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Rezultate finale pentru
alegerile locale
preferinþele cetãþenilor cu
drept de vot din oraºul Avrig,
ce s-au prezentat la urne, a
fost reprezentantul Uniunii
Social Liberale, Gheorghe
Frãticiu (actualul viceprimar
al Avrigului), ce a obþinut
1596 de voturi. Ceilalþi
candidaþi pentru fotoliul de
primar al Avrigului au obþinut
urmãtoarele rezultate: Traian
Oprea (PDL)- 1179 voturi,
Lazãr Lãzãroaie (inde pendent)- 643 voturi, Alexandru Sas (PP-DD)- 549
voturi, Gheorghe Vasiu
(UNPR)- 209 voturi, Mihai

Ianoºiu (PRM)- 46 voturi.
Pentru funcþia de primar al
Avrigului au votat 7061
cetãþeni, numãrul voturilor
valabil exprimate fiind de
6857.
Pentru alegerea Consiliului
Local al oraºului Avrig, cele
mai multe voturi a obþinut
Uniunea Social Liberalã
(1793), urmatã în preferinþele
avrigenilor de FDGR (1657).
Au mai reuºit sã treacã
pragul electoral ºi astfel au
obþinut dreptul de a participa
la formarea noului legislativ
local ºi PDL (940 voturi), PP-

DD (632 voturi), PER (504
voturi) ºi candidatul independent Lazãr Doru Lãzãroaie (347 voturi).
Din totalul de 17 mandate
de consilier local, câte cinci
au fost atribuite USL ºi FDGR,
trei au revenit PDL, douã câtre
PP-DD, iar câte unul a fost
atribuit PER ºi candidatului
independent Lazãr Doru
Lãzãroaie.
Din totalul de 7061 de
cetãþeni ce s-au prezentat la
urne pentru alegerea Consiliului Local Avrig, doar 6719
au exprimat voturi valabile.

Oraºul Avrig a primit premiul pentru
merite deosebite în dezvoltarea localã „Împreunã reconstruim România”
În urmã cu puþin timp, oraºul
Avrig a fost reprezentat la
Târgul Internaþional de Investiþii „Împreunã reconstruim
România”, gãzduit de Phoenicia Grand Hotel, din Bucuresti.
Cu acest prilej, în semn de
recunoaºtere pentru implicarea
în diverse proiecte, naþionale ºi
internaþionale, ce îºi aduc contribu\ia la dezvoltarea localã durabilã, oraºul Avrig a primit distincþia “Împreunã reconstruim

Consultaþii medicale de
urgenþã la Centrul de
Permanenþã Avrig
Reamintim cetãþenilor oraºului
cã, de la începutul acestei luni
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 este dr. Ovidiu
Ioan Tecoanþã, medic specialist
medicinã de familie.

România”.
La Târgul Internaþional de
Investiþii „Împreunã reconstruim
România” au participat aproximativ 500 de participanþi,
reprezentanþi ai mediului
politic, administraþiei locale ºi
conducãtori ai unor importante
companii private naþionale ºi
internaþionale.
Manifestarea a fost organizatã de Avangarde PR
Agency, cu sprijinul Minis-

terului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului Economiei,
Comerþului ºi Mediului de
Afaceri, Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului ºi Unitãþii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public
Privat, Asociaþiei Oraºelor din
România, Asociaþiei Comunelor
din România ºi a Patronatului
Român.
Din programul pregãtit de
organizatori pentru acest

eveniment nu a lipsit susþinerea unor workshop-uri cu
tematici diverse („Parteneriatul
public-privat, start spre dezvoltare”, „Investiþii în dezvoltarea urbanã”, „Cum sã creºtem
împreunã gradul de absorbþie al
finanþãrilor disponibile pentru
România” etc.).
Cu acest prilej, s-a lansat ºi
publicaþia proiectului de
promovare Cartea Primãriilor
din România.

