig deþine o nouã
societate comercialã. Deºi s-a
nãscut destul de greu (diverse
chestiuni organizatorice premergãtoare înfiinþãrii societãþii,
aprobarea statutului ºi a formei

constitutive, aprobarea formei de
conducere etc, au necesitat
discuþii ºi dezbateri aprinse în mai
multe ºedinþe ale legislativului
local), SC ENEV AVRIG SRL are,
de puþin timp, personalitate
juridicã ºi a fost înregistratã la

toate organismele necesare,
astfel încât funcþioneazã în conformitate cu legile þãrii. Societatea
are ca principal obiect de activitate management ºi consultanþã, iar ca activitãþi secundare,
producþia, transportul ºi furni-

zarea energiei electice, aceasta
urmând a fi, probabil, un pion
important în ceea ce priveºte
aplicarea strategiilor ºi a planurilor
energetice ale conducerii administrative a oraºului Avrig.
Deocamdatã, SC ENEV Avrig

Căminul Cultural din Săcădate a fost Terenul oraºului - cedat pentru
renovat şi modernizat cu bani de la modernizarea DN 1
bugetul local al oraşului Avrig
De puþin timp, s-au finalizat
lucrãrile de modernizare ºi
reabilitare a Cãminului Cultural
din satul Sãcãdate. Au fost
efectuate reparaþii la faþada
imobilului, iar la în interior
s-au fãcut lucrãri de zugrãveli,
s-a montat gresie ºi faianþã,
s-a modernizat bucãt[ria (a
fost reabilitatã instalaþia de
alimentare cu apã, s-au montat
boilere pentru asigurarea apei
calde etc), astfel încât acum
orice activitate organizatã aici
se poate desfãºura în condiþii
mult mai civilizate, moderne.
Toate lucrãrile au fost efectuate
de SC Romcons Impex SRL, în
baza unei proceduri de
achiziþie directã ºi au costat
59382,37 lei (TVA inclus), banii
provenind din bugetul local al
Avrigului. Procesul verbal de
recepþie a lucrãrilor realizate la
Cãminul Cultural Sãcãdate a
fost de încheiat în data de 1
iulie.

În urmã cu puþin timp, Consiliul
Local al oraºului Avrig a adoptat o
hotãrâre prin care ºi-a dat acordul
pentru transmiterea unei suprafeþe de
3625 mp, teren forestier, din domeniul
public al oraºului Avrig ºi administrarea Consiliului Local Avrig, în domeniul public al Statului ºi administrarea
Ministerului Transportului ºi Infrastructurii, prin Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale. Hotãrârea respectivã s-a luat la solicitarea
ministerului, terenul respectiv, aflat la
ieºire din satul Bradu (Hula Bradului),

urmând a fi folosit pentru realizarea
obiectivului de interes naþional
„Reabilitare DN 1, Braºov - Veºtem”
(aici se va realiza o a treia bandã a
drumului, pentru vehiculele lente).
Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii a transmis o solicitare
similarã ºi comunei ªelimbãr,
proprietara terenului situat la marginea
DN 1, pe sensul de mers VeºtemBraºov (la urcare pe Hula Bradului),
acelaºi gen de lucrare urmând a fi
executatã ºi în celãlalt capãt al acestui
tronson de drum.

Reþea de apã potabilã în Bradu
În curând, un proiect mai vechi al
administraþiilor avrigene din ultimii
ani, alimentarea cu apã potabilã a
satului Bradu printr-o reþea publicã,
va deveni realitate. De câteva
sãptãmâni au debutat lucrãrile la
aceastã importantã investiþie, prin
care se va realiza reþeaua de distribuþie ºi aducþiunea pentru întregul
sat. De asemenea, vor fi montate ºi
câteva ciºmele ºi hidranþi. Lucrarea
este executatã de SC SINECON SRL
Sibiu, firma caºtigând licitaþia
organizatã în acest scop. Valoarea

contractului este de 1740094,28 lei
(fãrã TVA), banii urmând a fi asiguraþi
din bugetul local al oraºului. Predarea
amplasamentului s-a realizat la
sfârºitul lunii aprilie (26 aprilie), în
aceeaºi zi fiind dat ºi ordinul de
începere a lucrãrilor. Termenul de
execuþie prevãzut în contractul
încheiat cu firma constructoare este
de 8 luni de la data ordinului de
începere a lucrãrii. Pentru acest an,
în scopul realizãrii investiþiei de la
Bradu, din bugetul local al oraºului
este prevãzutã suma de 200.000 lei.

