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Arnold Gunter Klingeis ºi-a început cel
de-al doilea mandat de primar
Al doilea mandat de primar al oraºului Avrig deþinut de
Arnold Gunter Klingeis, a început marþi, 3 iulie, în acelaºi
timp cu festivitatea depunerii jurãmântului. ªedinþa
extraordinarã a Consiliului Local A vrig în cadrul cãreia s-a
desfãºurat ºi momentul festiv ce a marcat, în mod oficial ºi
legal, debutul noului mandat de primar al lui Klingeis, s-a
desfãºurat la sediul Bibliotecii Orãºeneºti Avrig, spaþiu ce
s - a d o v e d i t , c a d e f i e c a r e d a t ã , f o a r t e a t r ã g ã t o r º i p r i m i t o rr..
astfel fiind consfinþit votul dat
de avrigeni în prima jumãtate a
lunii trecute.
Dupã ce proaspãtul primar
a primit aplauze ºi felicitãri
din partea membrilor Consiliului Local ºi a invitaþilor
prezenþi, ºedinþa a continuat
cu parcurgerea celorlalte
t r e i puncte înscrise pe

ordinea de zi.
La aceastã ºedinþã festivã au
participat reprezentanþi ai unor
instituþii publice din oraº,
clerici, directorii instituþiilor locale de învãþãmânt, angajaþi din
aparatul de specialitate al
primarului, etc. De la Sibiu a
fost prezent consilierul judeþean
Martin Bottesch.

Gheorghe Fr[ticiu a rãmas viceprimarul oraºului Avrig
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 vrig, 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 cei mai tineri consilieri- Lazãr Teodor Lãzãroaie 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 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 neschimbat, iar componenþa stabilitã
este urmãtoarea: Comisia
pentru servicii, gospodãrire
comunalã, transport urban,
protecþia mediului, ordine publicã, juridic[ ºi de disciplinã-

„Florile Oltului”- o adevãratã sãrbãtoare
localã pentru Avrig ºi avrigeni
Pentru oraºul Avrig ºi locuitorii sãi, sfârºitul de
sãptãmânã ce a trecut a fost unul de adevãratã
sãrbãtoare. Pentru câteva ore, toatã suflarea oraºului
se pare cã a uitat de problemele de zi cu zi ºi a ales
sã vinã în centrul localitãþii, pentru a sãrbãtori împreunã cu prilejul celei de-a 41 ediþii a Festivalului
Folcloric „Florile Oltului”. Deºi a fost doar cea de-a
doua ediþie de când s-a decis revenirea la forma
tradiþionalã a manifestãrii (festival folcloric), dupã
numãrul spectatorilor din cele douã zile se pare cã în
acest an a fost înregistrat un nou record de participare,
publicul de toate vârstele fiind, se pare, încântat de
regalul folcloric autentic pregãtit de organizatori. „De
vinã” pentru aceastã situaþie a fost ºi vremea,
deosebit de frumoasã ºi cãlduroasã, mai mult decât
potrivitã pentru o manifestare în aer liber. continuare ^n pag. 3

Costin Bãdilã, Daniel Ioan
Cermonea, Nicolae Cernea,
Leopold Alfred Klingeis, Mircea
Constantinescu; Comisia pentru buget, activitãþi economice,
comerciale, turism, agriculturã,
fond forestier, amenajarea
teritoriului ºi urbanism- Gheorghe Frãticiu, Gheorghe Daniel
Stoica, Vasile Vilhelm Grama,
Roland Udo Rastel, Adrian
Dumitru David, Alexandru Sas,
Lazãr Teodor Lãzãroaie; Comisia
pentru învãþãmânt, sãnãtate,
activitãþi social-culturale, culte,

protecþia copilului ºi a familieiEmil 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.

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 este dr. Ovidiu Ioan
Tecoanþã, medic specialist medicinã de familie.

rosu galben albastru negru

În deschiderea întâlnirii,
preºedintele Judecãtoriei Avrig,
Codruþa Munteanu, a dat citire
Sentinþei Civile nr. 130/2012,
prin care a fost validat mandatul
primarului Arnold Gunter
Klingeis, ales la scrutinul local
desfãºurat în data de 10 iunie.
Imediat dupã acest moment,
noul primar a depus jurãmântul,
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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

