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“Moºtenire din bãtrâni” a ajuns la majorat
Peste 600 de elevi de la 28 de instituþii de învãþãmânt º i
cluburi ale copiilor ºi elevilor din întreg judeþul, au
participat, duminicã, 13 mai, la ediþia a XVIII-a a Festivalului
Folcloric „Moºtenire din bãtrâni” de la Avrig.
Imediat dupã paradã, la Sala
de sport a Liceului Teoretic
„Gheorghe Lazãr” a debutat
spectacolul- concurs.
În cele câteva ore de
adevãratã sãrbãtoare închinatã
folclorului autentic, pe scena
special amenajatã au evoluat
ansambluri de cântece ºi
dansuri populare, soliºti vocali
ºi instrumentiºti dar ºi grupuri
vocale, ce au dovedit prin
programul prezentat, o datã în
plus, cã tradiþiile folclorice
adevãrate au încã mulþi adepþi
ºi în rândul celor mai tineri.
Evoluþiile au fost atent
urmãrite de membrii juriului,
oameni cu o bogatã experienþã
în domeniu, ce la finalul
spectacolului au alcãtuit o
ierarhie a celor mai valoroºi
participanþi. Organizatorii au
oferit câºtigãtorilor diplome ºi
cupe, iar fiecare participant a

fost rãsplãtit cu un mic stimulent
financiar. (Cheltuielile prilejuite
de organizarea ºi desfãºurarea
manifestãrii au fost asigurate,
prin alocaþie de la bugetul local
al oraºului, de Primãria ºi
Consiliul Local.)

“Comenius” i-a dus pe profesorii din Mârºa
la capãtul lumii, în Polinezia Francezã
În urmã cu doar câteva sãptãmâni, în cadrul proiectului Comenius în care
Grupul ªcolar Construcþii de Maºini Mârºa este partener
partener,, o delegaþie a
ºcolii, formatã din profesorul Mugur V
erdeº, coordonator al proiectului ºi
Verdeº,
Maria ª inca, director al scolii, a participat, alãturi de partenerii a ltor
state, la activitaþi ale proiectului, în Polinezia Francezã.

Dupã o cãlãtorie cu avionul,
însumând peste 30 de ore,
traversând Europa, Oceanul
Atlantic, America, la 500 km de
Tahiti, în mijlocul Pacificului, în
insula Rurutu, o insulã de 29 km2,
o ºcoalã primitoare a fost gazda
noastrã pentru 3 zile.
Primirea oaspeþilor a fost unul
dintre cele mai impresionante
momente trãite vreodatã. Cãldura
oamenilor de pe insulã, pentru
care am fost prima delegaþie
oficialã în cadrul unui proiect,
ºiragurile de flori ºi scoici cu care
ne-au acoperit, muzica ce ne-a
însoþit mereu ºi elevii care au fost
nedespãrtiþi de noi în aceste zile,
ne-au fãcut sã credem cã un colþ
de paradis este în Rurutu.
Programul vizitei în Rurutu a
inclus ore de predare la elevii de
4- 12 ani de la Grupul ªcolar din
insulã, vizitarea celor 2 ºcoli de
pe insulã (Avera ºi Moerai), turul
insulei Rurutu ºi contactul cu
tradiþiile ºi obiceiurile localnicilor,
întâlniri cu oficialii insulei (primar,
viceprimari, consilieri).

Orele predate de profesorii din
Mârºa au avut la bazã tema
proiectului “Good food –feel well”,
adicã mâncarea sãnãtoasã ºi în
completare, elevii celor 2 clase la
care am desfãºurat activitãþile au
învãþat sã danseze ºi sã cânte
“Alunelu” (elevii de 3 ani) ºi “Jiana
din Mãrginime” (elevii de 10 ani).
Astfel, elevii din Polinezia
Francezã au luat contact cu
cântecele ºi jocurile noastre
tradiþionale ºi au învãþat, într-un
timp record, ceea ce li s-a predat,
iar în data de 9 mai, au sãrbãtorit
“Ziua naþiunilor” ºi au reuºit sã
transmitã colegilor lor din celelalte clase, ceea ce au învãþat.
Dupã 3 zile, partenerii
Comenius ai celor 8 þãri s-au
deplasat în Tahiti, unde a urmat o
serie de întâlniri oficiale cu
reprezentanþi ai sistemului de
învãþãmânt din insule, respectiv
cu ministrul educaþiei, Nena
Tauhiti, cu preºedintele Camerei
de Comerþ, Fernand Roomataaroa,
directorul ºcolii primare din Tahiti,
Christian Morhain ºi alþii.

De asemenea, au avut loc
activitãþi ale proiectului în clãdirea
Parlamentului, în prezenþa
inspectorilor din învãþãmânt ºi a
altor oficialitãþi, care s-au aratat
foarte interesate de proiectul
nostru, de activitãþile desfãºurate
ºi de impactul lor asupra elevilor
cãrora li se adreseazã.
O altã vizitã deosebit de
importantã a avut loc în Insula
Moreea, unde a fost vizitatã o
ºcoalã, un inspectorat ºi s-au
purtat discuþii legate de un viitor
proiect comun , cu o altã ºcoala
din oraºul Avrig.
În Tahiti, cazarea a fost
asiguratã la un hotel al unui liceu
hotelier, unde elevii efectueazã
practica în domeniul hotelier. Aici
ni s-a demonstrat, încã o datã, cã
teoria susþinutã de o practicã
serioasã sunt calea spre succes
pentru tânãra generaþie.
Vizita în Rurutu ºi activitãþile
desfãºurate în cadrul proiectului,
au adus o plus valoare ansamblului general al proiectului prin
puternica diferenþiere a locaþiei
faþã de restul þãrilor implicate în
proiect, situate în Europa.
Elevii ºi profesorii de la
Grupul ªcolar Mârºa, prin
diseminarea activitãþilor din
timpul vizitei ºi prin cãlãtoria
virtualã, desfãºuratã la ºcoalã,
au fost, pentru multe minute,
într-o lume pe care cu emoþie
ne-o imaginãm. De asemenea,
elevii din Mârºa au învãþat sã
danseze ºi sã gãteascã ca în
Rurutu ºi s-au bucurat de
surprizele prilejuite de cãlãtoria
virtualã pe insulã.

