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S-a aprobat agenda culturalã a
oraºului pentru anul 2012

în acest sens, precum ºi ca
urmare a analizei impactului
asupra comunitãþii, s-a
convenit ca în agenda culturalã
a oraºului pentru anul 2012 sã
fie cuprinse atât evenimentele
organizate în anii precedenþi ºi
care au avut impact la public,
cât ºi evenimente noi, cerute de
exigenþele publicului avrigean,

precum ºi de lipsurile de pe
unele paliere a evenimentelor
culturale. Prin agenda propusã
ºi aprobatã, s-a încercat
acoperirea a cât mai diverse
gusturi ºi cerinþe culturale, atât
la nivelul evenimentelor de mai
micã anvergurã, cât ºi al celor
de mai mare importanþã.
În anul 2012, avrigenii vor
avea, din nou, “Târgul de flori
la castel” (în primul sfârºit de
sãptãmânã al lunii mai),
Festivalul folcloric “Florile Oltului” (prima parte a lunii iulie),
Festivalul “Toamnã barocã la

Avrig” (sfârºitul lunii septembrie)
ºi Târgul de Crãciun.
De asemenea, printre acþiunile pentru sprijinirea cãrora
Consiliul Local al oraºului
Avrig ºi-a dat aprobarea prin
aceeaºi hotãrâre, se numãrã
Festivalul “Produse ºi tradiþii în
Þara Oltului” (începutul lunii
octombrie- primul weekend) ºi

concursul “Comorile din Þara
Oltului”.
Dintre noutãþile, prin care
organizatorii vor încerca,
începând cu acest an, sã vinã
în întâmpinarea unor noi
categorii de public, se aflã
concertul de muzicã clasicã
susþinut de Filarmonica de Stat
din Sibiu, (la finalul stagiuniiîn luna iunie), ºi “Festivalul
tinereþii la Avrig” (începutul
lunii august).
În referatul ce a însoþit
proiectul de hotãrâre supus
aprobãrii legislativului local, se

menþioneazã cã, pe lângã
evenimentele anuale, se pot
organiza evenimente de mai
micã anvergurã, în conexiune
cu diverse aniversãri culturale,
istorice sau tradiþiile ºi
obiceiurile zonei.
Prin aprobarea Agendei de
activitãþi ºi parteneriate în 2012
pentru Biblioteca Orãºeneascã

Avrig, s-a þinut cont de faptul
cã, în afara împrumutului de
carte ºi a activitãþilor clasice de
gestionare din bibliotecã, în
fiecare an se desfãºoarã o serie
de activitãþi proprii sau
organizate în parteneriat, pentru
publicul din localitate sau din
zonã, folosind resurse proprii
sau resurse puse la dispoziþie
de parteneri.
Printre activitãþile ce vor fi
organizate ºi anul acesta în
bibliotecã se numãrã „Prichindel în Þara povestacilor”,

„Ora de .... cu ºi fãrã calculator”, „Clubul de vacanþã”,
„Copilãrie cu poveºti sau fãrã?”,
„Ocolul pãmântului cu 80 de
autori”.
Împreunã cu partenerii
bibliotecii, în 2012 vor fi
organizate diverse activitãþi,
precum „Sãptãmâna familiei –
sãptãmâna fãrã televizor”,
„Educaþie pentru sãnãtate”, seri
de teatru, acþiuni sociale, „ªi la
mine vine Moº Crãciun”, „Ajutã
o bibliotecã micã sã creascã
mare”, „Hai sã povestim

despre... copilãrie!”.
Printre partenerii Bibliotecii
Orãºeneºti Avrig sunt câteva
instituþii similare din Sibiu,
Mediaº, Fãgãraº, Târgu
Mureº, precum ºi mai multe
asociaþii neguvernamentale,
instituþii de învãþãmânt etc.
Finanþarea activitãþilor cultural- sportive desfãºurate în
baza programelor aprobate se
va face doar în urma solicitãrilor adresate în timp util de
instituþiile sau compartimentele
implicate.

Destinaþia masei lemnoase
recoltatã din pãdurile oraºului
Consiliul Local Avrig,
întrunit în prima ºedinþã
ordinarã din acest an, a adoptat
o hotãrâre prin care a aprobat
destinaþia masei ce se va
recolta în cursul anului 2012
din fondul forestier proprietatea
oraºului.
Astfel, în urma dezbaterilor
ºi având în vedere adresa

Bani pentru naveta cadrelor
didactice
La fel cum s-a întâmplat ºi în
anii anteriori, personalul
didactic navetist, ce îºi
desfãºoarã activitatea la
instituþii de învãþãmânt din
oraºul Avrig, va beneficia de
subvenþii din partea Consiliului
Local Avrig, pentru decontarea
cheltuielilor cu naveta.
Hotãrârea privind decontarea
cheltuielilor navetei personalului didactic a fost
adoptatã zilele trecute de

legislativul local avrigean, cu
prilejul ºedinþei ordinare din
luna ianuarie.
De aceste facilitãþi vor
beneficia toate cadrele
didactice navetiste ce îºi
desfãºoarã activitatea la Liceul
Teoretic „Gheorghe Lazãr”
Avrig, Grupul ªcolar Industrial
de Construcþii Maºini Mârºa ºi
ªcoala cu clsasele I- VIII Avrig,
cu structurile ºcolare aparþinãtoare acestora.