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

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
@n zilele premerg[toare referendumului naþional din 29 iulie,
locuit (ex. contract de vânzareprogramul
cu publicul va fi urmãtorul: s]mb[t[, 28 iulie, 8-16;
cumpãrare, închiriere, adeverinþã de la
duminic[, 29 iulie, 8-20.
Primãrie pentru mediul rural ºi urban
etc)- copie ºi original;
Casieria Primãriei Avrig);
identitate se preia la sediul serviciului,
- certificatele copiilor sub 14 ani
- dovada achitãrii taxei extrajudiciare cu mijloace informatice.
(original ºi copie)- unde este cazul;
de timbru (chitanþã de 4 lei de la
Mai multe informaþii puteþi obþine la
- dovada achitãrii contravalorii actului Casieria Primãriei Avrig);
sediul serviciului- Avrig, strada
de identitate (chitanþã de 7 lei de la
- imaginea necesarã cãrþii de Gheorghe Lazãr, nr. 10.

Oaspeþi din Marea Britanie
zile, 10 elevi ºi doi profesori de la Wales
High School au fost oaspeþi în mica
localitate sibianã ºi au participat, alãturi
de prietenii mârºeni, la Proiectul „Tradiþii
ºi meºteºuguri”.
În sãptãmâna petrecutã pe meleaguri
sibiene, englezii ºi românii au participat
la diverse ateliere de lucru, au învãþat sã
facã diverse oale ºi obiecte din lut, sã
împleteascã sau sã picteze pe sticlã, au
aflat câte ceva despre tainele jocului popular românesc, dar au putut învãþa ºi multe
alte lucruri despre tradiþiile ºi
meºteºugurile poporului român.
Activitãþile incluse în proiectul comun
din acest an s-au desfãºurat la Muzeul
Civilizaþiei Populare Tradiþionale ASTRA
din Dumbrava Sibiului, Muzeul oraºului
Avrig ºi Biblioteca Orãºeneascã Avrig,
dar ºi la Grupul ªcolar Industrial

Consrtucþii de Maºini Mârºa.
Din programul pregãtit pentru acest
prilej, nu au lipsit vizita în Sibiu, circuitul
Avrig-Fãgãraº-Braºov-Poiana BraºovRucãr-Curtea de Argeº- Bâlea LacCârþiºoara-Avrig, vizitarea ºcolii, întâlnirea cu elevii ºi cadrele didactice din
instituþia de învãþãmânt mârºeanã,
primirea oficialã la Primãria oraºului Avrig
(vezi foto), vizitarea Reºedinþei de varã
a baronului Samuel von Brukenthal de la
Avrig, deplasarea în Zona Turisticã
„Valea Avrigului” etc.
În seara dinaintea plecãrii spre Anglia,
membrii grupului englez ºi-au exprimat
impresiile despre aceastã experienþã
trãitã în România. Iatã doar câteva din
opiniile lor:
„Unii dintre cei mai drãguþi ºi amabili
oameni pe care i-am întâlnit vreodatã.

Am trãit o experienþã aºa de bunã ºi
„România este o „chestie” tare
folositoare pe care nu o s-o uit niciodatã. frumoasã.”- Louise
MULÞUMESC!”- Rebekah
„Am petrecut o sãptãmânã cu adevãrat
„Mulþumim cã ne-aþi lãsat sã fim parte strãlucitoare. Mulþumesc!”- Leanna
a comunitãþii voastre. A fost o experienþã
„Mulþumesc pentru tot! România este
minunatã.”-Jonathan
de vis.”- Joseph

Ansamblul „Purtata Avrigului”- premiul întâi la
Festivalul „Maramureºu’ rãsunã”

În urmã cu doar câteva zile, Ansamblul
Folcloric „Purtata Avrigului”, al Casei de
Culturã a oraºului Avrig, a reprezentat
judeþul Sibiu la cea de-a XI-a ediþie a

La ediþia din acest an, desfãºuratã în
30 iunie ºi 1 iulie, pentru cele douã
secþiuni ale festivalului- concurs (soliºti
vocali ºi dans-ansambluri) s-au înscris
10 ansambluri folclorice din 9 judeþe ale
þãrii, precum ºi 19 soliºti vocali.
Cum era de aºteptat, tinerii avrigeni
din ansamblul coordonat de maestrul
coregraf Ioan Vãlean, s-au comportat ºi
de aceastã datã, exemplar ºi au reuºit
sã încânte publicul ºi juriul festivalului cu
frumoasele dansuri din zona Avrigului.
Ca urmare, evoluþia lor a determinat
juraþii sã le ofere premiul întâi, distincþie
ce, cu siguranþã, va ocupa un loc de
cinste în vitrina cu trofee a ansamblului.
Tot din partea Ansamblului ”Purtata
Avrigului”, la festivalul maramureºean au
partiucipat ºi interpretele Andra Telebuº
Festivalului Cântecului ºi Dansului din
Manifestarea, devenitã, dupã primele (Racoviþa) ºi Gabriela Tarcea (Cârþiºoara),
Þara Chioarului „Maramureºu’ rãsunã”, ediþii, festival-concurs, reprezintã una evoluþia acestora fiind, de asemenea,
desfãºurat în comuna Satulung, judeþul dintre cele mai importante activitãþi de acest apreciatã cum se cuvine de organizatori
Maramureº.
gen desfãºurate în partea de nord a þãrii. ºi juriu.