rosu galben albastru negru

La începutul lunii iulie, strada E roilor din A vrig, una dintre
cele mai importante din oraº, a intrat în reabilitare generalã.
Investiþia, denumitã ”Modernizare strãzi ºi reabilitare reþele
hidroedilitare în oraºul Avrig, strada Eroilor”, reprezintã cea
mai importantã lucrare de utilitate publicã, cu finanþare
integralã din bugetul local, demaratã în acest an.
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Biblioteca Orãºeneascã s-a mutat în „casã” nouã
De câteva zile, Biblioteca
Orãºeneascã Avrig s-a mutat într-o
„casã” nouã, situatã la etajul Sãlii
„Pavilion” (sala de nunþi) a Casei
de Culturã Avrig. Lucrãrile de
amenajare a noului spaþiu au fost
finalizate în urmã cu doar câteva
sãptãmâni, s-a transferat tot
inventarul cãtre noua locaþie,
cãrþile au fost aranjate pe rafturi,
astfel cã, de acum, întreaga
activitate se va desfãºura aici.
Mutarea bibliotecii publice
avrigene a devenit o necesitate
deoarece spaþiul în care a
funcþionat pânã de curând, situat
la etajul Casei de Culturã Avrig,
a devenit neîncãpãtor, s-a
degradat din cauza infiltraþiilor
apei pluviale, devenind impropriu
desfãºurãrii unei asemenea
activitãþi. În plus, imobilul Casei
de Culturã, care mai gãzduieºte
sala de spectacole ºi alte câteva
anexe, urmeazã sã fie reabilitat
extins ºi modernizat. Noua
bibliotecã, cea mai modernã ºi
mare instituþie publicã de acest fel
din Þara Oltului (partea de sud

a judeþului Sibiu), dispune de un
spaþiu de invidiat, dotat cu toate
cele necesare pentru ca cititorii
ºi vizitatorii sã se poatã simþi cât
mai bine. Pe lângã rafturile cu
cãrþi, spaþiul mai are în dotare
mese cu scaune pentru lecturã
(spaþiu de lecturã), canapele,
fotolii ºi mãsu\e pentru primirea
invitaþilor, un spaþiu cu scaune

ºi birouri pentru calculatoare
(aici va fi implementat, în scurt
timp, Programul „Biblionet”),
spaþiul bibliotecarului, dar ºi un
loc ce poate fi folosit în diverse
scopuri (organizarea de
expoziþii, lansãri de carte,
recepþii etc), toate aceste dotãri
ºi amenajãri transformând acest
loc, folosit de obicei pentru

împrumutarea sau studierea diverselor cãrþi ori lucrãri, într-o
locaþie ce poate avea multiple
utilizãri, atât de necesarã unui
oraº ca Avrigul. Chiar dacã
noua bibliotecã nu a avut încã
parte de o inaugurare oficialã,
lucru pe care îl meritã cu
prisosinþã, acest spaþiu este
deschis de ceva timp pentru

cititori. În plus, aici au fost deja
organizate mai multe întâlniri ºi
ºedinþe de lucru ale Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”, Asociaþiei „Prietenii
Avrigului” ºi ale grupurilor locale
de organizatori ai Concursului
„Comorile din Þara Oltului”,
precum ºi primiri oficiale pentru
diverse delegaþii din strãinãtate,

cei ce au avut ocazia sã vadã
acest spaþiu fiind de-a dreptul
impresionaþi. Veºtile bune despre
noua Bibliotecã Orãºeneascã
Avrig au ajuns, se pare ºi la
urechile ºefilor de la conducerea
judeþului, astfel cã, în perioada
urmãtoare, este posibil ca aici sã
se desfãºoare o ºedinþã a
Consiliului Judeþean Sibiu.

Luni, 12 iulie 2010, începând cu ora
10, Biblioteca Orãºeneascã din Avrig

a gãzduit o nouã ºedinþã a echipelor
locale de organizatori ai concursului
de orientare turisticã ºi culturã
generalã „Comorile din Þara Oltului”.
Aceasta a fost ultima întâlnire îninte
de cea de-a treia ediþie a concursului,
ce se va desfãºura în perioada 6-8
august, în Zona Turisticã „Valea
Avrigului”, astfel cã a avut un rol
deosebit de important. Cu acest prilej,
au fost stabilite ultimele detalii
referitoare la echipele participante,
(situatã la etajul Sãlii „Pavilion” a regulamentele de tabãrã ºi concurs,
Casei de Culturã a oraºului Avrig), probele de concurs, logisticã,

echipamentul minim necesar fiecãrui
participant, chestiuni legate de
evaluarea ºi acordarea punctajului
pentru fiecare probã de concurs ºi
altele. De asemenea, s-a stabilit, în
linii mari, bugetul total al acþiunii ºi
cheltuielile ce urmeazã a fi efectuate,
cu responsabilii fiecãrui „segment”.
Cei prezenþi au evaluat cu atenþie
chestiunile deja rezolvate ºi au cãzut
de acord asupra mai multor chestiuni
organizatorice.
La concursul „Comorile din Þara
Oltului” vor participa 11 echipaje

(fiecare format din 3 fete ºi 3 bãieþi,
cu vârste cuprinse între 12 ºi 15 ani),
din localitãþile situate în teritoriul
cunoscut sub numele de Þara Oltului
(de la Boiþa, pânã la Arpaºu). Din
pãcate, ca urmare a dezinteresului
manifestat faþã de acest concurs ºi
a lipsei de implicare în organizare, cei
prezenþi la întâlnire au decis
excluderea de la aceastã ediþie a
uneia dintre cele douã echipe ale
Avrigului (formatã din copii ce învaþã
la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazãr”).
În cele trei zile ale concursului,

elevii participanþi, alãturi de echipele
de organizatori (câte trei adulþi,
reprezentanþi ai societãþii civile,
administraþiilor locale, unitãþilor de
învãþãmânt etc) ºi colaboratori, vor
locui ºi se vor gospodãri în tabãra
de corturi ce va fi amenajatã pe un
teren din apropiere de Poiana
Neamþului.
„Comorile din Þara Oltului” este
un proiect de tip LEADER,
organizatorul principal fiind Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”.