Noutãþi de la Casa Teritorialã de Pensii Sibiu
În urmã cu puþin timp,
Guvernul României a aprobat,
prin Ordonanþã de Urgenþã,
restituirea sumelor reþinute, cu
titlu de asigurãri sociale de
sãnãtate, în perioada 1 ianuarie
2011 – aprilie 2012.
Restituirea respectivelor
sume se va efectua astfel:
a) pentru sumele reþinute în
perioada ianuarie- martie 2011,
în tranºe lunare egale, în
perioada iunie- august 2012;
b) pentru sumele reþinute în
perioada aprilie 2011- aprilie
2012, pânã la data de 31
decembrie 2013. În aceastã
situaþie, Guvernul va aproba
prin hotãrâre graficul ºi
modalitatea de restituire a
sumelor pânã la data de 25
august 2012.
Precizãm cã, prin Deciziile
Curþii Constituþionale nr. 223/
2012 ºi nr. 224/2012, s-a stabilit
cã dispoziþiile art. 259 alin. (2)
din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sãnãtãþii,

referitoare la contribuþia de
asigurãri sociale de sãnãtate
datoratã de pensionari, dispoziþii
care au fost preluate ºi în Codul
fiscal începând cu 1 ianuarie
2011, “(...) sunt constituþionale în
mãsura în care se interpreteazã
în sensul cã procentul de 5,5 se
aplicã numai asupra veniturilor
din pensii care depãºesc 740 de
lei”.
Aceste dispoziþii ale deciziilor
Curþii Constituþionale au fost
respectate prin elaborarea
Ordonanþei de Urgenþã nr.15/
2012 privind stabilirea unor
mãsuri financiare în domeniul
asigurãrilor sociale de sãnãtate
ºi al finanþelor publice, prin care
s-a stabilit cã, începând cu luna
mai 2012, pensionarii ale cãror
venituri din pensii depãºesc 740
lei datoreazã contribuþia lunarã
pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate calculatã numai asupra
veniturilor din pensii care
depãºesc 740 de lei”.
Datoritã modului de calcul al

contribuþiei de asigurãri sociale
de sãnãtate potrivit Legii nr. 95/
2006, un numãr mare de pensionari s-au adresat instanþelor
de judecatã solicitând restituirea
sumelor reprezentând contribuþiile de asigurãri sociale de
sãnãtate, reþinute în perioada 1
ianuarie 2011- aprilie 2012,
blocând activitatea acestora.
Ministrul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale, Mariana
Câmpeanu a precizat la finalul
ºedinþei de guvern cã pensionarii trebuie sã ºtie cã aceastã
restituire se va face automat,
prin talonul de pensii. “Pensionarii nu trebuie sã depunã
nici o cerere, nu trebuie sã
meargã la tribunal ºi nici la Casa
de Pensii pentru a depune cereri
de restituire. Termenele de
judecatã obþinute de pensionarii
care au înaintat acþiuni în justiþie
sunt oricum ulterioare termenului
în care Ministerul Muncii va face
aceastã reparaþie”, a mai precizat
ministrul Câmpeanu.

Consultaþii medicale de urgenþã la Centrul
de Permanenþã A vrig
Reamintim cetãþenilor oraºului
cã, de la începutul lunii aprilie, la
Avrig (fostul Dispensar Medical
Uman- Preventoriul Avrig, strada
Gheorghe Lazãr, nr. 39) ºi-a
reînceput activitatea Centrul de
Permanenþã. Noua unitate
sanitarã funcþioneazã fãrã
personalitate juridicã ºi va asigura
continuitatea asistenþei medicale
primare în regim de gardã.
Redeschiderea Centrului de
Permanenþã de la Avrig a fost
aprobatã prin Decizia nr. 17/2012
a dr. Gabriel Budescu, directorul
executiv al Direcþiei de Sãnãtate
Publicã a Judeþului Sibiu, aceastã

structurã urmând sã deserveascã
întreaga zonã de sud a judeþului
(oraºul Avrig, localitatea Mârºa ºi
comunele Arpaºu de Jos, Cârþa,
Cârþiºoara, Porumbacu de Jos,
Racoviþa). Unitatea medicalã
funcþioneazã de luni pânã vineri,
între orele 15 ºi 8, iar în zilele
de sâmbãtã ºi duminicã,
programul este non-stop. Actul
medical este asigurat, pe rând,
de 11 cadre medicale (medici de
medicinã de familie), precum ºi
de 6 asistenþi medicali din
localitãþile zonei. Coordonatorul
Centrului de Permanenþã Avrig medic specialist medicinã de
este dr. Ovidiu Ioan Tecoanþã, familie.

rosu galben albastru negru

Manifestarea, cea mai
importantã activitate de acest
gen din judeþ, dedicatã copiilor
ºi tinerilor iubitori ai folclorului,
a fost organizatã de Clubul
Elevilor ºi Copiilor Avrig,
Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” Avrig, cu sprijinul
Primãriei ºi Consiliului Local
Avrig.
Sãrbãtoarea folclorului a
debutat cu doar câteva minute
înainte de amiazã, cu o paradã
a portului, cântecului ºi
dansului popular. Pentru
aproximativ o orã, ansambluri
folclorice din mai multe
localitãþi ale judeþului au
parcurs principalele artere ale
oraºului, spectacolele de
culoare ºi animaþie prezentate,
precum ºi scurtele recitaluri
susþinute pe parcurs, fiind
deosebit de apreciate de
întreaga asistenþã.

ANUNÞ IMPORTANT!!!