“Edenul Transilvãnean”tabãrã de creaþie ºi recreaþie
În perioada 24- 29 iulie 2012,
oraºul Avrig gãzduieºte prima
ediþie a Taberei de creaþie ºi
recreaþie “Edenul Transilvãnean”.
Tabãra este organizatã de
Asociaþia “Universul Prieteniei”
Iaºi, în colaborare cu Primãria ºi
Consiliul Local al oraºului Avrig,
Biblioteca Orãºeneascã Avrig,
Muzeul oraºului Avrig, Centrul de
Informare Turisticã Avrig, Asociaþia
” Prietenii Avrigului”, SC RCV
CONCEPT SRL Avrig, Fundaþia
“Samuel von Brukenthal”,
Complexul Naþional Muzeal
ASTRA Sibiu ºi Asociaþia
Artgothica Sibiu.
Prin aceastã acþiune, iniþiatorii îºi
propun sã contribuie la

promovarea valorilor ºi tradiþiilor
cultural-turistice ale oraºului Avrig,
aducerea acestora în atenþia
iubitorilor de culturã ºi tradiþii
participanþi în tabãra de creaþie ºi
invitaþiilor: scriitori, muzicieni ºi
personalitãþi culturale etc.
Vor participa scriitori, critici
literari, muzicieni ºi artiºti plastici
din mai multe judeþe ale þãrii.
În cadrul Taberei “Edenul
Transilvãnean”, sunt organizate
serate literar-muzicale, diverse
activitãþi distractiv-recreative,
vizitarea unor obiective istorice,
turistice, culturale sau religioase
din Avrig ºi împrejurimi, prezentãri
ale unor tradiþii ºi obiceiuri locale,
întâlniri cu autoritãþile ºi

reprezentanþii ONG-urile locale
(Asociaþia „Prietenii Avrigului” ºi
Asociaþia GAL “Þara Oltului”),
lansãri ºi prezentãri de carte,
colocviul Tradiþii populare avrigeneºti etc.
“Cartierul general” al taberei,
unde sunt cazaþi invitaþii ºi se
desfãºoarã o parte importantã a
activitãþilor programate, este la
Pensiunea “Brânduºa”, situatã în
Zona Turisticã ”Valea Avrigului”.
Tabãra de creaþie ºi recreaþie
“Edenul Transilvãnean” se
adreseazã membrilor Asociaþiei
„Universul Prieteniei” ºi nu numai.
La acþiune poate sã participe
oricine iubeºte literatura, muzica ºi
arta, în general.

Biblioteca
Orãºeneascã
g[zduie`te „Clubul
de V
acanþã"
Vacanþã"
Pentru a oferi celor mai tineri cetãþeni ai oraºului
posibilitatea de a petrece o parte din vacanþa de varã
într-o atmosferã de relaxare, siguranþã, într-un mod cât
se poate de educativ ºi recreativ, Biblioteca
Orãºeneascã Avrig s-a transformat în Club de Vacanþã.
Astfel, cei interesaþi pot veni la ”Casa Cãrþii” de la
etajul Sãlii „Pavilion” a Casei de Culturã Avrig, pentru
a participa la diverse activitãþi ºi programe instructiveducative, sub supravegherea unor animatori ºi
instructori.
Copiii vor putea desena, vor picta, se vor iniþia în
tainele bricolajului, vor asculta ºi vor scrie poveºti. Nu
vor lipsi jocurile ºi concursurile cu tematici din cele mai
diverse, dar nici surprizele.
„Clubul de Vacanþã” din cadrul Bibliotecii Orãºeneºti
Avrig va fi deschis în zilele de luni, miercuri ºi vineri,
între orele 14 ºi 16, pânã în data de 15 august.