Decontarea cheltuielilor cu
naveta se va face lunar, pe baza
unor situaþii detaliate depuse de
consiliile de administraþie ale
unitãþilor de învãþãmânt.
Urmãrirea ºi ducerea la
îndeplinire a prezentei hotãrâri
vor fi asigurate de pimarul
oraºului Avrig, direcþia
economicã din cadrul Primãriei
oraºului Avrig ºi compartimentele contabilitate ale
unitãþilor ºcolare.

Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic „Izvorul Florii” Avrig
R.A. (organism silvic al
Consiliului Local Avrig, ce
administreazã fondul forestier
al oraºului), membrii legislativului local avrigean au
decis cã, din totalul cotei de
masã lemnoasã repartizatã
pentru anul în curs structurii

silvice private avrigene, cel
mult 30% va fi rezervatã
pentru acoperirea necesarului
populaþiei, iar cel mult 70% va
fi destinat industriei.
Hotãrârea Consiliului Local
al oraºului Avrig va fi dusã la
îndeplinire de ºeful Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic
„Izvorul Florii” Avrig R.A..

Avrigenii în sprijinul sinistraþilor din
Vrancea ºi Buzãu
Dovedind, o data în plus, cã
solidaritatea umanã nu are
limite ºi cã românul ºtie sã fie
aproape de cei în suferinþã,
credincioºii Bisericii Ortodoxe
din Avrig au fost ºi ei, printre
cei ce nu au putut rãmâne
insensibili la suferinþele
pricinuite semenilor lor de
zãpezile abundente cãzute în
mai multe din localitãþile þãrii.
Astfel, la iniþiativa doamnei
Mareº Maria, pensionarã cu o
bogatã experienþã în orga-

nizarea campaniilor umanitare
pentru situaþii de acest fel, a
fost demaratã o acþiune de
colectare de alimente de strictã
necesitate. Pentru câteva ore,
avrigenii cu suflet mare au
donat diverse cantitaþi de
alimente (valoarea aproximativã
a acestora a fost de 7000 lei),
care au fost transportate la
Academia Forþelor Terestre din
Sibiu. De aici, cu mare dãruire,
ostaºii au fãcut colete în care
au cuprins toate alimentele,

inclusiv pâine, ºi cu maºini
speciale,
au
asigurat
transportul acestora cãtre
locurile sinistrate din judeþele
Vrancea ºi Buzãu.
Iniþiatoarea campaniei ºi
reprezentantul
Bisericii
Ortodoxe din Avrig, protopopul
Vasile Gafton, doresc sã
mulþumeascã ºi pe aceastã
cale tuturor credincioºilor din
Avrig care au rãspuns la apelul
fãcut ºi au sprijinit pe cei aflaþi
în suferinþã în aceste zile.

rosu galben albastru negru

La iniþiativa mai multor
membri ai sãi, Consiliul Local
al oraºului Avrig a adoptat
recent, cu prilejul primei
ºedinþe ordinare din acest an,
o hotãrâre prin care a aprobat
Programul evenimentelor
cultural- sportive ºi Agenda de
activitãþi ºi parteneriate a
Bibliotecii Orãºeneºti Avrig,
pentru anul 2012.
Astfel, în urma discuþiilor
purtate de reprezentanþi ai
Comisiei pentru Culturã a
Consiliului Local cu diverse
persoane ce au responsabilitãþi
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ANUNÞ IMPORTANT!!!

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor
Avrig (SPCLEP) anunþã toþi cetãþenii cu domiciliul stabil în
localitatea Mârºa, ce nu au menþionat pe actul de identitate
numele strãzii, sã se prezinte la sediul serviciului, pentru
eliberarea unui nou act de identitate.
De asemenea, SPCLEP Avrig
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
- vã rugãm sã vã verificaþi
Persoanelor A vrig
valabilitatea actelor de identitate
(buletine de identitate, cãrþi de
LUNI
identitate, cãrþi de identitate
8.30-13- cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
provizorii);
14- 15.30 - eliberãri
- persoanele care au actul de
MARÞI
identitate expirat, sau care
8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
urmeazã sã expire, sunt obligate
16- 18 - eliberãri
sã se prezinte la sediul serviciului
MIERCURI
de evidenþã
8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
cu 15 zile înainte de expirare.
14-15.30 - eliberãri
De asemenea, persoanele
JOI
care au acte de identitate
8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
pierdute, furate sau distruse,
14-15.30 - eliberãri
sunt obligate sã se prezinte la
VINERI
sediul serviciului pentru punerea
8.30- 12.30- cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
în legalitate cu acte de identitate,
având asupra lor urmãtoarele este cazul);
- certificatul de deces (copie ºi
documente:
- certificatul de naºtere (copie original)- unde este cazul;
- documentul de identitate ºi original);
- sentinþã divorþ- definitivã ºi
expirat;
- certificatul de cãsãtorie (copie irevocabilã (original ºi copie)- cartea de alegãtor (unde ºi original);
unde este cazul;