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Avrig (SPCLEP) anunþã toþi
cetãþenii cu domiciliul stabil în localitatea Mârºa, ce nu au menþionat pe actul de
identitate numele strãzii, sã se prezinte la sediul serviciului, pentru eliberarea unui nou
act de identitate.
De asemenea, SPCLEP Avrig aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:
- vã rugãm sã vã verificaþi valabilitatea actelor de identitate (buletine
de identitate, cãrþi de identitate, cãrþi de identitate provizorii);
- persoanele care au actul de identitate expirat, sau care urmeazã
sã expire, sunt obligate sã se prezinte la sediul serviciului de evidenþã
cu 15 zile înainte de expirare.
De asemenea, persoanele care au acte de identitate pierdute,
furate sau distruse, sunt obligate sã se prezinte la sediul serviciului
pentru punerea în legalitate cu acte de identitate, având asupra lor
urmãtoarele documente:
- documentul de identitate expirat;
- cartea de alegãtor (unde este cazul);
- certificatul de naºtere (copie ºi original);
- certificatul de cãsãtorie (copie ºi original);

- certificatul de deces (copie ºi original)- unde este cazul;
- sentinþã divorþ- definitivã ºi irevocabilã (original ºi copie)- unde
este cazul;
- dovada legalã privind spaþiul de locuit (ex. contract de vânzarecumpãrare, 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 serviciului- Avrig, strada

Gheorghe Lazãr, nr. 10.
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor A vrig
LUNI 8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
MARÞI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
16- 18 - eliberãri
MIERCURI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor
ºi eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
JOI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
VINERI - 8.30- 12.30 - cãrþi de identitate- primirea documentelor
ºi eliberãri
AT E N Þ I E !
Programul special de lucru cu publicul al Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Avrig:
- sâmbãtã, 9 iunie, între orele 8 ºi 16;
- duminicã, 10 iunie, între orele 8 ºi 21.

“Târgul de Flori la Castel”, ediþia a II-a
Sâmbãtã, 12 mai, la fosta
Reºedinþã de Varã a baronului
Samuel von Brukenthal (Preventoriul) din Avrig s-a desfãºurat
cea de-a doua ediþie a „Târgului
de Flori la Castel”.
Din pãcate, datoritã numãrului
destul de mic de expozanþi,
acþiunea n-a mai avut succesul
ediþiei de anul trecut, chiar dacã
condiþiile meteorologice au fost
deosebit de favorabile unei
activitãþi de acest fel iar numãrul
de vizitatori a fost neaºteptat de
mare. Totuºi, cei interesaþi au
putut sã admire ºi sã-ºi
achiziþioneze diverse flori ºi
aranjamente florale, rãsaduri de
flori ºi alte plate ornamentale,
mobilier ºi obiecte pentru decorat
grãdina, unelte de grãdinãrit
(printre expozanþi s-au aflat ºi
reprezentanþii locali ai cunoscutelor firme Husqvarna ºi Stihl),
precum ºi multe alte lucruri ce pot
veni în ajutorul oricui îºi doreºte
o grãdinã perfectã. De asemenea, cei mai mulþi dintre cei

prezenþi la “Târgul de Flori” de
la Avrig nu au ratat ocazia de a se
plimba ºi admira grãdinile ºi aleile
frumosului complex baroc, fapt ce
capãtã un farmec aparte, mai ales
în zilele cãlduroare ºi frumoase,
cum a fost ºi ziua de sâmbãtã.
Deºi “Târgul de Flori La Castel”
a fost programat pentru ambele zile
ale sfârºitului de sãptãmânã, din

cauza prezenþei reduse a
expozanþilor programul zilei de
duminicã a fost anulat.
Târgul de la „Preventoriul” din
Avrig a fost organizat de Consiliul
Local al oraºului Avrig, în
parteneriat cu Asociaþia „Prietenii
Avrigului” ºi Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului”, cu
sprijinul „Premiere- Video”.

Se pregãteºte “ULTRA Trail Fãgãraº”, primul maraton montan din Masivul Fãgãraº

Sala de ºedinþe a Primãriei
oraºului Avrig a gãzduit zilele
trecute prima întâlnire pregãtitoare a reprezentanþilor organizatorilor ºi colaboratorilor Ultra
maratonului de alergare montanã

„ULTRA Trail Fãgãraº”.
Cu acest prilej, cei prezenþi
(reprezentanþi ai diverse organizaþii neguvernamentale, agenþi
comerciali implicaþi în activitatea
turisticã de munte, reprezentanþi

ai instituþiei gazdã,
diverºi invitaþi), s-au
familiarizat cu principalele detalii ale unei
competiþii de acest fel,
au aflat informaþii
despre traseu dar ºi
despre etapele ce
trebuie parcurse pentru organizare. Din
partea principalilor
organizatori, la întâlnire a fost prezent
Lucian Clinciu.
Competiþia „ULTRA
Trail Fãgãraº” va face
parte din seria de activitãþi
„CarpathianMan®”
(organism ce are o
bogatã experienþã în
organizarea competiþiilor montane ce includ
alergarea montanã, mountainbike-ul, schi alpinismul etc) ºi
va fi deschisã persoanelor ce
cred într-o viaþã activã, înconjuratã de aventurã, ce aºteaptã

o ºansã de a se cunoaºte cât
mai bine, de a-ºi atinge ºi poate
depãºi, limitele fizice ºi psihice.
Maratonul, aflat la prima ediþie,
este programat pentru perioada
31 august- 2 septembrie 2012 ºi
va avea loc la cea mai mare
altitudine din România, mai mult
de 50% din traseu urmând a fi
organizat la peste 2000 m
altitudine. Pe parcursul competiþiei, concurenþii vor urca pe
cele mai înalte vârfuri din Carpaþii
Româneºti (Vârful Moldoveanu2554 m ºi Vârful Negoiu- 2535
m), într-una din cele mai
dramatice ºi sãlbatice zone
montane din þara noastrã.
„ULTRA Trail Fãgãraº” se va
desfãºura pe 9 categorii, în
funcþie de vârsta, sexul ºi nivelul
de pregãtire al participanþilor
(masculin pânã la 80 de ani,
masculin peste 80 de ani, feminin,
mixt ºi categoria destinatã
lucrãtorilor Salvamont ºi de la
Jandarmeria montanã).