Lemn gratuit pentru
mobilierul de la
Biserica Ortodoxã
din Bradu
Recent, Consiliul Local al oraºului Avrig a
adoptat Hotãrârea nr. 32/2012, prin care a aprobat
acordarea cu titlu gratuit a materialului lemnos
necesar realizãrii mobilierului bisericesc de la
Biserica Ortodoxã Românã din satul Bradu.
Aleºii locali avrigeni au fost de acord sã ofere
bisericii din Bradu 50 mc buºtean de stejar, din
pãdurea proprietatea oraºului.
Aceeaºi hotãrâre a legislativului local avrigean
mai prevede cã transportul materialului lemnos va
fi asigurat de Regia Publicã Localã Ocolul Silvic
„Izvorul Florii”- structurã privatã a Consiliului Local
Avrig.
Biserica Ortodoxã din satul Bradu se aflã în
proces de construcþie ºi amenajare, iar în ultimii
ani Consiliul Local a sprijinit, prin diverse mãsuri,
aceastã lucrare.

rosu galben albastru negru

T

ânãrul primar al
Avrigului, Arnold
Gunter Klingeis, candidatul Forumului Democrat
al Germanilor din România, a
câºtigat un nou mandat la
cârma oraºului. Conform rezultatelor oficiale ale alegerilor locale din data de 10
iunie, transmise de reprezentanþii Circumscripþiei Electorale nr. 4 Avrig, Arnold
Gunter Klingeis a obþinut un
numãr de 2635 voturi, fiind
declarat câºtigãtor al unui
nou mandat de primar.
Urmãtorul
clasat
în
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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
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
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

Fostul viceprimar al Avrigului,
Gheorghe Frãticiu, candidatul Uniunii
Social Liberale la alegerile locale ce
s-au desfãºurat în data de 10 iunie,
este ºi noul viceprimar al oraºului de
malul stâng al râului Olt. Realegerea
sa în funcþie a avut loc joi, 21 iunie,
cu prilejul ºedinþei de constituire a
noului Consiliu Local al oraºului A v r i g ,
rezultat în urma alegerilor locale.
ªedinþa de constituire a actualului
legislativ local avrigean a fost
condusã, în prima parte, de Mircea
Constantinescu - decanul de vârstã al
consilierilor aleºi, ºi de cei mai tineri
c o n s i l i e r i - L a z ã r Teodor Lãz ãroai
ãroaiee ºi
Gheorghe Daniel Stoica. Mircea
Constantinescu a r[mas la conducerea ºedinþei
ºi în cea de-a doua parte a sa, dupã depunerea
jurãmântului de cãtre consilieri.
Prima ºedinþã ordinarã din actuala
legislaturã a Consiliului Local Avrig
(ºedinþa de constituire) s-a desfãºurat
joi, începând cu ora 16, la sediul
Bibliotecii Orãºeneºti, în prezenþa
subprefectului Mircea Dorin Creþu.
Dupã ce s-a ales Comisia de
validare a Consiliului Local, au fost
validate mandatele consilierilor aleºi
ºi aceºtia au depus jurãmântul.
Apoi, s-a trecut la alegerea noului

viceprimar al oraºului. Deºi înainte de
ºedinþã “bursa zvonurilor” arunca mai
multe variante posibile pentru
aceastã funcþie, oficial lucrurile au stat
mult mai simplu, existând doar o singurã propunere, cea a reprezentantului FDGR,Vasile Vilhelm
Grama: social- democratul Gheorghe
Frãticiu (candidat din partea USL),
fostul viceprimar al oraºului. (De altfel,
Frãticiu este alesul avrigean cu cea

Noua reþea ºcolarã
Începând cu anul ºcolar 2012-2013, reþeaua instituþiilor
de învãþãmânt preuniversitar de stat ce funcþioneazã în
raza teritorialã a oraºului Avrig va suferi unele modificãri.
Astfel, în conformitate cu prevederile unei hotãrâri
adoptatã recent de Consiliul Local al oraºului Avrig, ca
urmare a avizului emis de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Sibiu, noua reþea ºcolarã va fi compusã din trei unitãþi
cu personalitate juridicã: Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” Avrig, ªcoala Gimnazialã Avrig (fosta ªcoal[ cu
clasele I-VIII Avrig) ºi Liceul Tehnologic Mârºa (fostul
Grup ªcolar Industrial Construcþii de Maºini Mârºa).
Liceul de la Avrig va avea în subordine structurile
Grãdiniþa cu program normal nr. 1 Avrig ºi Grãdiniþa cu
program prelungit nr. 3 Avrig, iar la ªcoala Gimnazialã
Avrig vor fi arondate ªcoala Gimnazialã Bradu, ªcoala
Primarã Sãcãdate ºi ªcoala Primarã Glâmboaca.
Hotãrârea legislativului local avrigean are la bazã
prevederile Legii nr. 1/2011- legea educaþiei naþionale ºi
Ordinul Ministerului Educaþiei Cercetãrii Tineretului ºi
Sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea procedurii de
atribuire a denumirilor unitãþilor de învãþãmânt din
sistemul naþional de învãþãmânt preuniversitar, începând
cu anul ºcolar 2012/2013.