- dovada legalã privind spaþiul
de locuit (ex. contract de
vânzare- cumpãrare, închiriere,
adeverinþã de la Primãrie pentru
mediul rural ºi urban etc)- copie
ºi original;
- certificatele copiilor sub 14 ani
(original ºi copie)- unde este

cazul;
- dovada achitãrii contravalorii
actului de identitate (chitanþã de
7 lei de la Casieria Primãriei
Avrig);
- dovada achitãrii taxei
extrajudiciare de timbru (chitanþã
de 4 lei de la Casieria Primãriei

Avrig);
- imaginea necesarã cãrþii de
identitate se preia la sediul serviciului, cu mijloace informatice.
Mai multe informaþii puteþi
obþine la sediul serviciuluiAvrig, strada Gheorghe Lazãr,
nr. 10.

În urmã cu doar câteva zile,
de la Compartimentul Juridic din
cadrul Primãriei oraºului Avrig
am primit informaþii referitoare
la bilanþul de activitate al
Consiliului Local Avrig pentru
anul 2011.

Astfel, am putut afla cã, în
perioada
anului
trecut,
legislativul local avrigean a
avut o activitate destul de
bogatã ºi interesantã.
Aleºii locali avrigeni s-au
întrunit în 19 ºedinþe, 12

întâlniri fiind cele cu caracter
ordinar (în fiecare lunã a anului)
ºi 7 extraordinare. Patru dintre
ºedinþele extraordinare desfãºurate în anul 2011 au fost convocate de îndatã, pentru dezbaterea unor probleme urgente.

În cadrul ºedinþelor au fost
adoptate un numãr total de 146
de hotãrâri.
Problemele abordate în
cadrul întâlnirilor de lucru ale
Consiliului Local Avrig au fost
din cele mai diverse ºi

complexe. Cele mai multe
hotãrâri adoptate în 2011 (11)
au fãcut referire la activitatea
Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic „Izvorul Florii” Avrig R.
A., structura silvicã privatã
proprie
ce
asigurã

administrarea fondului forestier
proprietatea oraºului.
Comparativ cu anul 2010, în
anul trecut s-a observat o
scãdere a numãrului de
hotãrâri adoptate (196 în 2010
ºi numai 146 în 2011).

Impozitele ºi taxele locale vor putea fi plãtite cu ajutorul
cardului bancar
hotãrâre, aleºii locali avrigeni au
aprobat plata din bugetul local al
oraºului a cheltuielilor aferente
înregistrãrii în sistem, interfaþare
ºi conectare la acesta.
Comisionul aferent plãþii
Recent, Consiliul Local al prin care ºi-a dat acordul pentru Platã online a impozitelor ºi electronice a taxelor, impozitelor
oraºului Avrig a adoptat o înregistrarea Primãriei Avrig în taxelor, utilizãnd cardul bancar.
ºi a altor venituri cãtre bugetul
hotãrâre (HCL nr. 145/2011), Sistemul Naþional Electronic de
De asemenea, tot prin acestã local, efectuate prin utilizarea

Nu peste foarte mult timp, persoanele fizice ºi juridice din
oraºul A v r i g c a r e a u o b l i g a þ i i f i n a n c i a r e c ã t r e b u g e t u l l o c a l
(impozite, taxe locale ºi alte plãþi) vor putea efectua plata
a c e s t o r a m a i s i m p l u º i r a p i d , f o l o s i n d c a r d u l b a n c a rr..

cardului bancar, (acesta va fi de
maxim 2% din valoarea
tranzacþiei dar nu va fi mai mare
de 30 lei/tranzacþie), va fi
suportat de contribuabilul ce
efectueazã plata.
Surse din cadrul Biroului de
Impozite ºi Taxe al Primãriei
oraºului Avrig ne-au informat cã,

Activitãþile anului 2012 la ªcoala cu clasele I-VIII
Recent, cu prilejul ºedinþei
ordinare a Consiliului Local al
oraºului Avrig, a fost adoptatã o hotãrâre prin care s-a
a p r o b a t C a l e n d a r u l e v e n imentelor cultural- artistice ºi
istorice ce vor fi organizate ºi
desfãºurate de ªcoala cu
clasele I-VIII Avrig în cursul
anului 2012.
Astfel, la propunerea cond u c e r i i i n s t i t u þ i e i d e î n v ãþãmânt avrigene, legislativul
local al aprobat agenda de
manifestãri propusã pentru
anul în curs, iar printre
acþiunile ce vor fi organizate
în cursul acestui an calendaristic de ªcoala cu calsele
I - V I I I Av r i g s u n t d i v e r s e
manifestãri aniversare sau
comemorative
dedicate
scriitorilor de seamã ai