Etapa 1 (prologul) a concursului se va desfãºura strict în Avrig
ºi va consta într-un cros pe
principalele strãzi ale oraºului. În
celelalte douã zile ale competiþiei
(etapele 2 ºi 3), se va ajunge pe
creasta Fãgãraºului, urmând a fi
parcurs un traseu ce are ca
puncte de reper Cabana
Ghiocelul- Poiana NeamþuluiCabana Bârcaciu, Cabana
Negoiu- vârful Negoiu- refugiul
Cãlþun- vârful Lãiþel- Bâlea Laclacul Capra- zona Piscul Negru/
Capra (2); Capra- Fereastra
Zmeilor- ºaua Podragu- vârful
Viºtea- Fereastrã Mare a
Sâmbetei- Complex Sâmbãta (3).
Prin
competiþiile
gen
„CarpathianMan®”
se
promoveazã la nivel naþional ºi
internaþional sportul outdoor ºi
activitãþile în naturã, frumuseþea
naturalã a Munþilor Carpaþi ºi
protejarea lor, precum ºi tradiþiile
ºi obiceiurile din localitãþile ºi
asezãrile de munte.

Campania “Sibiul recicleazã” continuã ºi în luna mai
Responsabilii din cadrul Unitãþii
de Implementare a Proiectului
„Sistem de management integrat
al deºeurilor în judeþul Sibiu”,
deþinut de Consiliul Judeþean
Sibiu, continuã ºi în luna mai
campania de informare ºi
conºtientizare „Sibiul recicleazã”,
prin organizarea întâlnirilor cu
cetãþenii, atât în mediul urban cât
ºi în mediul rural .
Locuitorilor prezenþi la întâlniri le

este prezentat modul în care vor fi
gestionate deºeurile generate în
localitatea lor. De asemenea, sunt
proiectate filmele publicitare ale
proiectului ºi vor avea loc discuþii
libere privind modul de gestionare
a deºeurilor.
Întâlnirile cu cetãþenii, în cadrul
cãrora reprezentanþii Consiliului
Judeþean ºi ai echipei de Asistenþã
tehnicã ºi supervizarea lucrãrilor de
construcþii, informeazã în mod direct

pe cetãþeni despre prevederile
proiectului “Sistem de management integrat al deºeurilor în
judeþul Sibiu”, cofinanþat de
Uniunea Europeanã, prin Fondul
European de Dezvoltare Regionalã, au început la sfârºitul lunii
martie.
Pânã în prezent s-au
desfãºurat întâlniri în comunele
Alþîna, Roºia ºi Vurpãr în luna
martie, precum ºi în comunele

Nocrich, Marpod, Chirpãr, Bruiu,
Porumbacu de Jos, Cîrþa,
Cîrþiºoara, Racoviþa, Turnu Roºu,
Boiþa ºi Sadu, respectiv oraºele
Agnita ºi Tãlmaciu în luna aprilie
2012.
Succesul întâlnirilor poate fi
cuantificat ºi prin numãrul mare al
celor care au luat parte la ele uneori a fost depãºitã cifra de 100
de participanþi. Întâlnirile au
beneficiat de prezenþa liderilor

comunitãþilor respective – primar,
viceprimar, consilieri locali.
La patru dintre întâlnirile cu
cetãþenii desfãºurate pânã acum
(la Agnita, Boiþa, Sadu ºi Tãlmaciu)
a participat ºi preºedintelui CJ
Sibiu, Martin Bottesch.
Pânã la finalul campaniei “Sibiul
recicleazã” (prima parte a anului
2013), în întreg teritoriul judeþului
vor fi organizate 70 de întâlniri cu
cetãþenii.

Anunþ
important de la
Direcþia
Judeþeanã de
Evidenþã a
Persoanelor
Sibiu
În scopul asigurãrii condiþiilor
necesare desfãºurãrii în condiþii
optime a proceselor electorale
din acest an, serviciile publice
comunitare de evidenþa persoanelor din judeþul Sibiu
desfãºoarã activitãþile specifice
de eliberare a cãrþilor de identitate pentru cetãþeni conform
programului de lucru cu publicul
afiºat la sediul fiecãrui serviciu,
iar pentru rezolvarea în mod
operativ a solicitãrilor privind
eliberarea documentelor de
identitate persoanelor cu drept
de vot, în sãptãmâna premergãtoare alegerilor programul va
fi extins astfel;
- 08.00 – 16,00, în data de
09.06.2012;
- 08,00 – 21,00, în data de
10.06.2012.
Folosim acest prilej pentru a
face un apel cãtre toþi cetãþenii
de a-ºi verifica termenul de
valabilitate al actelui de
identitate, pentru a evita
crearea unor situaþii neplãcute
în ceea ce priveºte exprimarea
dreptului de vot ºi nu în ultimul
rand, de a deveni contravenienþi la prevederile legale.
Pentru informaþii legate de
arondarea localitãþilor la
serviciile locale de evidenþa
persoanelor, coordonate de
contact, documentele necesare
eliberãrii actelor de identitate se
poate accesa site-ul D.J.E.P.
Sibiu: www.dcepjsb.ro.
Vã informãm, de asemenea
cã, în scopul creºterii gradului
de informare a cetãþenilor
asupra riscurilor pe care le
implicã nerespectarea legislaþiei
cu privire la alegerile locale din
10 iunie 2012, Ministerul
Administraþiei ºi Internelor,
deruleazã, la nivel naþional, în
perioada 10 mai – 10 iunie
2012, o campanie de conºtientizare a populaþiei cu privire la
sancþiunile prevãzute de lege în
cazul votului ilegal ºi a mitei
electorale, sub genericul ,,Mita
electoralã ºi votul ilegal
înseamnã închisoare”.
Materialele de promovare a
campaniei sunt operaþionalizate
pe site-ul www.votlegal.mai.gov.ro
care conþine repere legislative
ºi ºtiri/comunicate referitoare la
acþiunile M.A.I. pentru asigurarea desfãºurãrii, în condiþii
de legalitate, a procesului
electoral.
OR EXECUTIV
DIRECT
EXECUTIV,,
DIRECTOR
Damian Chirhoc

rosu galben albastru negru
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7 candidaþi pentru funcþia de primar al Avrigului
La Biroul Circumscripþiei Electorale nr
nr.. 4 din oraºul A vrig au
rãmas definitive toate cele ºapte candidaturi pentru funcþia
de primar ce au fost depuse
Astfel, la scrutinul din 10 iunie, avrigenii ºi locuitorii
din satele aparþinãtoare vor vota pentru unul dintre
urmãtorii candidaþi: Arnold Gunter Klingeis
(Forumul Democrat al Germanilor din România)primarul în funcþie al Avrigului, Gheorghe Frãticiu