Evaluãri ºi strategii de viitor pentru proiectul european CultTour
Oaspeþi din mai multe þãri ale Europei,
reprezentanþi ai partenerilor principali
implicaþi în Proiectul CultTour al Programului de Cooperare TransfrontalierãSOUTH EAST EUROPE (INTERREG IV B), alãturi de reprezentanþii
sibieni ai proiectului, au participat miercuri,
30 iunie, la sala de ºedinþe a Primãriei
oraºului Avrig, la o întâlnire de lucru în
urma cãreia au fost stabilite, în mare
parte, detaliile formalitãþilor ce trebuie
îndeplinite pentru accesarea celei de-a
doua faze a proiectului european.
În cele câteva ore ale întâlnirii, participanþii au discutat despre stadiul
proiectului, etapele viitoare ce trebuie
parcurse, modalitatea de utilizare a
informaþiilor, obþinute în urma studiilor
efectuate, în diverse proiecte ºi situaþii
concrete, diversele activitãþi ce trebuie
derulate, parteneriate, ateliere de lucru,
bugetul activitãþilor etc, toate aceste
chestiuni fiind necesare pentru ca
proiectul sã obþinã finanþarea europeanã.
La sesiunea de deschidere a întâlnirii a
participat ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Sibiu, Martin Bottesch, ce s-a
arãtat foarte interesat de acest proiect.
Acesta a menþionat în cuvântul de salut
adresat participanþilor cã în ceea ce priveºte judeþul Sibiu, turismul, valorificarea
moºtenirii culturale, naturale ºi arhitectonice, dezvoltarea acestora pe diverse
planuri, reprezintã o prioritate, iar acest lucru nu este valabil doar pentru zona Avrigului. Martin Bottesch a spus cã în Sibiu
existã mai multe zone unde implementarea unor asemenea proiecte ar fi beneficã.
La întâlnirea de la Avrig au participat
diverºi responsabili implicaþi în Proiectul
CultTour din Germania, Grecia, Austria
ºi România.
Oraºul Avrig este liderul echipei implicate în acest proiect, ce vizeazã o
abordare integratã cu privire la reutilizarea
ºi reabilitarea siturilor de patrimoniu

cultural ºi contribuie la formarea profesionalã ºi crearea de noi locuri de
muncã la nivel regional. Chiar dacã
existã mai multe beneficii ce ar rezulta
în urma implementãrii proiectului, Avrigul
are ca „þintã” principalã fosta reºedinþã
de varã a baronului Samuel von Brukenthal (Preventoriul), care ºi-ar putea
recãpãta strãlucirea de alt[datã ºi astfel,
ar putea deveni un adevãrat punct de
referinþã pe harta atracþiilor turistice,
economice sau academice, judeþene ºi
naþionale. Dacã va fi acceptat spre
finanþare, proiectul are un buget estimat
de peste 2,5 milioane euro, bani din
diverse surse europene, durata de
implementare fiind de aproximativ 3 ani

B, SEE, axa prioritarã – Dezvoltarea
sinergiilor transnaþionale ale zonelor cu
potenþial; domeniu de intervenþie Promovarea utilizãrii patrimoniului
valorilor culturale pentru dezvoltare.
Menþionãm cã a fost aprobatã prima
fazã a proiectului CultTour – SEE EoL/
B/248/4.3/X - INTERREG IV B, ºi
anume “Expresia de Interes”.
Obiectivele proiectului:
• dezvoltarea strategiei pentru protecþia ºi valorificarea moºtenirilor
culturale (arhitecturã, parcuri, reºedinþa
de varã a baronului Samuel von Brukenthal, Muzeul Gheorghe Lazãr ºi
întregul oraº natal memorial), dându-le
astfel o folosinþã modernã în turismul

(2010- 2013). Bugetul alocat Avrigului va
fi de aproximativ 430000 EUR din care
partea de co-finan\are a Consiliului Local
Avrig este de 2% ºi va acoperi toatã
durata proiectului (36 de luni).
Pe lângã români, în proiect mai sunt
implicaþi diverºi parteneri din cinci þãri
membre ale Uniunii Europene ºi din trei
þãri care nu sunt membre ale UE. Alãturi
de oraºul Avrig (liderul de proiect), þara
noastrã mai este reprezentatã de Consiliul Judeþean Sibiu ºi Fundaþia “Samuel
von Brukenthal”.
our – Patrimoniu
„CultT
„CultTour
cultural ca punct de interes
major în dezvoltarea turismului
sustenabil”
Programul Transfrontalier Interreg IV

naþional ºi european;
• dezvoltarea politicii de comunicare
ºi de distribuþie, care sã facã cunoscute
ofertele deja existente ºi sã ajute la
promovarea ºi comercializarea lor;
• analizarea situaþiei forþei de muncã
precum ºi promovarea, calificarea ºi
perfecþionarea personalului de specialitate,
necesar diferitelor forme de turism aflate
în proces de dezvoltare;
• definirea ºi formarea unei destinaþii
turistice, atractive, mult diversificate în
oferte, de interes internaþional în aceastã
parte a Europei de Est;
• dezvoltarea unei economii eficiente
ºi durabile, capabile, sã ofere ºi o realã
stabilizare a forþei de muncã în plan local;
• crearea unei structuri de formare