neamului sau personalitãþilor
locale, acþiuni dedicate unor
evenimente istorice sau unor
mari sãrbãtori religioase,
activitãþi de protecþie a
mediului etc.
Cea mai mare parte a
activitãþilor se va desfãºura
în cadrul instituþiei de
învãþãmânt avrigene, dar
pentru câteva s-a ales ca loc
de desfãºurare sala de
ºedinþe a Consiliului Local
Avrig, muzeul oraºului,
precum ºi alte locuri publice.
În cuprinsul aceleiaºi
hotãrâri se menþioneazã cã,
în bugetul local pe anul 2012
al oraºului Avrig, se va aloca
suma de 20000 lei pentru
susþinerea financiarã a
activitãþilor incluse în
calendarul aprobat.

în aceste zile se efectueazã
demersurile ºi tratativele
necesare cu reprezentanþii
bãncilor interesate de a oferi aces
serviciu, urmând ca, în cel mai
scurt timp posibil, plata cu cardul
bancar a obligaþiilor financiare
cãtre bugetul local sã fie
operaþionalã.

rosu galben albastru negru

Activitatea Consiliului Local în anul 201
20111
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Martiriul lui Horea ºi Cloºca în
dezbtarerea elevilor sibieni

Zeci de elevi de la câteva
instituþii de învãþãmânt din judeþul
Sibiu (Liceul Teoretic “Gheorghe
Lazãr” Avrig, ªcoala cu clasele IVIII Avrig, ªcoala cu clasele I-VIII
“Matei Basarab” Turnu Roºu,
Colegiul Tehnic “Mediensis”
Mediaº, Grupul ªcolar “Avram
Iancu” Sibiu ºi ºcoala gazdã) au
participat vinerea trecutã, la

Centrul de Informare ºi
Documentare “Pinocchio” din
cadrul Grupului ªcolar Industrial
Construcþii de Maºini Mârºa, la
Sesiunea de Comunicãri ºi
Referate „227 de ani de la
martiriul lui Horea ºi Cloºca”.
Manifestarea a fost organizatã
pentru al doilea an consecutiv la
liceul din Mârºa.

Pentru câteva ore, elevi de la
ciclurile gimnazial ºi liceal au
prezentat în faþa colegilor ºi
cadrelor didactice diverse
referate ºi comunicãri despre
Rãscoala de la 1784, condusã de
bravii înaintaºi, astfel cã
participanþii
ºi-au
putut
reîmprospãta cunoºtinþele sau au
avut ocazia de a afla lucruri noi
legate de acest important
eveniment istoric.
O parte a lucrãrilor prezentate
au fãcut referire la alte aspecte
ºi evenimente din istoria þãrii
noastre, ºi nu numai, astfel cã,
manifstarea s-a transformat, pe
alocuri, într-o interesantã ºi
complexã lecþie de istorie
universalã.
Lucrãrile au fost prezentate fie
în formatul clasic, scris, fie cu
ajutorul calculatorului, în format
Power Point, fapt ce a dat un
plus de atractivitate întregii
manifestãri.
La finalul acþiunii, dupã ce au
felicitat toþi participanþii pentru

munca depusã ºi lucrãrile cadrelor didactice diplome ºi martiriul lui Horea ºi Cloºca” a
prezentate, organizatorii (prof. dr. adeverinþe de participare.
fost organizatã în colaborare cu
Din Petre ºi bibliotecara Ioana
Sesiunea de Comuunicãri ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean
Cotoarbã) au oferit elevilor ºi Referate „227 de ani de la Sibiu.

Conducerea Consiliului Judeþean a semnat, la începutul
acestei luni, contractul de lucrãri, proiectare ºi execuþie,
pentru instalaþii de tratare ºi închiderea depozitelor
neconforme din judeþ, cu asocierea de firme Confort – Finara
Consult Timiºoara, câºtigãtoarea licitaþiei. Semnarea
contractului s–a fãcut în prezenþa preºedintelui Consiliului
Judeþean, Martin Bottesch, a vicepreºedintelui CJ,
C o n s t a n t i n ª o v ã i a l ã , º i a r e p r e z e n t a n þ i l o r f i r m e l o rr..
Valoarea contractului de
lucrãri este de 46.391.707,99
lei, în condiþiile în care suma
maximã pentru contractul de
lucrãri fusese estimatã la
57.617.930,98 lei. Semnarea
contractului a fãcut parte din
proiectul "Sistem de management integrat al deºeurilor în
judeþul Sibiu".