Care sunt autoritãþile administraþiei publice
locale pentru care se organizeazã alegeri în
data de 10 iunie 2012?
Vor avea loc alegeri pentru: consiliile locale,
consiliile judeþene, primari ºi preºedinþi ai consiliilor
judeþene.
În municipiul Bucureºti sunt alegeri pentru:
consiliile locale ale sectoarelor, consiliul general
al Capitalei, primarii sectoarelor ºi primarul general
al municipiului Bucureºti.
Alegãtorul primeºte 4 buletine de vot.
Consiliile locale ºi consiliile judeþene se aleg
pe circumscripþii electorale, pe baza scrutinului
de listã, potrivit principiului reprezentãrii
proporþionale.
Primarii comunelor, oraºelor, municipiilor,
sectoarelor Municipiului Bucureºti ºi primarul
general al Municipiului Bucureºti, precum ºi
preºedinþii consiliilor judeþene se aleg pe
circumscripþii electorale, prin scrutin uninominal.
Cine are drept de vot ?
Au drept de vot cetãþenii români care au
împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care
împlinesc aceastã vârstã în ziua alegerilor.
Cetãþenii Uniunii Europene care au domiciliul
sau reºedinþa în România.
NU AU DREPT DE VOT.
Debilii sau alienaþii mintal puºi sub interdicþie.
Persoanele lipsite de drepturile electorale, pe
durata stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivã.
Cine poate candida ?
Cetãþenii români cu drept de vot care au
împlinit, pânã în ziua alegerilor inclusiv, vârsta
de cel puþin 23 de ani au dreptul de a fi aleºi
consilieri, primari sau preºedinþi ai consiliilor
judeþene.
Cetãþenii Uniunii Europene care au domiciliul
sau reºedinþa în România au dreptul de a fi aleºi
numai în funcþia de consilier local ºi consilier
judeþean.
ATENÞIE !
Cetãþenii români pot candida numai dacã nu
le este interzisã asocierea în partide politice potrivit
art. 40 alin. (3) din Constituþia României.
Pot candida numai persoanele care au
domiciliul pe teritoriul unitãþii administrativ –
teritoriale în care urmeazã a fi alese.
NU POT FI ALEªI:
Judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii
poporului, magistraþii, membrii activi ai armatei,
poliþiºtii ºi alte categorii de funcþionari publici
stabilite prin lege organicã.
Debilii sau alienaþii mintal puºi sub interdicþie.
Persoanele lipsite de drepturile electorale, pe
durata stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivã.
Unde votãm ?
Dreptul de vot se exercitã numai în comuna,
oraºul, municipiul sau subdiviziunea administrativ
–teritorialã a municipiului în care alegãtorul îºi are
domiciliul.
Alegãtorii voteazã numai la secþia de votare
la care este arondatã strada sau localitatea potrivit
delimitãrii fãcute ºi unde sunt înscriºi în copia de
pe listele electorale permanente, în copia de pe
listele electorale complementare sau în lista
suplimentarã întocmitã de primar.
Voteazã la secþia de votare în a cãrei razã îºi
au domiciliul cetãþenii români cu drept de vot omiºi
din copia de pe lista electoralã permanentã care
se prezintã la vot ºi fac dovada, cu actul de
identitate, cã domiciliazã în raza secþiei de votare

UNDE VOTÃM?
În vederea desfãºurãrii în condiþii normale
a alegerilor pentru autoritãþile administraþiei
publice locale, ce vor fi organizate în data
de 10 iunie 2012, primarul oraºului Avrig,
Arnold Gunter Klingeis, a emis Dispoziþa nr.
179/2012 privind delimitarea ºi
numerotarea secþiilor de votare de pe raza
teritorialã a oraºului Avrig.
Astfel, în Avrig, la alegerile locale de anul
acesta vor funcþiona 6 secþii de votare, dupã
cum urmeazã: 1- str. Gheorghe Lazãr, nr.
37, (în localul ªcolii cu clasele I-VIII Avrig),
unde vor vota cetãþenii cu domiciliul stabil
pe strãzile Aleea Bujorului, Alexandru
Vlahuþã, Bârcaciu, Calea Fãgãraºului,
Cãlþun, Câmpului, Ceferiºtilor, Clãbucet,
Dealului, Eroilor, Gheorghe Doja,
Gheorghe Lazãr, Gãrii, Griviþei, Lacului,
Negoiului, Nouã, Oltului, Saºilor, Stadionului;

Marian Frunþeanu ºi Adrian Ionel Stoica.
Comparativ cu ultimele alegeri locale, organizate
în anul 2008, se înregistreazã o uºoarã scãdere
a numãrului de candidaturi. Astfel, la precedentele
alegeri locale au fost 8 candidaþi pentru fotoliul de
primar al oraºului (7 în 2012), iar 10 formaþiuni
au fost înscrise în competiþie pentru Consiliul Local
(9 în 2012). A crescut însã numãrul candidaþilor
independenþi pentru legislativul local avrigean (2
în 2008, 4 în 2012).