superioarã a celor implicaþi în acest
domeniu.
Rezultate ale proiectului:
• implementarea cazurilor pilot
ilustrând cele mai bune practici de
integrare a patrimoniului cultural în iniþierea
unui turism sustenabil;
• tematici transnaþionale ale grupurilor
de muncã;
• studii de fezabilitate ºi baze de date
ale grupurilor þintã;
• mecanisme de monitorizare ºi
procese de evaluare;
• crearea unei reþele publice de
operatorii implicaþi;
• promovarea unor sisteme
sustenabile de transport ºi servicii.
Cu prilejul întâlnirii de la Avrig, din data
de 30 iunie 2010, s-a discutat despre
buget (pe pachete de lucru), activitãtile
ce vor urma în faza de implementare,
responsabilitãþile `i coordonatorii celor 8
pachete de lucru ale proiectului, discutarea aspectelor necesare depunerii
aplicaþiei spre finanþarea fazei 2 a
proiectului. Depunere aplicaþiei va fi în 7
septembrie 2010. De asemenea, s-a
stabilit ca Avrigul sa fie unul din cazurile
pilot promovate la nivel european.
La întâlnire au participat
urmãtorii:
Arnold Klingeis- primarul oraºului
Avrig, Doina Sãdeanu- manager proiect,
Iulia Blãnaru- ofiþer de comunicare, Maria
ªinca- asistent manager proiect (din
partea Primãriei oraºului Avrig), Martin
Bottesch- preºedintele Consiliului Judeþean Sibiu, Mugur Marcoianu, Cosmin
Corman (Consiliul Judetean SibiuServiciul Managementul Proiectului),
Cornelia Feyer- Fundaþia Samuel von
Brukenthal, Anja Seliger- Institutul pentru
Arhitecturi ale grãdinilor BOKU Viena
(Austria), Norbert Kühn- Universitatea
Tehnicã Berlin (Germania), Dimitra
Kiriakopoulou- EUROTEC SA Salonic

(Grecia), Marianne Badura- Compania Blue! (Germania), Annette EickelerDoina Sãdeanu
Compania Blue! (Germania)
Inspector Biroul de Implementare Proiecte de Dezvoltare Localã ºi Integrare
Europeanã, manager proiect CultTour

Sprijin pentru asociaþiile
de proprietari
Pentru a duce la bun
sfârºit strategia proprie
referitoare la modalitatea de
derulare a Programului
Naþional Multianual privind
creºterea performanþelor
energetice la blocurile de
locuinþe, Consiliul Local al
oraºului Avrig a adoptat
recent, cu prilejul unei
ºedinþe de îndatã, Hotãrârea
nr. 81/2010, prin care a aprobat susþinerea financiarã a asociaþiilor de
proprietari, în vederea realizãrii demersurilor premergãtoare donãrii în
proprietatea oraºului a cotei indivize aferente teraselor acoperiº. Astfel,
conducerea administraþiei publice locale avrigene va putea sã se ocupe mai
operativ de întocmirea actelor necesare ºi execuþia lucrãrilor de rectificare
în Cartea Funciarã, astfel încât respectivele terase sã intre cât mai curând
în proprietatea oraºului.
Pe terasa fiecãrui bloc inclus în programul de reabilitare, Primãria Avrig
intenþioneazã sã construiascã apartamente sau garsoniere, pe care sã le
vândã sau sã le închirieze pe piaþa liberã, banii astfel obþinuþi urmând a
acoperi cheltuielile efectuate prin sprijinul financiar acordat asociaþiilor de
proprietari. De asemenea, conducerea oraºului ºi-a propus ca pe acoperiºul
fiec[rei mansarde construite sã fie montate panouri solare pentru producerea
de energie electricã, ce va fi gestionatã de o societatea comercialã proprie.
Consiliul Local Avrig a mai acordat ºi anul trecut sprijin financiar ºi prin
consultaþi, asociaþiilor de proprietari înfiinþate la Mârºa ºi Avrig, iar pentru
participarea la Programul Naþional Multianual privind creºterea performanþei
energetice a blocurilor de locuinþe a aprobat chiar ºi preluarea în sarcina
oraºului a cheltuielilor aferente lucrãrilor de intervenþie ce revin acestor asociaþii
(cota de 20 % din valoarea totalã a lucrãrilor).
Pânã în acest moment, Consiliul Local Avrig a aprobat înscrierea în
programul guvernamental cu trei blocuri de locuinþe (douã din Avrig ºi unul
din Mârºa), la imobilul din Mârºa fiind finalizatã, de câteva luni, lucrarea de
anvelopare (execuþie termosistem).