Sprijin financiar
pentru “Comorile
din Þara Oltului”
Consiliul Local al oraºului Avrig sprijinã
ºi în acest an, desfãºurarea proiectului
„Comorile din Þara Oltului”.
Recent, cu prilejul primei ºedinþe
extraordinare desfãºuratã dupã validare,
noul legislatriv local avrigean a adoptat
o hotãrâre prin care ºi-a exprimat acordul
pentru finanþarea participãrii celor trei
echipaje ce vor reprezenta oraºul la
activitãþile din cadrul proiectului destinat
copiilor din localitãþile Þãrii Oltului.
La fel ca ºi la ediþiile trecute, finanþarea
asiguratã de oraºul Avrig pentru aceastã
activitate este una dintre cele mai
consistente (3000 lei), acest fapt
datorându-se ºi numãrului mai mare de
echipaje proprii participante.
“Comorile din Þara Oltului” este un
concurs ecologic de orientare turisticã ºi
cunoºtinþe generale despre teritoriu, în
care concuren\ii, grupaþi în echipe mixte
de câte 6 persoane, trebuie sã parcurgã
anumite probe impuse de organizatori.
Prin acest proiect, organizatorii
(Asociaþia Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului” împreunã cu diverºi coorganizatori sau parteneri) doresc sã
reuneascã copiii din localitãþile care se
gãsesc de-a lungul vãii, de la Arpaº pânã
la Boiþa, într-o acþiune de sensibilizare
asupra bogãþiilor naturale ºi culturale
care existã din abundenþã în spaþiul lor
de viaþã.
Proiectul îºi propune ca în fiecare an
o altã comunã sã fie gazda concursului
ºi de fiecare datã sã îmbogãþeasc[ Lada
de Zestre a teritoriului cu noi comori:
scrise, filmate sau realizate artizanal.
Principiul de lucru al acestui proiect
este de tip LEADER (Legãturi între
Acþiuni de Dezvoltare Economicã
Ruralã), adicã reuneºte administraþii locale, întreprinzãtori privaþi ºi societatea
civilã dintr-un teritoriu, într-un scop
comun ºi pe o temã împãrtãºitã.
Cea de-a cincea ediþie a proiectuluiconcurs se va desfãºura în perioada 2729 iulie, în imediata apropiere a
Complexului Turistic ALBOTA (teritoriul
comunei Arpaºu de Jos).
Vor participa 11 echipaje (câte 3 bãieþi
ºi trei fete cu vârstele cuprinse între 12
ºi 15 ani) din localitãþile Þãrii Oltului.
Numãrul total al participanþilor (inclusiv
organizatorii ºi însoþitorii echipajelor) va
fi de aproximativ 120.

rosu galben albastru negru

De mai bine de douã decenii, între
Grupul ªcolar Industrial Construcþii de
Maºini Mârºa ºi Wales High School (Anglia) existã o frumoasã relaþie de înfrãþire.
Datoritã acestei legãturi, în tot acest timp
zeci de elevi ºi cadre didactice de la cele
douã instituþii de învãþãmânt au fost implicate într-o sumedenie de activitãþi comune
(schimburi de experienþã, proiecte europene, vizite ºi programe tematice, burse
ºcolare etc), ce au dat tuturor posibilitatea de a cunoaºte lucruri noi despre
sistemele de învãþãmânt englez ºi român,
de a stabili contacte trainice ºi prietenii
cu persoane din alte colþuri ale Europei
sau de a afla cât mai multe despre istoria,
cultura ºi societatea fiecãrei þãri.
Miercuri, 18 iulie, la Mârºa s-a încheiat
o nouã etapã a programelor ºi proiectelor
comune româno-engleze. Pentru ºapte
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„Florile Oltului”-o adevãratã sãrbãtoare localã pentru Avrig ºi avrigeni
urmare din pag. 1 s-au aflat ºi ansamblurile folclorice de la
Turnu Roºu,”Bujorei de Bâlea” (CârþiLa fel cum s-a întâmplat ºi la ediþiile ºoara), „Zãluþa” (Bradu), „Cununa”
trecute, desfãºurarea festivalului a (Agnita), „Drãguº” (Drãguº, judeþul
transformat pentru câteva zile centrul Braºov), „Românaºul” (Albeºti ºi Saschiz,
Avrigului, Piaþa ”Gheorghe Lazãr” ºi judeþul Mureº), „Cetãþuia” (Teliu, judeþul
strãzile adiacente fiind populate cu Braºov), „Plaiurile Dumbrãviþei” (Dumstanduri ºi terase din cele mai diverse. brãviþa, judeþul Braºov) etc.
Cum era ºi normal, o contribu\ie
Circulaþia autovehiculelor în zonã a fost
consistent[ la desfãºurarea programului din
întreruptã.
Atât sâmbãtã, cât ºi duminicã, pe scena cele douã zile ale manifestãrii au avut-o
special amenajatã pentru festival au grupãrile (copiii ºi seniorii) Ansamblului
evoluat ansambluri folclorice ºi soliºti din Folcloric ”Purtata Avrigului”, al Casei de
mai multe judeþe ale þãrii, diversitatea Culturã a oraºului Avrig, alãturi de soliºtii
programului prezentat fiind pe placul miilor proprii ºi colaboratorii sãi.
De asemenea, pe scena festivalului au
de spectatori prezenþi. Printre grupãrile
artistice ce au putut fi urmãrite în cadrul evoluat ºi diverºi soliºti vocali importanþi
ediþiei din acest an a festivalului de la Avrig din þara noastrã, printre aceºtia numãrân-