Ce prevede
contractul
Contractul prevede proiectarea ºi execuþia unei staþii de
sortare în localitatea ªura Micã,
construirea a douã staþii de
compostare la ªura Micã ºi
Târnava, ºi închiderea depozitelor neconforme din Agnita,
Avrig, Cisnãdie, Remetea –
Sibiu ºi Tãlmaciu. Durata
contractului este de 26 luni.
Proiectarea lucrãrilor va fi
realizatã în primele douã luni,

urmând apoi execuþia lucrãrilor
ºi perioada de notificare a
defecþiunilor.
De asemenea, în ultimele luni
a fost derulatã procedura de
achiziþie pentru selectarea
auditorului. În urma evaluãrii,
contractul a fost atribuit S.C.
SOCCEC S.R.L. Bucureºti.
Contractul a fost semnat la 1
februarie 2012. Valoarea
Contractului de servicii pentru
auditul financiar al proiectului
este de 91.260 RON + TVA.
Suma maximã pentru Contractul
de audit fusese estimatã la
129.140,50 RON + TVA. Pasul
urmãtor îl constituie procedura
de achiziþie publicã pentru ultimul
contract din cadrul proiectului
"Furnizarea echi-pamentelor de
colectare a deºeurilor în judeþul
Sibiu (recipienþi pentru colectarea separatã a deºeurilor
reciclabile, respectiv biodegradabile, precum ºi unitãþi de
compostare individualã)"; este în

curs de pregãtire. Se
preconizeazã cã invitaþia de
participare va fi publicatã în
prima jumãtate a anului 2012.
Suma maximã estimatã pentru
Contractul de furnizare de
echipamente
este
de
17.155.133,71 RON + TVA.

Despre sistemul
de management
integrat al
deºeurilor
Valoarea proiectului "Sistem
de management integrat al
deºeurilor în judeþul Sibiu",
derulat de Consiliul Judeþean,
este de 22.682.591 euro fãrã
TVA, din care contribuþia UE –
16.053.714 euro. Consiliul
Judeþean Sibiu împreunã cu
unitãþile administrativ–teritoriale
membre în Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã “Eco

Sibiu”, asigurã o cofinanþare de
3.016.790 euro. Obiectivul
general al proiectului este de a
implementa un sistem de
management integrat al
deºeurilor solide la nivelul
întregului judeþ, în scopul
conformãrii cu obligaþiile asumate
de România în Tratatul de
Aderare. Proiectul îºi propune
achiziþia echipamentelor de
colectare, cuprinzând containere
ºi unitãþi de compostare în
gospodãrii, construirea unei linii

de sortare cu o capacitate de
20.000 t/an ºi a douã staþii de
compostare cu capacitãþi de
15.000 t/an ºi 7.000 t/an, la
ªura Micã ºi Târnava,
închiderea ºi reabilitarea a cinci
depozite urbane neconforme,
mãsuri de creºtere a gradului
de conºtientizare a publicului în
vederea reducerii cantitãþii de
deºeuri, separarea materialelor
reciclabile la sursã, precum ºi
asistenþã tehnicã ºi supervizarea
lucrãrilor. Prin implementarea

proiectului se vor crea 77 locuri
de muncã, 70 locuri de muncã
la staþia de compostare ºi cea
de sortare de la ªura Micã ºi
ºapte locuri de muncã la staþia
de compostare Târnava. Toþi
locuitorii judeþului Sibiu vor
beneficia de acest proiect,
întrucât din Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã “Eco
Sibiu” fac parte toate unitãþile
administrativ–teritoriale din
judeþ. Investiþiile urmeazã a fi
finalizate pânã în august 2013.

Protejaþi de ger animalele!
Ninsorile abundente ºi
temperaturile scãzute din aceste
zile pot afecta starea fiziologicã ºi
de sãnãtate a efectivelor de
animale ºi pãsãri care sunt
crescute în fermele comerciale
sau în gospodãriile populaþiei din
judeþ, dacã nu sunt respectate
normele de protecþie ºi
bunãstare. În judeþul Sibiu existã
la aceastã datã 4.130 capete
bovine crescute în 29 ferme
comerciale, 28.549 capete
bovine în 6.710 exploataþii cu 13 bovine la gospo-dãriile
populaþiei, 9.121 capete cabaline,
522.484 capete ovine ºi 17.486
caprine, 22.730 capete porcine în

4 ferme comerciale ºi 29.140
capete în 11.100 exploataþii ale
gospodãriilor populaþiei, 458.303
pãsãri în 8 ferme cu gãini
ouãtoare, 3 ferme cu pui de
carne, o fermã de prepeliþe ºi
208.115 pãsãri la gospodãriile
populaþiei, precum ºi alte specii
(animale de blanã, iepuri, familii
de albine, peºti, animale de
companie). Pentru a asigura o
stare de sãnãtate normalã a
acestora ºi implicit produse
animaliere corespunz[toare,
specialiºtii din cadrul Direcþiei
Sanitar–Veterinare ºi pentru
Siguranþa Animalelor Sibiu,
recomandã proprietarilor de

animale ºi pãsãri ca pentru
perioada anotimpului rece sã
asigure: adãpostirea animalelor ºi
pãsãrilor în spaþii corespunzãtoare speciei ºi categoriei
de vârstã, care sã asigure
densitatea, volumul de aer,
umiditatea, luminozitatea ºi
zooigiena la parametri normali;
etanºeitatea uºilor ºi a ferestrelor
pentru a se asigura o
temperaturã optimã ºi constantã
în adãposturi; asigurarea unor
spaþii confortabile pentru
perioada fãtãrilor în special la
specia bovinã ºi ovinã;
protejarea surselor de apã ºi
furaje pentru a nu fi supuse