mai mare experienþã în administraþia
publicã localã din actuala echipã,
acesta ocupând funcþia de primar
între anii 2000- 2008 ºi cea de viceprimar în perioada 1996 - 2000 ºi în
perioada 2008 - 2012.) În urma votului
exprimat de consilieri, rezultatul a fost
14 voturi pentru ºi un vot nul.
Urmãtorul punct pe ordinea de zi
a ºedinþei a fost rezervat constituirii
comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Avrig. S-a hotãrât ca
numãrul comisiilor ºi al membrilor
fiecãreia sã rãmânã neschimbate, iar
componenþa stabilitã este urmã-

toarea: Comisia pentru servicii,
gospodãrire comunalã, transport
urban, protecþia mediului, ordine
publicã, juridic[ ºi de disciplinãCostin Bãdilã, Daniel Ioan
Cermonea, Nicolae Cernea, Leopold
Alfred Klingeis, Mircea Constantinescu; Comisia pentru buget,
activitãþi economice, comerciale,
turism, agriculturã, fond forestier,
amenajarea teritoriului ºi urbanismGheorghe Frãticiu, Gheorghe Daniel
Stoica, Vasile Vilhelm Grama, Roland
Udo Rastel, Adrian Dumitru David,
Alexandru Sas, Lazãr Teodor

Lãzãroaie; Comisia pentru învãþãmânt, sãnãtate, activitãþi socialculturale, culte, protecþia copilului ºi
a familiei- Emil Vasile Brana, Vasile
Gavrilã, Ramona Dorina Florea,
Peter Klein, Andrei Mircea Sopa.
12 din cei 17 consilieri locali validaþi
cu prilejul ºedinþei de joi au fãcut
parte ºi din vechiul Consiliu Local
Avrig.
La ºedinþa de constituire s-au
prezentat doar 15 din cei 17 consilieri
aleºi ai oraºului Avrig. Au absentat
consilierul USL Emil Vasile Brana ºi
consilierul PP-DD Andrei Mircea Sopa.

Plan Urbanistic
General cu
valabilitate prelungitã
Elaborarea noului Plan Urbanistic General
al oraºului Avrig pare cã este un demers a
cãrui complexitate îl face destul de greu de
realizat. Deºi activitãþile necesare realizãrii
acestei importante documentaþii au început de
ceva timp, se pare cã va mai dura luni bune
pânã la finalizarea sa. Situaþia a fost
conºtientizatã ºi acceptatã ºi de Consiliul Local
Avrig ce, în urmã cu puþin timp, a adoptat o
hotãrâre prin care a aprobat prelungirea
termenului de valabilitate a actualului Plan
Urbanistic General al oraºului.
Documentul va fi valabil pânã la aprobarea
noului PUG, aflat în curs de elaborare, fãrã a
fi depãºitã data de 11 februarie 2013.
Îndeplinirea hotãrârii legislativului local
avrigean va fi asiguratã de arhitectul ºef al
oraºului.

rosu galben albastru negru

S–a ales viceprimarul la Avrig
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La aniversarea
lui Gheorghe
Lazãr
Marþi, 5 iunie, cu prilejul aniversãrii a 233 de ani de la naºterea marelui
cãrturar Gheorghe Lazãr, întemeietorul învãþãmântului superior în limba românã,
Asociaþia “Prietenii Avrigului” (APA) a organizat douã scurte festivitãþi. Astfel, în
semn de respect ºi deosebitã apreciere pentru viaþa ºi activitatea ilustrului înaintaº,
la mormântul din curtea Bisericii Ortodoxe “Floriile”, imediat dupã Sfânta Liturghie,
preoþii avrigeni Eugen Bucurenciu ºi Ovidiu Vili Stroe, au oficiat un Parastas de
pomenire pentru Gheorghe Lazãr. La final, a fost depusã o coroanã de flori iar
preºedintele APA, Codruþa Bucºa, a mulþumit tuturor pentru prezenþa la festivitate.
Cea de-a doua scurtã festivitate dedicatã Marelui Învãþãtor, cel mai de seamã
fiu al Avrigului, s-a desfãºurat la bustul acestuia din centrul oraºului, unde au fost
depuse, de asemenea, coroane de flori.
Pe lângã voluntarii Asociaþiei “Prietenii Avrigului”, la festivitãþi au participat mai
mulþi cetãþeni ai oraºului, iar la cele douã obiective au fost depuse coroane de flori
ºi din partea Primãriei oraºului Avrig ºi a unuia dintre candidaþii pentru funcþia de
primar.