du-se `i Cristian Pomohaci, Victoria
Meiþescu, Aurel Gîþã, Camelia Stoiþã ºi
Nineta Popa.
Deºi festivalul folcloric de la Avrig nu
mai are caracter de concurs,
organizatorii au pregãtit pentru fiecare
participant (solist sau ansamblu) diplome
de onoare ºi trofee, ce au fost oferite la
finalul reprezentaþiilor.
Dupã ce au cântat ºi au dansat
împreunã cu invitaþii la festival, spectatorii
prezenþi duminicã în Piaþa „Gheorghe
Lazãr” au fost invitaþi sã-ºi ia adio de la
aceastã ediþie cu un nou spectacol:
muzicã ºi foc de artificii. Spectacolul de
steluþe multicolore, ce au umplut cerul de
deasupra Avrigului, a fost unul cu
adevãrat mãreþ, cum mai rar s-a putut

vedea aici. Pentru acest lucru, dar ºi
pentru felul în care organizatorii ºi echipa
de voluntari, prezentã ºi în acest an ”pe
baricade”, ºi-au fãcut treaba, sincere
felicitãri!

Festivalul Folcloric „Florile Oltului” a fost
organizat de Primãria ºi Consiliul Local al
oraºului Avrig, cu sprijinul Casei de Culturã Avrig, Centrului de Informare Turisticã
Avrig ºi Bibliotecii Orãºeneºti Avrig.

În conformitate cu prevederile
Legii nr. 3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, referendumul este
valabil dacã la acesta participã cel
puþin jumãtate plus unul din
numãrul persoanelor înscrise în
listele electorale permanente.
Referendumul pentru demiterea
Preºedintelui României este
obligatoriu ºi se stabileºte prin
hotãrâre a Parlamentului, în
condiþiile prevãzute la art. 95 din
Constituþie.
Cetãþenii care participã la referendum au dreptul sã se
pronunþe prin "DA" sau "NU" la
urmãtoarea întrebare înscrisã pe
buletinul de vot: "Sunteþi de acord
cu demiterea Preºedintelui
României?"
Cine are drept de vot?
Au drept de vot cetãþenii români
care au împlinit vârsta de 18 ani
pânã în ziua alegerilor, inclusiv.
Cine nu are drept de vot?
Debilii sau alienaþii mintal, puºi
sub interdicþie, persoanele
condamnate, prin hotãrâre
judecãtoreascã definitivã, la
pierderea drepturilor electorale.
Unde votãm?
Fiecare alegãtor voteazã la
secþia de votare unde este
arondat potrivit domiciliului.
Cetãþeanul care, în ziua
referendumului naþional, se aflã
într-o altã localitate decât cea în
care este înscris în lista electoralã,
poate sã îºi exercite dreptul de
vot în localitatea respectivã, la
orice secþie de votare, urmând a
fi înscris într-o listã suplimentarã
de cãtre preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare, pe
baza actului de identitate sau a
adeverinþei care þine loc de act
de identitate.
Membrii birourilor electorale
ale secþiilor de votare ºi persoanele însãrcinate cu menþinerea
ordinii, voteazã la secþia de
votare unde îºi desfãºoarã
activitatea.