îngheþului; transportul animalelor
ºi pãsãrilor sã se efectueze numai
dacã sunt asigurate mijloace de
transport echipate corespunz[tor
ºi sã le protejeze de intemperii;
sã efectueze periodic acþiuni de
dezinfecþie, dezinsecþie ºi
deratizare cu o firmã specializatã
sau o echipã proprie coordonatã
de medicul veterinar de liberã
practicã ºi sã comunice la
D.S.V.S.A Sibiu intenþia privind
introducerea sau scoaterea de
animale în/din exploataþie ºi a
altor miºcãri interne de animale.
"În cazul apariþiei unor situaþii
deosebite (animale ºi pãsãri
bolnave sau moarte, toxiinfecþii

alimentare) este obligatoriu sã fie
sesizat personalul sanitarveterinar ºi pentru siguranþa
alimentelor din cadrul D.S.V.S.A.
Sibiu, unde este asiguratã
asistenþã de specialitate

permanentã, la telefoanele 0269
– 223.314, pentru a se interveni
operativ ºi eficient", susþine dr.
Ioan Penþea, Compartimentul
Comunicare din cadul D.S.V.S.A.
Sibiu.
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46 de milioane de lei pentru sortarea deºeurilor din judeþ
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Bonificaþia pentru impozit se acordã doar
pânã la 31 martie

La casieria Serviciului Impozite ºi TTaxe
axe din
cadrul Primãriei oraºului Avrig se pot plãti
obligaþiile financiare cãtre bugetul local
(impozitele ºi taxele locale), aferente anului
2012.

Persoanele fizice ºi juridice care îºi vor achita
integral impozitele pânã la finele lunii martie,
vor beneficia de o bonificaþie de 5 % din suma
de platã. De asemenea, contribuabilii ce doresc
sã-ºi achite obligaþiile financiare cãtre bugetul

local în douã tranºe, pot face acest lucru fãrã a
plãti majorãri de întârziere, cu condiþia ca prima
jumãtate a sumei de platã sã fie achitatã pânã la
31 martie, iar cea de-a doua pânã la finalul lunii
septembrie.

Rezultatele provizorii ale Recensãmântului Populaþiei ºi
Locuinþelor- 201
20111
În comunicatul de presã remis
dupã prezentare s-a menþionat cã
rezultatele provizorii ale Recensãmântului Populaþiei ºi Locuinþelor
(RPL 2011) din 20 octombrie 2011
prezintã o primã estimare privind
numãrul populaþiei, al gospodãriilor
populaþiei ºi al fondului de locuinþe
la nivel naþional ºi teritorial.
Datele provizorii ale recensãmântului s-au obþinut prin
prelucrarea operativã a principalelor informaþii statistice însumate
la nivel de localitate – municipiu,
oraº, comunã, pe baza tabelelor
centralizatoare întocmite de
recenzori dupã perioada de
colectare a datelor, pentru cele 2,4
mii sectoare de recensãmânt din
judeþul Sibiu. Informaþiile completate
în aceste tabele centralizatoare au
fost agregate de comisiile judeþene
având la bazã procesele verbale
de validare întocmite de comisiile
locale de recensãmânt, semnate ºi
însuºite de membrii acestora.
Rezultatele obþinute ºi prelucrate
pânã la aceastã etapã au caracter
provizoriu ºi pot suferi modificãri pe
parcursul etapelor ulterioare de
prelucrare a datelor individuale din
formularele de înregistrare a
persoanelor din gospodãrii ºi
locuinþe.
Conform programului de

desfãºurare al RPL 2011,
Secretariatul Tehnic al Comisiei
judeþene Sibiu a RPL a centralizat
la nivelul judeþului Sibiu informaþiile
generale referitoare la numãrul
populaþiei stabile ºi fondul de
locuinþe. Rezultatele provizorii
obþinute se prezintã astfel:
Populaþia stabilã: 376 mii
(375992) persoane
Gospodãrii: 137,5 mii (137503)
gospodãrii
Locuinþe (inclusiv alte unitãþi de
locuit): 167 mii locuinþe (166983
locuinþe din care: 166773 locuinþe
convenþionale ºi 210 alte unitãþi de
locuit)
Clãdiri: 93 mii clãdiri (93.09. mii
clãdiri din care: 92.5 mii clãdiri cu
locuinþe ºi 522 clãdiri cu spaþii
colective de locuit).