ALEGEREA AUT
ORITÃÞILOR ADMINISTRAÞIEI PUBLICE LOCALE DIN 10 IUNIE 2012
AUTORITÃÞILOR
respective. Aceºtia sunt înscriºi în lista electoralã
suplimentarã întocmitã de preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare.
Preºedintele ºi membrii birourilor electorale ale
secþiilor de votare, precum ºi personalul tehnic
auxiliar ºi personalul însãrcinat cu menþinerea
ordinii voteazã la secþia de votare unde îºi
îndeplinesc atribuþiile, dacã domiciliazã în unitatea
administrativ-teritorialã pentru care se voteazã la
secþia respectivã. Aceºtia trebuie sã fie înscriºi de
cãtre preºedintele biroului electoral al secþiei de
votare în lista electoralã suplimentarã ºi trebuie sã
fie radiaþi din copia de pe lista electoralã permanentã
existentã la secþia de votare în a cãrei razã
domiciliazã, la solicitarea preºedintelui biroului
electoral al secþiei de votare.
Cetãþenii cu drept de vot, care ºi-au stabilit
reºedinþa într-o altã unitate administrativ- teritorialã
cu cel puþin 3 luni înaintea datei alegerilor, îºi pot
exercita dreptul de vot în unitatea administrativteritorialã respectivã.
ATENÞIE !
Un alegãtor este înscris numai într-o singurã
listã electoralã.
La aceeaºi secþie de votare, alegãtorii voteazã
pentru consiliul local, consiliul judeþean, pentru
primar ºi pentru preºedintele consiliului judeþean.
Când votãm ?
Data alegerilor: 10 iunie 2012.
Votarea începe la ora 7,00 ºi se închide la ora
21,00.
La ora 21,00, preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare declarã votarea încheiatã ºi
dispune închiderea sãlii unde se voteazã.
Care sunt actele de identitate
necesare pentru a vota ?
Alegãtorul trebuie sã prezinte actul de identitate
membrilor biroului electoral al secþiei de votare.
Prin act de identitate se înþelege:
- cartea de identitate;
- cartea de identitate provizorie;
- buletinul de identitate;
- paºaportul diplomatic sau de serviciu aflate
în termenul de valabilitate;
- carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor
ºcolilor militare.
Cetãþenii Uniunii Europene îºi pot exercita
dreptul de vot pe baza oricãrui document valabil
care le atestã identitatea.
Cine are acces în cabina de vot ?
PREZENÞA ORICÃREI PERSOANE ÎN
CABINELE DE VOT, ÎN AFARA CELEI
CARE VOTEAZÃ, ESTE INTERZISÃ.
Alegãtorul care din motive temeinice,
constatate de preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare, nu poate sã voteze singur are
dreptul sã cheme în cabina de votare un însoþitor
ales de el, pentru a-l ajuta. Însoþitorul nu poate fi
ales din rândul persoanelor care candideazã în
circumscripþia în a cãrei razã teritorialã se aflã
secþia de votare respectivã
Preºedintele secþiei de votare poate lua mãsuri
ca staþionarea unui alegãtor în cabina de votare
sã nu se prelungeascã nejustificat.
Cine poate vota prin intermediul urnei
speciale ?
Pentru alegãtorii netransportabili din cauzã de
boalã sau invaliditate, preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare poate aproba, la
cererea scrisã a acestora, ca o echipã formatã
din cel puþin doi membri ai biroului electoral sã
se deplaseze cu o urnã specialã ºi cu materialul
necesar votãrii - ºtampilã cu menþiunea "VOTAT"

ºi buletine de vot - la locul unde se aflã alegãtorul,
pentru a se efectua votarea.
ATENÞIE !
În raza unei secþii de votare se utilizeazã o
singurã urnã specialã. Urna specialã poate fi
transportatã numai de membrii biroului electoral
al secþiei de votare.
Pot vota numai persoanele care domiciliazã
în raza teritorialã a secþiei de votare respective
ºi numai dacã se asigurã secretul votului.
Ce buletine de vot sunt declarate nule
nule??
Buletinele de vot pe care nu a fost aplicatã
ºtampila de control a secþiei de votare
Buletinele de alt model decât cel legal aprobat
Buletinele pe care nu a fost aplicatã ºtampila
„VOTAT”
Buletinele pe care este aplicatã ºtampila
„VOTAT” pe mai multe patrulatere
BULETINELE DE VOT NULE NU INTRÃ
ÎN CALCULUL VOTURILOR VALABIL
EXPRIMATE
Excepþii:
In situaþia în care ºtampila „VOTAT” a depãºit
limitele patrulaterului, dar opþiunea alegãtorului este
evidentã.
Se poate contesta identitatea unui
alegãtor?
Da, se poate contesta identitatea persoanei
care se prezintã la vot de cãtre candidaþi ºi
alegãtori. În asemenea cazuri, identitatea celui
în cauzã se stabileºte de preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare prin orice mijloace.
În cazul în care contestaþia este întemeiatã,
preºedintele biroului electoral al secþiei de votare
îl opreºte de la vot pe alegãtorul contestat,
consemneazã faptul într-un proces verbal ºi
sesizeazã autoritãþile poliþieneºti.
Când poate fi suspendatã votarea?
Preºedintele biroului electoral al secþiei de
votare poate suspenda votarea pentru motive
temeinice. Suspendarea nu poate depãºi o orã
ºi este anunþatã prin afiºare la uºa localului de
vot cu cel puþin o orã înainte. Durata tuturor
suspendãrilor nu poate depãºi douã ore.
În timpul suspendãrii, urnele de votare,
ºtampilele, buletinele de vot ºi toate lucrãrile
biroului electoral rãmân sub pazã permanentã, iar
membrii biroului nu pot pãrãsi sala de votare în
acelaºi timp.
Persoanele care au dreptul sã asiste la votare
nu pot fi obligate sã pãrãseascã sala de votare
pe timpul suspendãrii operaþiunilor.
Cum se atribuie mandatul?
Primarii ºi preºedinþii consiliului judeþean se
aleg din primul tur de scrutin. Este declarat ales
primar candidatul care a întrunit cel mai mare
numãr de voturi valabil exprimate.
În caz de balotaj se organizeazã un nou tur
de scrutin la douã sãptãmâni de la primul tur (24
iunie 2012) la care vor participa doar candidaþii
care se aflã în aceastã situaþie.
ATENÞIE !
În cazul în care situaþia de balotaj intervine
între 2 candidaþi la funcþia de primar, între care
urmeazã sã se desfãºoare turul al doilea de
scrutin, iar unul dintre aceºtia decedeazã, renunþã
sau nu mai îndeplineºte condiþiile prevãzute de
lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri,
biroul electoral de circumscripþie declarându-l
primar pe celãlalt candidat.
Ce fapte aduc atingere exercitãrii
drepturilor electorale?
CONSTITUIE
CONTRAVENÞII