Când votãm?
Votarea începe la ora 7 ºi se
încheie la ora 23. La ora 23,
preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare declarã votarea
încheiatã ºi dispune închiderea
sãlii unde se voteazã. Alegãtorii
care la ora 21 se aflã în sala unde
se voteazã pot sã îºi exercite
dreptul de vot.
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 ori paºaportul diplomatic, paºaportul diplomatic electronic, paºaportul de
serviciu, paºaportul de serviciu
electronic, iar în cazul elevilor din
ºcolile militare, carnetul de serviciu
militar, valabile în ziua votãrii.
Atenþie!
Cetãþenii români cu domiciliul în
strãinãtate care voteazã în
România îºi pot exercita dreptul
de vot pe baza paºaportului
simplu, paºaportului simplu electronic ºi paºaportului simplu
temporar.
Cine are acces în cabina
de vot?
Fiecare alegãtor voteazã
separat, în cabine închise.
Atenþie!
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 acreditate sau al
membrilor biroului electoral al
secþiei de votare. Preºedintele
secþiei de votare poate lua mãsuri
ca staþionarea unui alegãtor în
cabina de votare sã nu se

prelungeascã nejustificat.
Cum aplicãm ºtampila pe
buletinul de vot?
Fiecare alegãtor are dreptul la
un singur vot pentru aceastã
consultare electoralã. Alegãtorul
care ºi-a exercitat dreptul de vot
ºi cãruia i s-a aplicat pe actul de
identitate timbrul autocolant sau,
dupã caz, ºtampila cu menþiunea
VOTAT ºi data scrutinului, nu îºi
va putea exercita încã o datã
dreptul de vot în data de 29 iulie
2012. ªtampila cu menþiunea
"VOTAT" se aplicã înãuntrul
patrulaterului care cuprinde
opþiunea alegãtorului prezent la
referendum.

• buletinele pe care nu a fost
aplicatã ºtampila cu menþiunea
"VOTAT";
• buletinele de vot la care
ºtampila cu menþiunea "VOTAT"
este aplicatã pe mai multe
patrulatere sau în afara acestora.
Buletinele de vot nule nu intrã
în calculul voturilor valabil
exprimate!

Introducerea
buletinului
de vot în urnã ºi restituirea
ºtampilei
Dupã ce a votat, alegãtorul
îndoaie buletinul, astfel încât
pagina netipãritã care poartã
ºtampila de control sã rãmânã în
afarã ºi le introduce în urnã, având
grijã sã nu se deschidã. Îndoirea
Ce se întâmplã dacã am greºitã a buletinului nu atrage
aplicat greºit ºtampila pe nulitatea acestuia.
buletinul de vot?
Se poate contesta identiLa cererea alegãtorului, în cazul
în care acesta a aplicat greºit tatea unui alegãtor?
Oricare alegãtor are dreptul sã
ºtampila cu menþiunea "VOTAT",
dar nu a introdus buletinul în urnã, conteste identitatea persoanei
preºedintele biroului electoral al care se prezintã la vot. În acest
secþiei de votare îi poate elibera, caz, identitatea se stabileºte de
numai o singurã datã, un nou preºedintele biroului electoral al
buletin, reþinând ºi anulând secþiei de votare prin orice mijloace
legale. În cazul în care contestaþia
buletinul de vot iniþial.
Atenþie!
este întemeiatã, preºedintele
SUNT V
ALABILE
biroului electoral al secþiei de
VALABILE
• buletinele de vot pe care votare îl va opri de la votare pe
opþiunea alegãtorului este alegãtorul contestat, va consemna
evidentã deºi ºtampila cu faptul întrun proces verbal ºi va
menþiunea "VOTAT" aplicatã a sesiza aceastã situaþie autoritãþilor
depãºit limitele patrulaterului;
competente.
• buletinele de vot pe care tuºul
Când poate fi suspendatã
s-a imprimat ºi pe cealaltã parte
a foii pe care a fost aplicatã v o t a r e a ?
ºtampila cu menþiunea "VOTAT";
Preºedintele biroului electoral al
• buletinele de vot pe care secþiei de votare poate suspenda
ºtampila a fost aplicatã de mai votarea pentru motive temeinice.
multe ori în acelaºi patrulater sau Durata totalã a suspendãrilor nu
atât întrun patrulater cât ºi în afara poate depãºi o orã. Suspendarea
oricãrui alt patrulater.
este anunþatã prin afiºare la uºa
Efectuarea de ºtersãturi sau sediului secþiei de votare, imediat
acoperirea prin scriere a ce s-a produs evenimentul care a
buletinului de vot nu atrage declanºat suspendarea.
Cine poate vota prin
nulitatea acestuia!
SUNT NULE
intermediul urnei speciale?
• buletinele de vot pe care nu
Pentru persoanele netranspora fost aplicatã ºtampila de control tabile din cauzã de boalã sau
a secþiei de votare;
invaliditate, la cererea celor aflaþi
• buletinele de alt model decât în aceastã situaþie sau la cererea
cel legal aprobat;
organelor de conducere ale