Numãrul ºi
structura
teritorialã a
populaþiei stabile
Potrivit rezultatelor provizorii ale
recensãmântului din 20 octombrie
2011, populaþia stabilã a judeþului
Sibiu a fost de 375.9 mii persoane,
din care: 366,2 mii au fost
persoane prezente, iar 9,7 mii

Sfaturi pentru
reproducerea
ovinelor
O etapã prioritarã în tehnologia
de creºtere a ovinelor o
constituie activitatea de reproducþie (monta ºi obþinerea de
miei prin fãtãri în campanii
organizate) care asigurã atât
creºterea efectivului, cât ºi
înlocuirea animalelor reformate
sau moarte. Campania de fãtãri
la ovine se desfãºoarã, în
sistemul tradiþional, în perioada
ianuarie – februarie, în funcþie de
data introducerii berbecilor
reproducãtori în turmele cu oile
stabilite pentru reproducþie.
Pentru ca aceastã activitate sã
se desfãºoare în condiþii optime
ºi sã nu fie afectatã starea de
sãnãtate a oilor mame sau a
mieilor, crescãtorii de ovine vor
asigura urmãtoarele: identificarea
ºi înregistrarea în Baza Naþionalã
de Date a ovinelor din exploataþie ºi a mieilor nou fãtaþi;
adãpostirea ovinelor în spaþii
corespunzãtoare speciei ºi
categoriei de vârstã, care sã
asigure în principal densitatea ºi
zooigiena la parametrii normali
(aºternut curat, spaþii dezinfec-

tate ºi vãruite); compartimentarea
adãpostului în funcþie de starea
fiziologicã a efectivului (oi gestante, oi în fãtare, oi cu miei);
asigurarea microclimatului optim,
respectiv o temperaturã de 18 –
20 grade C, coeficientul de
luminozitate, 1:12, – 1:15, umiditatea sã fie cuprinsã între 65–
70% ºi împrospãtarea continuã a
aerului prin ventilaþie naturalã;
protejarea surselor de apã ºi
furaje pentru a nu fi supuse
îngheþului; evitarea administrãrii
de furaje (silozuri sau rãdãcinoase) îngheþate care pot
provoca avorturi sau alte afecþiuni grave; efectuarea examenului clinic privind starea de
sãnãtate a întregului efectiv ºi
efectuarea coditului la oile fãtãtoare;
înlãturarea învelitorilor fetale ºi a
straturilor de aºternut ud cu
lichidele scurse în timpul fãtãrii,
prevenind astfel rãspândirea unor
boli; obiºnuirea mielului sã sugã la
mamã la 20–30 minute dupã fãtare
ºi asigurarea cu personal îngrijitor
de calitate ºi pregãtit pentru acest
domeniu de activitate.

prezente) a fost de 1,4 mii
persoane, reprezentând 0,38%
din populaþia stabilã a judeþului.

Numãrul

temporar absente. Din totalul
gospodãriilor
populaþiei stabile 245,9 mii
persoane aveau domiciliul/reºepopulaþiei
dinþa în municipii ºi oraºe (66%),
iar 130 mii persoane locuiau în
comune (34%). Din punctul de
Din totalul populaþiei stabile a
vedere al mãrimii populaþiei stabile, judeþului, 99.1% (373 mii
judeþul Sibiu se situeazã pe locul 23 persoane), se regãseºte în cele
în ierarhia judeþelor.
137 mii gospodãrii ale populaþiei.
Restul de 3 mii persoane au fost
înregistrate în spaþii colective de
Structura etnicã a
locuit sau sunt persoane fãrã
populaþiei stabile
adãpost.
Din totalul gospodãriilor judeþului,
a judeþului Sibiu
94503 (68,73%) au fost înregistrate
la municipii ºi oraºe. Aceste
La recensãmântul din octombrie gospodãrii au numãrat 245922
2011, înregistrarea etniei s-a fãcut persoane (65,4%), ceea ce înpe baza liberei declaraþii a seamnã cã numãrul mediu de
persoanelor recenzate, respec- persoane pe o gospodãrie a
tându-se, astfel, dreptul funda- populaþiei este de 2,60.
mental al fiecãrui individ de a-ºi
În comunele judeþului s-au
declara în deplinã libertate ºi fãrã înregistrat 43000 gospodãrii
niciun fel de constrângere (31.27%), cu un numãr de 130070
apartenenþa etnicã. Rezultatele (34.6%), ceea ce înseamnã cã
provizorii ale recensãmântului numãrul mediu de persoane pe o
populaþiei relevã faptul cã, din totalul gospodãrie a populaþiei este de
populaþiei stabile a judeþului, 340,8 3,02.
mii persoane (90.64%) s-au
declarat români, 17,9 mii (4,76%)Clãdiri – Locuinþe
rromi, 10,8 mii (2,89%)- maghiari,
4,1 mii (1,09%)- germani.
Numãrul persoanelor pentru
La recensãmântul din octombrie
care nu a fost înregistratã etnia (nu 2011 a fost înregistrat un numãr de
au dorit sã o declare sau nu erau 93 mii clãdiri în care se aflau 166.7