URMÃTOARELE FAPTE:
- refuzul de a permite accesul membrilor biroului
electoral al secþiei de votare, candidaþilor,
persoanelor acreditate potrivit legii, precum ºi
reprezentanþilor mass-mediei români ºi strãini;
- refuzul de a se conforma dispoziþiilor
preºedintelui biroului electoral al secþiei de votare
cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot ºi
împrejurimi;
- încãlcarea de cãtre preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare a prevederilor
articolului 89 din Legea 67/2004 republicatã;
- întocmirea proceselor-verbale cu încãlcarea
prevederilor articolului 90 din Legea 67/2004
republicatã;
- pãrãsirea de cãtre membrii biroului electoral
a localului secþiei de votare înainte de stabilirea
rezultatului alegerilor ºi de semnarea procesuluiverbal;
- continuarea propagandei electorale dupã
încheierea campaniei electorale potrivit dispoziþiilor
articolului 61 din Legea 67/2004 republicatã, prin
lansarea, afiºarea sau distribuirea materialelor
electorale de orice tip precum ºi sfãtuirea
alegãtorilor, în ziua votãrii, la sediul secþiilor de
votare sau în perimetrul prevãzut de lege (500m)
sã voteze sau sã nu voteze anumite partide
politice, alianþe politice, alianþe electorale;
- purtarea pe durata votãrii de cãtre membrii
biroului electoral al secþiei de votare sau de cãtre
persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau
alte însemne de propagandã electoralã;
- absenþa nejustificatã a preºedintelui, a
locþiitorului acestuia sau a membrilor birourilor
electorale, stabiliþi potrivit prevederilor prezentei
legi de la activitatea acestora;
- refuzul preºedintelui biroului electoral sau al
locþiitorului acestuia de a elibera o copie certificatã
de pe procesul-verbal persoanelor îndreptãþite
potrivit prevederilor legale;
- refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de
vot ºi ºtampila de votare alegãtorului înscris în
listã, care prezintã actul de identitate, precum ºi
înmânarea buletinului de vot unui alegãtor care
nu prezintã actul de identitate.
CONSTITUIE
INFRACÞIUNI
URMÃTOARELE FAPTE:
- înscrierea cu ºtiinþã în copia de pe lista
electoralã permanentã sau în copia de pe lista
electoralã complementarã a unor persoane care
nu sunt înscrise în lista electoralã permanentã sau
în lista electoralã complementarã;
- împiedicarea prin orice mijloace a liberului
exerciþiu al dreptului de a alege sau de a fi ales;
- violarea prin orice mijloace a secretului votului
de cãtre membrii biroului electoral al secþiei de
votare ori de cãtre alte personae;
- promisiunea, oferirea sau darea de bani,
bunuri ori alte foloase în timpul campaniei
electorale, precum ºi în scopul determinãrii
alegãtorului sã voteze sau sã nu voteze o
anumitã listã de candidaþi ori un anumit candidat,
precum ºi primirea acestora de cãtre alegãtori;
- tipãrirea ºi utilizarea de buletine de vot false,
introducerea în urnã a unui numãr suplimentar de
buletine faþã de cele votate de alegãtori,
falsificarea prin orice mijloace a documentelor de
la birourile electorale, precum ºi utilizarea unui act
de identitate nul sau fals;
- atacul prin orice mijloace asupra localului
secþiei de votare, furtul urnei sau al documentelor
electorale, ruperea sigiliilor;
- deschiderea urnelor înainte de ora stabilitã

11 secþii de votare pentru alegerile locale din 10 iunie
2- str. Gheorghe Lazã,r nr. 8, (în localul
Casei de Culturã Avrig), unde vor vota
cetãþenii cu domiciliul stabil pe strãzile 1
Decembrie, Badea Cârþan, Nicolae
Bãlcescu, Bisericii, Samuel Brukenthal- de
la nr. 1-107 ºi de la nr. 2-60, Cioplea,
George Coºbuc, Malului, Pietrari, Mihai
Viteazu, Tudor Vladimirescu; 3- str. Samuel
Brukenthal, nr. 41, (în localul Grãdiniþei, nr.
1), unde vor vota cetãþenii cu domiciliul stabil
pe strãzile Avram Iancu, Criºan, Mihai
Eminescu, Iazului, Izvorului, Joagarului,
Prundu Mare, Prundu Mic, Râului, Uniriide la nr. 1-89 ºi de la nr. 2-80, Zorilor; 4str. Samuel Brukentalhal, nr. 149, (în localul
Grãdiniþei nr. 2 din colonia Sticla), unde vor
vota cetãþenii cu domiciliul stabil pe strãzile
Calea Bolovanului, Samuel Brukenthal- de
la 109 la nr. 161 ºi de la nr. 62 la nr. 114 ºi