venþii ºi se sancþioneazã cu
amenzi al cãror cuantum variazã
între 1000 ºi 10000 lei.
Atenþie!
Ca alegãtor am obligaþia de a
respecta prevederile legale
instituþiilor sanitare sau de ocrotiri referitoare la organizarea ºi
sociale, în care cei netransportabili desfãºurarea alegerilor.
se aflã internaþi, preºedintele
Ce fapte pot constitui o
biroului electoral al secþiei de
încãlcare a legii?
votare desemneazã din cadrul
Constituie contravenþii ºi se
biroului un numãr de membri care
se deplaseazã cu o urnã specialã sancþioneazã cu amenzi al cãror
ºi cu materialul necesar votãrii la cuantum variazã între 1000 ºi
locul unde se aflã cel în cauzã, 10000 lei, urmãtoarele fapte:
• nerespectarea interdicþiei
pentru a se efectua votarea.
privind prezenþa altor persoane în
Atenþie!
• În raza unei secþii de votare cabina de vot;
• continuarea propagandei
se utilizeazã o singurã urnã
electorale dupã încheierea
specialã.
• Urna specialã se poate acesteia, precum ºi sfãtuirea în
deplasa numai în raza teritorialã ziua votãrii a alegãtorilor la sediul
arondatã la respectiva secþie de secþiilor de votare sã voteze întrun anume fel.
votare.
Legea sancþioneazã
• Urna specialã poate fi
urmãtoarele infracþiuni:
transportatã numai de membrii
• Atacul, prin orice mijloace,
biroului electoral al secþiei de
asupra localului secþiei de votare.votare.
(Se pedepseºte cu închisoarea de
Cum este protejat dreptul la 2 la 7 ani ºi interzicerea
exercitãrii unor drepturi.);
de vot?
• Oferirea sau darea de bani,
Împiedicarea, prin orice
mijloace, a liberului exerciþiu al bunuri ori alte foloase în scopul
dreptului de a alege se determinãrii alegãtorului sã voteze
pedepseºte cu închisoarea de la ori sã nu voteze într-un anume fel.
Nu intrã în aceastã categorie
6 luni la 3 ani.
bunurile cu valoare simbolicã,
Ce fapte pot aduce atin- inscripþionate cu însemnele unei
politice.(Se
gere dreptului de vot sau formaþiuni
altor drepturi ale mele ca pedepseºte cu închisoare de la 6
luni la 5 ani ºi interzicerea
alegãtor?
• refuzul de a permite exercitãrii unor drepturi.);
• Fapta persoanei care
alegãtorului, care face dovada
faptului cã are dreptul, sã voteze voteazã:
a) fãrã a avea acest drept;
la secþia de votare la care se
b) de douã sau mai multe ori;
prezintã pentru exercitarea
c) prin introducerea în urnã a
dreptului de vot;
multor buletine de vot decât
• refuzul de a primi ºi înregistra mai
are dreptul un alegãtor.- (Se
o întâmpinare, contestaþie sau pedepseºte cu închisoare de la 6
orice altã cerere a alegãtorului, luni la 3 ani sau cu amendã ºi
formulate în scris;
interzicerea exercitãrii unor
• refuzul de a înmâna buletinul drepturi.);
de vot ºi ºtampila cu menþiunea
• Utilizarea unei cãrþi de
"VOTAT" alegãtorului care a alegãtor sau a unui act de identisemnat în lista electoralã;
tate nul ori fals, sau a unui buletin
• neaplicarea pe actul de de vot fals.- (Se pedepseºte cu
identitate a ºtampilei cu menþiunea închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
"VOTAT" sau a timbrului cu amendã ºi interzicerea
autocolant, dupã caz, precum ºi exercitãrii unor drepturi.).
reþinerea actului de identitate, fãrã
motive întemeiate, de cãtre
Informaþiile provin de la
membrii biroului electoral al secþiei
Autoritatea Electoralã
de votare.
Permanentã din România
Aceste fapte constituie contra(www
w.. r o a e p . r o )

12 secþii de votare pentru referendum
Cetãþenii cu drept de vot ce au
domiciliul în oraºul Avrig ºi doresc
sã-ºi exprime opþiunea la referendumul naþional pentru demiterea
preºedintelui României, Traian
Bãsescu, care va fi organizat în
data de 29 iulie, vor putea vota
la una din cele 12 secþii de votare
ce vor fi organizate. Cele mai
multe secþii vor fi organizate în
Avrig (7) ºi localitatea Mârºa (2).
În satele aparþinãtoare (Bradu,
Sãcãdate ºi Glâmboaca) va
organizatã câte o secþie de votare
Spre deosebire de alegerile locale din data de 10 iunie, una
dintre secþiile de votare din Avrig,
ce a fost situatã în localul Casei
de Culturã (hol), a fost mutatã la
ªcoala cu clasele I-VIII Avrig, la
aceastã instituþie de învãþãmânt
urmând a funcþiona douã secþii de
votare.