Direcþia Sanitar-Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Sibiu, prin personalul
de specialitate, a continuat în perioada
1 – 8 iunie 2012, acþiunile programate, prin
care sã se limiteze prezenþa cãpuºelor în
zonele favorabile înmulþirii lor, precum ºi de
prevenire a infestãrii specilor de animale
receptive.
Au fost identificate încã opt noi locaþii,
unde prezenþa cãpuºelor este evidentã,
însumând la aceastã datã, 31 de localitãþi
limitrofe municipiul Sibiu ºi Mediaº ºi în
zona Aþel - Dumbrãveni, Avrig – Arpaº,
ªelimbãr – Tãlmaciu, zona Sãliºte –
Miercurea, zona Porumbacu - Scorei,
Alma- ªmig, Nocrich – Alþâna, Loamneº –
Ocna Sibiului.
S-a stabilit de comun acord cu
conducerea de la Muzeul Satului (zonã
extrem de vizitatã de turiºti) un program
de acþiuni pentru înlãturarea vegetaþiei
abundente de o parte ºi de alta a aleilor
pietonale pe suprafaþa de 9.000 m2,
precum ºi la zonele unde sunt organizate
activitãþi culturale ºi artistice pentru copii ºi
adulþi (Tehno-etno parc în spre grãdina
zoologicã, scena cu debarcader ºi spaþiile
cu unitãþi de alimentaþie publicã). De
asemenea, s-a programat ºi este în
derulare tratamentul cu substanþe chimice
(acaricide) pe suprafaþa din incintã de
11.700 m2 cu o firmã specializatã. Tot în
aceastã zonã se desfãºoarã colectarea
câinilor fãrã stãpân, zilnic ºi transportul lor
la adãpostul de câini al municipiului.
Au fost examinate clinic ºi s-au efectuat
tratamente cu acaricide unui numãr de
654 bovine, 20.762 ovine, ºi 431 câini cu
stãpâni cunoscuþi în locaþiile þintã, s-au
efectuat 150 examene la laboratorul
D.S.V.S.A. Sibiu, pentru identificarea
paraziþiilor la animale ºi a fost verificatã
eficienþa dezinfecþiilor ºi a dezinsecþiilor în
4 adãposturi de bovine ºi 8 saivane de
ovine.
Inspectorii D.S.V.S.A. Sibiu, au
continuat acþiunile de control privind
realizarea mãsurilor stabilite pentru
sãptãmâna în curs, care au cuprins trei
C.S.V Zonale, 23 exploataþii cu ovine, 2
canise, 31 de localitãþi þintã, precum ºi în
zonele limitrofe municipiului Sibiu, Terezian,
Grãdina zoologicã, Muzeul Satului, Parcul
Sub Arini..
La realizarea acþiunilor prevãzute în
programul comun stabilit la nivelul judeþului
Sibiu, pentru limitarea infestãrii cu cãpuºe
a oamenilor ºi a animalelor, un rol
hotãrâtor îl au autoritãþile locale prin
efectuarea acþiunilor de toaletare ºi
igenizare a zonelor cu vegetaþie în exces,
crescãtorii de animale care au obligaþia sã
sesizeze personalul sanitar veterinar de
prezenþa paraziþilor pe animale, sã
respecte data stabilitã pentru efectuarea
tratamentelor, iar populaþia sã evite zonele
cu vegetaþie abundentã, sã se protejeze
în zonele identificate cu risc favorabil
muºcãturii de cãpuºe, cu îmbrãcãminte de
protecþie adecvatã.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare aall
D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

S-a inaugurat sediul Protopopiatului Ortodox Avrig
Peste 30 de preoþi din zona de sud a
judeþului Sibiu, alãturi de ÎPS dr. Laurenþiu
Streza, Mitropolitul Ardealului ºi Arhiepiscopul Sibiului, au participat marþea trecutã
la festivitãþile prilejuite de inaugurarea
sediului Protopopiatului Ortodox Român
Avrig ºi a Centrului Cultural Misionar
“Gheorghe Lazãr” Avrig. Cele douã
entitãþi coexistã în acelaºi imobil, situat în
curtea Bisericii Ortodoxe “Adormirea
Maicii Domnului” (Catedrala).
Festivitãþile au debutat cu primirea
oficialã a importantului arhiereu, acesta
fiind întâmpinat la intrarea în lãcaºul de
cult de protopulul Avrigului, Vasile Gafton,
primarul Arnold Gunter Klingeis ºi
viceprimarul Gheorghe Frãticiu, împreunã
cu grupul de preoþi prezenþi. Apoi, invitaþii
ºi credincioºii au fost poftiþi în bisericã.
A urmat un Parastas de pomenire
pentru cãrturarul Gheorghe Lazãr (marþi
s-au împlinit 233 de ani de la naºterea
celui mai de seamã fiu al Avrigului), dupã
care, Mitropolitul Laurenþiu Streza,
împreunã cu protopopul Vasile Gafton, au