rosu galben albastru negru

Pregãtirile pentru „Comorile din Þara
Oltului” au intrat în linie dreaptã
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Întâlnire în cadrul programului
de cooperare agricolã Ille et Vilaine - Sibiu

agricultor, secretar adjunct al Camerei de Agriculturã ºi Catherine
DUPONT- director adjunct al
Camerei de Agriculturã din Ille et
Vilaine. Vizita oaspeþilor francezi
în oraºul de pe malul stâng al
Oltului a debutat la Primãria
oraºului Avrig, unde cei patru au

fost, pentru câteva minute, invitaþii primarului Arnold Gunter
Klingeis. La întâlnire au fost prezenþi ºi reprezentanþi ai Camerei
Agricole Sibiu, Direc\iei Judeþene
pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã, Consiliului Judeþean
Sibiu, Asociaþiei de Prietenie „Ille
et Vilaine- Sibiu” ºi ai Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”. Oaspeþii au fost întâm-

pinaþi la intrarea în instituþie de
doi tineri, îmbrãcaþi în frumoase
costume populare specifice locului, ce le-au oferit, aºa cum
cere datina strãbunã, pâine ºi
sare. Dupã acest moment, edilul
ºef avrigean le-a prezentat oaspeþilor principalele compartimente

ale Primãriei ºi i-a invitat în sala
de ºedinþe, unde le-a expus, pe
scurt, strategia referitoare la viitorul energetic al oraºului. Apoi,
primarul a rãspuns câtorva întrebãri adresate de francezi, dupã
care a însoþit delegaþia la Biblioteca Orãºeneascã din Avrig (situatã la etajul Sãlii „Pavilion” a
Casei de Culturã), unde s-a desfãºurat întâlnirea reprezentanþilor
acestei regiuni a judeþului (reprezentanþi ai unor autoritãþi publice
locale, agricultori, crescãtori de
animale, responsabili ai unor organizaþii neguvernamentale etc)
cu delegaþia departamentului Ille
et Vilaine. (Într-o scurtã pauzã
din program, cei interesaþi au
putut vizita plantanþia experimentalã de miscanthus, rod al programului de colaborare „Culturile
alimentare ºi energetice”, derulat în
baza unui parteneriat încheiat între
GAL „Þara Oltului” ºi GAL Pays
sud de Saint Brieuc (Franþa).)
Acþiunea a fost cuprinsã în
programul de cooperare agricolã
ce se deruleazã între departamentul francez ºi judeþul Sibiu.
Întâlnirea de la Avrig a avut ca
obiectiv prezentarea unor bune
practici ºi schimburi de idei în
ceea ce priveºte stabilirea competenþelor ºi coordonarea intervenþiilor între structurile statului
(Consiliul Judeþean, Camera
Agricolã) ºi GAL- uri, sindicate,

asociaþii agricole etc, modul de
structurare a unei filiere pentru
valorificarea competitivã a laptelui
de caprã, viitoarea Lege a
camerelor agricole din România,
direcþii ºi proiecte noi pentru continuarea cooperãrii descentralizate
Ille et Vilaine - Sibiu.
Gazdele au fãcut o prezentare
a teritoriului Þãrii Oltului ºi a structurii GAL ce fiinþeazã aici, s-au
prezentat interesele ºi problemele întâmpinate în ceea ce
priveºte relaþia cu autoritãþile judeþene ºi naþionale din domeniul
agricol, au fost prezentate acþiunile ºi proiectele derulate cu diverºi
colaboratori sau parteneri, etc.

De scurt timp, s-au finalizat lucrãrile de reabilitare a
nr.. 1 A vrig (la Pitici). Marius Novac,
faþadei Grãdiniþei nr
directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Lazãr” Avrig (instituþie
de învãþãmânt ce are în subordine ºi grãdiniþa respectivã),
ne-a informat cã aici au fost efectuate lucrãri complexe, de
mare valoare. Cea mai importantã lucrare a fost
anveloparea (izolare termicã- termosistem) întregii clãdiri,
lucru ce va asigura, cu siguranþã, un confort termic sporit
pentru perioada anotimpului rece ºi economii consistente
pentru plata gazului metan. De asemenea, la imobil a fost
efectuat ºi un hidrosistem, lucrare ce ar trebui sã stopeze

La mai bine de douã luni de zile de la înfiinþare, cultura
experimentalã de miscanthus de la Avrig, rodul colaborãrii dintre
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului” ºi Association pour
le Développement du
Pays de Saint-Brieuc
Sud (Bretania- Franþa), concretizatã prin
Programul “Culturile
alimentare ºi energetice”, aratã promiþãtor, situaþie ce dã
mari speranþe autoritãþilor administraþiei
publice locale. Plantele
de miscanthus ar putea constitui materia primã principalã ce va fi
folositã la centrala energeticã pe biomasã pe care administraþia din
Avrig doreºte sã o construiascã în zona unde a funcþionat fosta
Cazarmã Militarã 935 de la Mârºa. În acest sens, Consiliul Local al
oraºului Avrig a adoptat recent o hotãrâre prin care a aprobat întocmirea documentaþiei necesare pentru concesionarea prin licitaþie
publicã a terenului, în suprafaþã de 50.000 mp, pe care urmeazã sã
fie ridicatã centrala respectivã. Astfel, aleºii avrigeni au mai fãcut un
pas în ceea ce priveºte punerea în aplicare a propriei strategii ºi
politici energetice, dupã ce, în cursul lunii trecute, au aprobat ºi întocmirea
documentaþiei pentru concesionare prin licitaþie publicã a unui teren situat
în Zona Avrig Sud (37.000 mp), necesar construcþiei unei centrale pentru
producerea energiei electrice ºi termice pe bazã de biogaz.
Conform strategiei energetice a oraºului, Avrigul îºi propune ca,
pânã în anul 2020, sã înfiinþeze un centru pentru producþia de energie
bazatã pe surse regenerabile ºi pânã în anul 2030, sã devinã o
localitate independentã din punct de vedere energetic.