Bl. A1, B1, B2, F, C1, C2, E, A, B, C, D, A4 ºi
C3- Colonia Sticla, Micã, Parângului, Aleea
Stejarului, Sticlarilor, Unirii- de la nr. 91-177 ºi
de la nr. 80A-200; 5- str. Horia, nr. 15 (în
localul Liceului Teoretic “Gheorghe Lazãr”),
unde vor vota cetãþenii cu domiciliul stabil pe
strãzile Cloºca- cu blocurile 19, 20, 21, 22A,
22B, 23, 24, 25, 25A , 26, 27, 28, 31, 31A,
31B, 34, 34B, 37, Godeanu, Moldoveanu,
Aleea Pinului, Podragu, ªerbota, Suru,
Urlea; 6- str. Horia, nr. 15 (Liceul Teoretic
“Gheorghe Lazãr”), unde vor vota cetãþenii
cu domiciliul stabil pe strãzile Cânepii, Cloºcabl. 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ºi casele
cu locuinþe individuale, Horea- bl. 32, 33, 33A,
33B, 35, 36, 36A ºi locuinþele individuale,
Libertãþii.
La Mârºa, vor fi organizate urmãtoarele
secþii de votare: 7- în localul ªcolii Generale

pentru închiderea votãrii, precum ºi utilizarea urnei
speciale în alte condiþii decât cele prevãzute la
articolul 87 din Legea 67/2004 republicatã;
- încredinþarea urnei speciale altor persoane
decât membrilor biroului electoral al secþiei de
votare;
- votarea de cãtre o persoanã care nu are
drept de vot, precum ºi votarea de mai multe ori
în ziua alegerilor.

Locuri speciale pentru
afiºajul electoral
La Avrig, au fost stabilite locurile
speciale pentru afisajul electoral ce vor fi
utilizate în vederea organizãrii ºi
desfãºurãrii alegerilor pentru autoritãþile
administraþiei publice locale din 10 iunie
2012. Astfel, în conformitate cu Dispoziþia
nr. 213/2012, emisã de primarul Arnold
Gunter Klingeis, pentru perioada derulãrii
campaniei electorale, pe teritoriul
administrativ al oraºului au fost stabilite opt
amplasamente pentru panourile de afiºaj.
La Avrig panourile pentru afiºajul
electoral sunt situate în faþa Oficiului
Poºtal, la intersecþia strãzilor Samuel
Brukenthal- Eroilor- Libertãþii ºi în parcul
din zona centralã de blocuri, iar la Mârºa
asemenea locuri speciale au fost
amenajate vizavi de Piaþa Agroalimentarã (lângã blocul 2) ºi vizavi de
magazinul Loris Prod. Câte un loc special pentru afiºajul din timpul campaniei
electorale a fost amenajat ºi în satele
aparþinãtoare Bradu (în faþa Cãminului
Cultural), Sãcãdate (în intersecþia de la
Biserica Evanghelicã) ºi Glâmboaca (în
faþa Cãminului Cultural).

Peste 12000 de
avrigeni sunt aºteptaþi
la urne
Pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, în data de 10 iunie,
în Avrig ºi localitãþile aparþinãtoare sunt
aºteptate la urne 12514 persoane cu
drept de vot.
În conformitate cu cele înscrise în listele
electorale permanente existente la sediul
Biroului Circumscripþiei Electorale nr. 4
Avrig (Primãria oraºului Avrig), cei mai
mulþi alegãtori sunt cuprinºi în listele de
la Avrig (8175 persoane). În localitatea
Mârºa, listele electorale permanente
cuprind 2734 persoane, la Bradu vor
putea vota 889 cetãþeni, în Sãcãdate
existã 516 cetãþeni cu drept de vot, iar
la Glâmboaca, doar 200.
Cetãþenii cu drept de vot ce au
domiciliul stabil în oraºul Avrig (inclusiv în
satele aparþinãtoare), pot consulta listele
electorale permanente la sediul primãriei
ºi astfel pot verifica daca au fost cuprinºi
sau nu în acestea.
La alegerile locale de anul acesta, cele
12514 persoane cu drept de vot din
Avrig vor putea vota la una dintre cele
11 secþii de votare ce vor fi organizate
(Avrig- 6 secþii, Mârºa- 2 secþii, Bradu,
Sãcãdate ºi Glâmboaca- câte o secþie).

Mârºa, unde vor vota cetãþenii cu domiciliul 9- Bradu (în localul ªcolii Generalale)- la acestã
stabil pe strãzile Carpaþi- bl. T2, Corneliu secþie vor vota cetãþenii cu domiciliul stabil în
Coposu- blocurile K6, T3, T4, T5, T6, T7, satul Bradu; 10- Sãcãdate (în localul ªcolii
Aleea Garoafelor- blocurile K7, 1, Ilarie Generale)- la aceastã secþie vor vota cetãþenii
Munteanu- blocurile A, B, 71, locuinþele mici, cu domiciliul stabil în satul Sãcãdate; 11Suru- blocurile 2, 70, C, C1, C2, Uzinei; 8- în Glâmboaca (în localul ªcolii Generale)- la
localul Grupului ªcolar Industrial Construcþii de aceastã secþie vor vota cetãþenii cu
Maºini Mârºa, unde vor vota cetãþenii cu domiciliul stabil în satul Glâmboaca.
domiciliul stabil pe strãzile Cãlþun- blocurile 3,
18, 19, G5, G6,
Cindrel- blocurile
infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
3N, 1, 6, 7, 8, 9,
Suru- bl. G4, Aleea
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rosu galben albastru negru

GHIDUL ALEGÃTORULUI DIN
ROMÂNIA

(Uniunea Social Liberalã- PSD)- viceprimarul în
funcþie, Traian Oprea (Partidul Democrat Liberal),
Gheorghe Vasiu (Uniunea Naþionalã pentru
Progresul României), Alexandru Sas (Partidul
Poporului- Dan Diaconescu), Mihai Ianoºiu

(Partidul România Mare) ºi independentul Lazãr
Lãzãroaie.
Pentru alegerea Consiliului Local, au depus liste
complete de candidaþi F.D.G.R., P.D.L., U.S.L.,
P.P.- D.D., ºi U.N.P.R.. Tot pentru forul legislativ
local, s-au mai înscis în luptã, cu liste incomplete
de candidaþi, Partidul Ecologist Român, Partidul
România Mare, Partidul Verde, Asociaþia „Partida
Romilor- Pro Europa” ºi candidaþii independenþi
Lazãr Teodor Lãzãroaie, Gheorghe Lãzãroaie,