oficiat slujba de binecuvântare a spaþiului
unde vor funcþiona Protopopiatul ºi
Centrul Cultural Misionar “Gheorghe
Lazãr” Avrig.
Festivitãþile s-au încheiat cu premierea
copiilor din localitãþile protopopiatului ce
s-au evidenþiat la Concursul ”Hristos
împãrtãºit copiilor”, iniþiat de Patriarhia
Ortodoxã Românã.
Imobilul proaspãt dat în folosinþã
reprezintã primul sediu oficial al
Protopopiatului Ortodox Avrig, aceastã
instituþie fiind ºi proprietar. Acesta a fost
realizat cu sprijinul Consiliului Local Avrig,
al credincioºilor, precum ºi al altor
sponsori binevoitori.
Clãdirea are o destinaþie multiplã: aici
vor funcþiona corpul administrativ, sala de
ºedinþe, o tipografie, un muzeu de icoanã
veche al Þãrii Oltului etc. Împreunã cu
Centrul Cultural Misionar “Gheorghe
Lazãr”, aici vor fi organizate ºi gãzduite
ºi evenimente de ordin socio- culturalreligios. Clãdirea este construitã pe douã
nivele, parter ºi etaj.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ “CPT. DUMITRU CROITORU” SIBIU ªI SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII
DE URGENÞÃ AL ORAªULUI AVRIG, VÃ INFORMEAZÃ

GHIDUL CETÃÞEANULUI PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
(TEMPERATURI
- CANICULA (TEMPERA
TURI ori au probleme de reþinere a lichidelor,
AT
RIDICA
T E ) - trebuie sã consulte un medic înainte de
a creºte aportul acestora. Limitaþi consuÎNAINTE DE CANICULÃ:
mul de bãuturi alcoolice. Purtaþi haine
Verificaþi funcþionarea corectã a uºoare, rãcoroase, colorate deschis care
sistemului de aer condiþionat. Izolaþi acoperã cat mai mult pielea. Protejaþi-vã
ferestrele. Montaþi temporar, între ferestre faþa ºi capul purtând o pãlãrie cu boruri
ºi perdele, un sistem de reflectare a largi. Nu lãsaþi niciodatã copiii sau
cãldurii (exemplu: folie de aluminiu). animalele singure în autovehicule închise.
Acoperiþi ferestrele în care bate soarele Evitaþi muncile extenuante în partea cea
dimineaþa sau dupã amiaza cu draperii, mai cãlduroasã a zilei. Utilizaþi un sistem
jaluzele, obloane. Acestea pot reduce de contact permanent cu o altã persoanã
cãldura în casã cu pânã la 80%.
ºi luaþi pauze frecvente.
ÎN TIMPUL CANICULEI:
În condiþii de caniculã, se pot declanºa
Rãmâneþi în casã ºi limitaþi expunerea diferite afecþiuni. Iatã câteva dintre
la soare. Ideal ar fi sã locuiþi la etaje acestea, simptomele lor ºi cum puteþi
inferioare în cazul în care nu aveþi sistem acorda primul ajutor:
- ARSURIde aer condiþionat. Petreceþi-vã cea mai
mare parte a zilelor cãlduroase în clãdiri
Înroºirea pielii ºi dureri, posibil bãºici,
publice precum biblioteci, ºcoli, teatre, febrã, durere de cap.
centre comerciale, etc. Mâncaþi regulat,
Faceþi un duº, folosind sãpun pentru
echilibrat ºi uºor. Evitaþi utilizarea sãrii. Beþi curãþarea porilor. Folosiþi îmbrãcãminte
multã apã. Persoanele care au epilepsie, uscatã, curatã ºi consultaþi un medic.
- CRAMPEsuferã de inimã, rinichi sau ficat au
restricþionare privind utilizarea lichidelor
Spasme dureroase, de obicei în muºchii