mii locuinþe convenþionale. Acestea
totalizau un numãr de 429.8 mii
camere de locuit care însumeazã
o suprafaþã locuibilã de 8244.7 mii
m.p. Comparativ cu mediul rural, în
urban locuinþele convenþionale au
un numãr mediu de camere mai
mic, dar suprafaþa medie a
locuinþelor ºi a camerelor de locuit
este mai mare.
Numãrul mediu al camerelor de
locuit pe o locuinþã este de 2.57
camere de locuit/locuinþã, judeþul
Sibiu situându-se sub media
înregistratã la nivel naþional (2,7
camere/locuinþã). Suprafaþa medie
a camerelor de locuit ce revine pe
o locuinþã în judeþul Sibiu este de
19.57 mp.
Comparativ cu ultimul recensãmânt de acest fel organizat în
România (anul 2002), pentru
judeþul Sibiu se observã o scãdere
la aproape toate datele colectate.
Astfel, populaþia stabilã a scãzut
de la 421724 persoane, iar numãrul locuitorii oraºelor ºi
municipiilor a scãzut de la 277574
persoane ºi cel al locuitorilor din

comune a scãzut de la 144150
persoane.

Rezultatele
provizorii ale
Recensãmântului
Populaþiei ºi
Locuinþelor- 201
20111
în oraºul A vrig
Populaþia stabilã - 12095
persoane, din care: români- 11560
persoane; maghiari- 260
persoane; rromi- 182 persoane;
germani- 64 persoane; alte etnii4 persoane; etnie nedeclaratã- 19
persoane.
Numãrul total al clãdirilor
înregistrate a fost de 2933, în 2918
din acestea fiind înregistrate ºi
locuinþe.
Au fost înregistrate 5567
locuinþe, 5563 din acestea fiind
locuinþe convenþionale.
Informaþii suplimentare se
pot obþine de pe site-ul
www
.recensamantromania.ro.
www.recensamantromania.ro.

Ajutã o bibliotecã micã sã creascã mare!
În localitãþile din zona de sud
a judeþului se observã în ultima
perioadã o creºtere a implicãrii
societãþii civile, a organizaþiilor
neguvernamentale, în viaþa
socialã. Acest fenomen aduce
beneficii multiple, mai ales cã
acþiunile rezultate, cele mai
multe având ºi sprijinul
autoritãþilor administraþiilor
publice locale, reuºesc, încetîncet, sã devinã emblematice
pentru zonã. O nouã idee de
acest fel începe sã se
materializeze aici, iar de aceastã
datã actorii principali sunt
Biblioteca Orãºeneascã Avrig,
Centrul de Informare Turisticã
Avrig ºi Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã “Þara Oltului”.
Cele trei organisme îºi propun
ca, împreunã cu populaþia din
întreaga zonã ºi nu numai, sã
ajute o bibliotecã micã sã
creascã mare.
“Biblioteca Orãºeneacã Avrig,
Centrul de Informare Turisticã
Avrig ºi Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã “Þara Oltului”
sprijinã revitalizarea bibliotecilor
din localitãþile mici: am semãnat
o bibliotecã micã, sã o ajutãm sã
creascã mare! Puteþi face asta

împreunã cu noi donând o carte
uneia din cele douã biblioteci pe
care <<le-am semãnat>> - Boiþa
ºi Porumbacu. Cei care vor face
acest lucru, pot trimite cãrþile la
Biblioteca Orãºeneascã Avrig,
str. Avram Iancu, nr. 25, cu
menþiunea bibliotecii cãreia îi
este destinatã cartea: Boiþa sau
Porumbacu. Toate cãrtile vor fi
strânse la Avrig ºi vor ajunge în
bibliotecile spre care le trimiteþi
dumneavoastrã. Fiecare carte
înseamnã un fruct al copãcelului

pe care l-am sãdit în aceste
comunitãþi. Cu mulþumirile
viitorilor cititori.
Asociaþia de la Poalele
Negoiului este <<gazda>>
bibliotecii care <<creºte>> la
Porumbacu, pentru aceastã
locaþiei Biblioteca Orãºeneascã
Avrig donând deja mobilierul.
La Boiþa, Primãria ºi Consiliul
Local au pus la dispoziþie un
spaþiu în care, Asociaþia de
Prietenie <<ILLE et VILAINESIBIU>> a adus mobilierul.”, se

menþioneazã într-un apel lansat
de iniþiatorii acþiunii pe diverse
medii de socializare on line.
Am mai aflat cã existã deja
persoane disponibile (voluntari)
ce vor putea deservi cele douã
noi biblioteci.
În speranþa cã iniþiativa va fi
încununatã de succes, ne
alãturãm ºi noi demersului ºi
repetãm îndemnul lansat de
iniþiatori: ”Doneazã o carte ºi
ajutã o bibliotecã micã sã
creascã mare!”

rosu galben albastru negru

Recent, Comisia Judeþeanã pentru Recensãmântul Populaþiei
ºi al Locuinþelor din judeþul Sibiu a prezentat rezultatele
provizorii ale Recensãmântului Populaþiei ºi Locuinþelor- 201
1.
2011.