mera de Agriculturã din Ille et
Vilaine, ADEVIA (Asociaþia pentru
Dezvoltare Internaþionalã Agricolã)
din Rennes, DADR Sibiu ºi
Consiliul Judeþean Sibiu.
Întâlnirea de la Avrig a încheiat
aceastã vizitã a francezilor în judeþul nostru (oaspeþii din Ille et
Vilaine au sosit luni, 5 iulie), programul acestora cuprinzând întâlniri cu oficialitãþile din conducerea
judeþului, precum ºi deplasãri în
teritoriu, întâlniri cu diver`i “actori”
implicaþi sub diverse forme, în agriculturã, creºterea animalelor sau
industria alimentarã, întâlniri de
evaluare a etapelor anterioare ale
proiectelor comune derulate etc.

infiltraþiile de apã din sol ºi care va aduce
un plus de confort, un ambient curat,
plãcut ºi siguranþã. Tot cu acest prilej, a
fost reparat ºi gardul instituþiei,
„imaginea” pe care o oferã acum gr[diniþa
fiind mult îmbunãtãþitã. Am mai aflat cã,
în perioada urmãtoare, pe acoperiºul
grãdiniþei vor fi montate panouri solare
pentru producerea de energie, aceastã
investiþie contribuind la împlinirea
obiectivelor asumate prin programele ºi
strategiile energetice ale administraþiei
publice locale. În conformitate cu cele
spuse de directorul Marius Novac,
lucrãrile efectuate în aceastã varã la
Grãdiniþa nr
nr.. 1 AVRIG au costat peste
50.000 lei, bani proveniþi din bugetul
anului 2010 aprobat pentru Liceul
Teoretic „Gheorghe Lazãr” A vrig.

Grãdiniþa nr. 1 a
„îmbrãcat” haine noi

Cultura de miscanthus
poate asigura materia primã
pentru centrala pe biomasã

Oaspeþii s-au arãtat foarte
mulþumiþi de primirea fãcutã, de
felul în care participanþii români au
ºtiut sã-ºi expunã anumite
chestiuni, au apreciat modul de
implicare ºi combativitatea
sibienilor ºi nu au ezitat sã facã
paralele între situaþiile evidenþiate
în acest teritoriu ºi situaþii similare
de la ei, din Franþa.
A fost o întâlnire cordialã, cu
multe pilde ce pot fi de folos
ambelor pãrþi, aici putând fi baza
unor posibile colaborãri ºi parteneriate pentru viitor.
Acþiunea a fost organizatã de
Asociaþia de Prietenie “Ille et
Vilaine- Sibiu”, împreunã cu Ca-

Bal în grãdina Reºedinþei de Varã a lui
Samuel von Brukenthal
Câteva sute de oameni, avrigeni
dar ºi cetãþeni ai localitãþilor din împrejurimi sau oaspeþi din strãinãtate, au participat sâmbãtã, 3
iulie, la „Balul verii” de la Avrig.
Acþiunea a fost organizatã de filiala
localã a Forumului Democrat German din România, cu sprijinul Ton
Mariaj ºi al altor sponsori sau colaboratori, în grãdina din Orangeria
Reºedinþei de Varã a baronului
Samuel von Brukenthal. Pentru
câteva ore, complexul baroc de la
Avrig a devenit un loc al distracþiei
ºi bunei dispoziþii, cei prezenþi
petrecând bine în compania muzicii,
fie cã a fost vorba de piesele instrumentale interpretate de formaþia
“Burzenländer” din Braºov sau de
muzica modernã, provenitã de la
un calculator conectat la un sistem
de amplificare. Nu au lipsit preparatele la grãtar, bãuturile rãcoritoare sau berea, dulciurile, toate
acestea contribuind la reuºita unei
iniþiative care ºi-a propus sã readucã în atenþie balurile de alt[datã.
Chiar dacã s-a aflat doar la prima
ediþie, „Balul verii” a „punctat” din
plin, a avut succes la public ºi are

toate ºansele sã devinã un frumos
obicei, ce ar putea s[ contribuie
la promovarea acestei frumoase ºi
valoroase locaþii.

Andreea Esca la
„Balul verii”
Printre participanþii de vazã ai
primei ediþii a „Balului verii” de la
Avrig s-a aflat ºi binecunoscuta
vedetã de televiziune Andreea
Esca. Prezentatoarea Stirilor Pro
TV a venit la bal alãturi de pãrinþi
ºi cei doi copii ai sãi ºi a petrecut
aici, ^mpreun[ cu ceilalþi participanþi,
mai bine de o orã. Imediat ce a fost
recunoscutã în mulþime, Esca a
devenit þinta flashurilor aparatelor
de fotografiat ºi a fost nevoitã sã
ofere o mulþime de autografe.
De asemenea, a rãspuns invitaþiei adresate de Forumul Democrat German din România
(filiala Avrig) ºi primarul Arnold
Gunter Klingeis, ºi au fost prezenþi
la „Balul verii”, primarii comunelor
Porumbacu de Jos, Ioan Strava
ºi Cârþiºoara, Dorin Magda, precum ºi mai mulþi consilieri locali
avrigeni.