de la picioare ºi cei abdominali;
transpiraþie greoaie.
Duceþi victima într-o încãpere
rãcoroasã. Masaþi uºor muºchii afectaþi
pentru a dispãrea spasmele. Daþi-i sã bea
câte o jumãtate de pahar de apã rece la
fiecare 15 minute (fãrã cafeinã sau alcool).
Întrerupeþi administrarea lichidelor dacã
victima are stare de vomã
- EPUIZARETranspiraþie greoaie dar pielea poate
rãmâne rece, palidã sau roºiaticã. Puls
slab. Este posibil ca temperatura corpului
sã fie normalã, dar sã înceapã sã creascã.
Sunt posibile stãri de leºin, ameþealã,
vomã, obosealã sau dureri de cap.
Aºezaþi victima culcatã într-un spaþiu
rãcoros. Scoateþi-i hainele. Puneþi-i haine
rãcoroase ºi umede. Duceþi victima întrun spaþiu cu aer condiþionat. Dacã
victima este conºtientã, daþi-i sã bea apã.
Asiguraþi-vã cã o bea în înghiþituri mici.
Daþi-i sã bea câte o jumãtate de pahar
cu apã rece la fiecare 15 minute.
Întrerupeþi administrarea lichidelor dacã

victima are stare de vomã. Dacã victima
începe sã vomite, solicitaþi imediat ajutor
medical.
- ACCIDENT V
ASCULAR CERE
VASCULAR
CERE-BRAL (SITUA
| IE MEDICALÃ DE
(SITUA|
URGEN
| Ã SEVERÃ)URGEN|
Temperatura corpului foarte mare;
piele, fierbinte, roºie ºi uscatã; puls rapid
ºi slab; respiraþie rapidã. Posibil, în stare
de inconºtienþã.
Sunaþi la 112 sau duceþi victima de
urgenþã la spital. Întârzierea poate fi fatalã.
Mutaþi victima într-un spaþiu rãcoros.
Scoateþi-i hainele. Introduceþi-o într-o
cadã cu apã rece sau udaþi-i corpul cu
cârpe reci. Urmãriþi dacã sunt probleme
de respiraþie. Folosiþi aerul condiþionat.
Prudenþã maximã.
DUPÃ CANICULÃ:
Canicula, asociatã cu seceta (lipsa de
precipitaþii), poate afecta regiuni foarte
mari ºi un numãr ridicat de oameni. Ea
creeazã condiþii pentru manifestarea altor
pericole, precum incendii, viituri ºi
alunecãri de teren.

Ansamblul „Ghioceul”, a zecea participare la festivalul „La izvor
izvor,, la izvorele...!” (Buziaº)
Ansamblul Folcloric „Ghiocelul” al
Clubului Copiilor ºi Elevilor din Avrig a
participat, la sfârºitul lunii trecute, la cea
de-a X-a ediþie a Festivalului Internaþional
de Folclor pentru Copii „La izvor, la izvorele...!”, desfãºurat la Buziaº, judeþul Timiº.
La festival au participat 15 grupãri
artistice (ansambluri folclorice sau formaþii
de dansuri) din mai multe judeþe ale þãrii,
dar ºi din Serbia, Ungaria, Bulgaria ºi
Ucraina. Pentru micii dansatori ºi soliºti
avrigeni, a fost cea de-a zecea prezenþã
la prestigioasa manifestare folcloricã,
„Ghiocelul”fiind singurul ansamblu din afara

judeþului Timiº ce a fost invitat ºi a
participat la toate ediþiile manifestãrii.
De altfel, ca un plus de apreciere ºi
recunoaºtere a valorii, recitalurile din
deschiderea ºi încheierea festivalului au fost
rezervate ansamblului avrigean (cunoscut
ºi ca trupa micã a Ansamblului Folcloric
„Purtata Avrigului”). În afara acestor
spectacole, ansamblul ce a reprezentat
judeþul Sibiu la acest festival a susþinut
recitaluri ºi în alte locaþii pregãtite de
organizatori.
De
asemenea,
instrumentiºtii ce au însoþit gruparea din
Avrig au asigurat acompaniamentul

soliºtilor cunoscuþi invitaþi în festival.
Ioan Vintilã, directorul Clubului Copiilor ºi
La finalul manifestãrii, Ansamblul Elevilor Avrig.
”Ghiocelul” (instructor coregraf- Ioan
Vãlean, conducãtor muzical- Marin
Krutofist) a fost
aplaudat îndelung
infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
la scenã deschisã,
au primit laude ºi
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