rosu galben albastru negru

În cursul dimineþii zilei de joi, 8
iulie 2010, delegaþia Departamentului Ille et Vilaine (BretaniaFranþa), ce a efectuat o vizitã în
judeþul Sibiu, s-a aflat la Avrig.
Delegaþia din Ille et Vilaine a fost
formatã din Jean CEZARD directorul Direc\iei Agricole din Ille
et Vilaine, Marc BELHOMMEdirector al fabricii de lapte
TRIBALLAT, René COLLIN-
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Brădenii vor avea un loc de întâlnire şi consiliere
cu responsabilii administraţiei publice locale
Sunt în plinã desfãºurare
lucrãrile de reparaþii la sala de
spectacole a Cãminului Cultural
din satul Bradu. Aici, Primãria
oraºului Avrig doreºte sã
amenajeze o salã modernã, cu
multiple utilitãþi, unde sã
funcþioneze, în primul rând, un
centru de întâlnire ºi consiliere
pentru cetãþeni, dar sã poatã fi
organizate ºi alte manifestãri
(serbãri ºcolare, spectacole,
baluri etc). La finalizarea
lucrãrilor, vor fi înlocuite uºile ºi
ferestrele, vor fi executate zugrãveli, se va repara podeaua
ºi instalaþia electricã etc, astfel
încât oamenii din Bradu, dar nu
numai ei, sã poatã beneficia de
un spaþiu curat, sigur ºi civilizat,
pentru organizarea diverselor
activitãþi de interes general.

Banii necesari efectu[rii acestor al oraºului Avrig. Vom reveni cu
lucrãri provin din bugetul local amãnunte.

Oraşul participă la Programul „Biblionet”
sistem de biblioteci publice
moderne în România. Ca urmare,
pentru cinci ani (perioada de
derulare a programului), s-a
aprobat suportarea, din bugetul
local (cofinanþarea), a costurilor
legate de asigurarea abonamentului la internet, asigurarea
(poliþa de asigurare) echipamentelor donate prin program,

plata utilitãþilor ºi asigurarea
securitãþii spaþiului (prin instalarea
unor sisteme de siguranþã),
transportul ºi cazarea bibliotecarului pentru participarea la
cursurile de instruire organizate
de BIBLIONET la Biblioteca
Judeþeanã ASTRA.
Programul „Biblionet - lumea
în biblioteca mea” are o valoare

totalã de 26,9 milioane de dolari
ºi este finanþat de Fundaþia Bill
& Melinda Gates pentru urmãtorii 5 ani. Biblionet este un
parteneriat între IREX, Ministerul Culturii, Cultelor ºi
Patrimoniului
Naþional,
Fundaþia EOS (Educating for
an Open Society), Asociaþia
Naþionalã a Bibliotecarilor ºi

Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR) ºi bibliotecile publice româneºti. Microsoft Corporation va dona cãtre
bibliotecile selectate în program software în valoare de
aproximativ 15 milioane de
dolari, aceastã acþiune fiind
parte a iniþiativei globale de
înzestrare a comunitãþilor cu

tehnologie accesibilã ºi utilã.
Judeþul Sibiu, alãturi de alte
23 de judeþe, a fãcut parte din
cea de-a doua rundã de admitere în programul de informatizare a bibliotecilor publice,
anunþul privind îndeplinirea
condiþiilor de eligibitate ºi
admiterea în acest program fiind
fãcut în 25 martie 2010.

Medalii şi certificate „Gheorghe Lazăr” pentru cei mai
merituoşi elevi ai oraşului
Toþi elevii de la instituþiile de învãþãmânt din oraº (gimnaziu ºi liceu), ce au avut
performanþe deosebite la învãþãturã ºi deþin titulatura de „ºef de promoþie”, au primit
din partea Asociaþiei „Prietenii A vrigului”, cel mai activ ONG din teritoriul sibian al
Þãrii Oltului, medalia aniversarã „Gheorghe Lazãr– întemeietorul învãþãmântului
superior în limba românã” ºi un certificat aniversar
aniversar..

Distincþiile GHEORGHE LAZÃR de la Asociaþia „Prietenii
Avrigului” au fost oferite ºefilor de
promoþie cu prilejul desfãºurãrii
festivitãþilor de premiere ºi
închidere a anului ºcolar 2009/
2010 de la fiecare instituþie de
învãþãmânt din oraº. Astfel, au
fost premiaþi urmãtorii elevi:
ªtefania Andreea Macrea (ciclul
gimnazial) ºi Vanesa Mãnãstireanu (liceu)- Liceul Teoretic
„Gheorghe Lazãr” Avrig; Elena
Trãistaru (ciclul gimnazial) ºi Ionuþ
Paroº- Grupul ªcolar Industrial

de Construcþii Maºini Mârºa;
Maria Criºan (ciclul gimnazial)ªcoala cu clasele I-VIII Avrig.
Maria Criºan este ºi cel mai
merituos elev din oraº al acestei
promoþii, media generalã obþinutã
de aceasta fiind 10.
Acesta a fost primul an când
distincþiile GHEORGHE LAZÃR
au fost acordate ºefilor de
promoþie de la instituþiile de
învãþãmânt avrigene, organismul
neguvernamental intenþionând ca

aceastã premiere sã devinã o
frumoasã tradiþie. De altfel,
pentru a da un plus de importanþã acestor distincþii,
„Prietenii Avrigului” vor demara în
curând formalitãþile necesare
pentru înscrierea lor ca Marcã
Înregistratã la Oficiul de Stat
pentru Invenþii ºi Mãrci.
Medalia
ºi
certificatul
GHEORGHE LAZÃR au fost
lansate anul trecut, cu prilejul
manifestãrilor aniversare prilejuite

de împlinirea a 230 de ani de la
naºterea cãrturarului Gheorghe
Lazãr, cea mai importantã personalitate a Avrigului. Distincþiile au fost oferite pânã
acum unor personalitãþi din
diverse domenii (culturã, artã,
religie, politicã, ºtiinþã,
învãþãmânt), membrilor aparatului legislativ local, conducerii administrative a
oraºului, oaspeþilor strãini ce
au vizitat Avrigul, etc.

A fost binecuvântat terenul pentru o nouă biserică
Sâmbãtã, 5 iunie, la orele amiezii, în Zona Turisticã V
Valea
alea A vrigului, s-a desfãºurat slujba de binecuvântare a
iitorul
Viitorul
terenului pe care va fi construitã biserica viitorului centru ecumenic al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului. V
aºezãmânt va fi edificat în zona numitã „Podu Jibrii”, în imediata apropiere a cabanei silvice cu acelaºi nume a
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic „Izvorul Florii” A vrig.
Slujba de binecuvântare a
terenului a fost oficiatã de ÎPS
Laurenþiu Streza, Mitropolitul
Ardealului ºi Arhiepiscopul
Sibiului, alãturi de protopopul
Avrigului, pr. Vasile Gafton, preoþii
Militon Lupu, Mihaiu Resiga, Ioan
Chidu ºi Eugen Bucurenciu ºi doi
diaconi. La ceremonie au fost
prezenþi primarul oraºului Avrig,
Arnold Klingeis, primarul comunei
Cârþiºoara, Dorin Magda, mai
mulþi consilieri locali ºi cetãþeni din
Avrig, turiºti aflaþi la acel moment
prin zonã, diverºi alþi invitaþi.
Dupã slujbã, conducãtorul
bisericii ortodoxe din Ardeal a
þinut sã menþioneze cã, prin
oficierea acestui serviciu religios,
terenul a fost scos din uzul
comun ºi a fost oferit în grijã lui
Dumnezeu. De asemenea,
Mitropolitul Ardealului a mulþumit
tuturor celor prezenþi la aceastã

ceremonie, dar ºi oficialitãþilor
avrigene, ce ºi-au dat acordul
pentru atribuirea acestei suprafeþe de teren. A mai vorbit
celor prezenþi ºi primarul Arnold
Gunter Klingeis, care ºi-a
exprimat speranþa cã viitoarea
capelã ºi viitorul centru ecumenic
de pe Valea Avrigului vor aduce
un plus de valoare ºi importanþã
întregii zone.
În cursul lunii ianuarie a acestui
an, Consiliul Local Avrig a
adoptat Hotãrârea nr. 5/2010,
prin care ºi-a dat acordul pentru
întocmirea documentaþiei de
dezmembrare a unei suprafeþe
de 1.000 mp dintr-un teren de
2.382 mp situat în intravilanul
oraºului Avrig-Valea Avrigului.
Hotãrârea mai prevede cã, dupã
dezmembrare, terenul în suprafaþã de 1.000 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. Cu prilejul festivitãþii de
sâmbãtã, ÎPS Laurenþiu Streza a
spus cã mica bisericã din cadrul
viitorului centru va purta
hramurile „Înãlþarea Domnului” ºi
„Sfântul Serafim de Sarov”.

Numere administrative
pentru fiecare
proprietate din Zona
Turisticã “Valea
Avrigului”
Eforturile depuse în ultima perioadã de angajaþii
administraþiei locale din Avrig pentru a realiza un recensãmânt
al tuturor proprietãþilor (imobile, terenuri ºi case de vacanþã)
din Zona Turisticã “Valea Avrigului” încep sã dea rezultate.
Surse din cadrul Primãriei oraºului Avrig ne-au informat cã
s-a încheiat operaþiunea de identificare a proprietãþilor din zona
situatã între Crucea Capul Þãrmului ºi Podul Jibrii, astfel cã
toþi proprietarii sunt invitaþi la sediul instituþiei, pentru a-ºi ridica
plãcuþa cu numãr administrativ. Pentru identificare, fiecare
proprietar va prezenta numãrul de tarla ºi cel de parcelã.
Operaþiunea de acordare a acestor numere administrative se
va desfãºura în zilele de marþi ºi vineri ale fiecãrei sãptãmâni,
între orele 8 ºi 13.
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Oraºul Avrig, prin Biblioteca
Orãºeneascã, va participa la
Programul „Biblionet- lumea în
biblioteca mea”. Recent, Consiliul
Local Avrig ºi-a dat acordul
pentru participarea oraºului, în
calitate de co-partener, la programul ce îºi propune facilitarea
accesului gratuit al publicului larg
la informaþie prin dezvoltarea unui