În rest, avrigenii vor putea sãºi exercite dreptul la urm[toarele
secþii de votare: 158/Avrig - str.
Gheorghe Lazãr, nr. 37- în localul
ªcolii cu clasele I-VIII Avrig (vor
vota cetãþenii cu domiciliul stabil pe
strãzile Gheorghe Lazãr, Gãrii,
Dealului, Griviþei, Ceferiºtilor,
Oltului, Nouã, Câmpului, Lacului,
Saºilor, Al. Vlahuþã, Gheorghe
Doja, Eroilor, Negoiului, Stadionului, Cãlþun, Bârcaciu, Clãbucet,
Aleea Bujorului, Calea Fãgãraºului); 159/Avrig- str. Gheorghe
Lazãr, nr. 37- în localul ªcolii cu
clasele I-VIII Avrig (vor vota
cetãþenii cu domiciliul stabil pe
strãzile 1 Decembrie, Badea
Cârþan, Bisericii, Cioplea, George
Coºbuc, Mihai Viteazu, Nicolae
Bãlcescu, Pietrari, Samuel Brukenthal de la nr. 1-107 ºi nr. 260, Tudor Vladimirescu, Malului);

160/Avrig- str. Samuel Brukenthal,
nr. 41- în localul Grãdiniþei, nr. 1
(vor vota cetãþenii cu domiciliul
stabil pe strãzile Avram Iancu,
Criºan, Iazului, Izvorului, Mihai
Eminescu, Prundu Mic, Prundu
Mare, Râului, Zorilor, Unirii de la
nr. 1- 89 ºi nr. 2- 80, Joagãrului);
161/Avrig- str. Samuel Brukenthal,
nr. 149- în localul Grãdiniþei nr. 2
din colonia Sticla (vor vota
cetãþenii cu domiciliul stabil pe
strãzile Samuel Brukenthal de la
nr. 109 la nr. 161 ºi de la nr. 62 la
nr. 114, Bl. A1, B1, B2, F, C1, C2,
E, A, B, C, D, A4 ºi C3, (Colonia
Sticla), Sticlarilor, Unirii de la nr.
91- 177 ºi de la nr. 80A- 200,
Aleea Stejarului, Parângului,
Calea Bolovanului, Micã); 162/
Avrig- str. Horia, nr. 15- în localul
Liceului Teoretic “Gheorghe
Lazãr” (vor vota cetãþenii cu

domiciliul stabil pe strãzile Cloºcacu blocurile 19, 20, 21, 22A, 22B,
23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 31,
31A, 31B, 34, 34B, 37, Podragul,
Aleea Pinului, ªerbota, Suru,
Urlea, Moldoveanu, Godeanu);
163/Avrig- str. Horia, nr. 15, în
localul
Liceului
Teoretic
“Gheorghe Lazãr” (vor vota
cetãþenii cu domiciliul stabil pe
strãzile Cloºca- cu blocurile 12 A,
12 B, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ºi
casele cu locuinþe individuale,
Cânepii de la nr. 1 la nr. 109,
Libertãþii, Horea- cu blocurile 32,
33, 33A, 33B, 35, 36, 36A ºi
locuinþele individuale); 164/M]rºaîn localul ªcolii Generale Mârºa
(vor vota cetãþenii cu domiciliul
stabil pe strãzile Ilarie Munteanucu blocurile A, B, 71, locuinþele
mici, str. Suru- cu blocurile 2, 70,
C, C1, C2, Corneliu Coposu- cu

blocurile K6, T3, T4, T5, T6, T7,
Carpati- blocu T2, Aleea
Garoafelor- cu blocurile K7, 1,
Uzinei); 165/Mârºa- în localul
Grupului ªcolar Industrial
Construcþii de Maºini Mârºa (vor
vota cetãþenii cu domiciliul stabil pe
strãzile Cãlþun- cu blocurile 3, 18,
19, G5, G6, Aleea Trandafirilorblocul 13, str. Cindrel- cu blocurile
3N, 1, 6, 7, 8, 9, Suru- cu blocul
G4); 166/Bradu- în localul ªcolii
Generale (vor vota toþi cetãþenii

cu domiciliul stabil în satul Bradu);
167/Sãcãdate- în localul ªcolii
Generale (vor vota toþi cetãþenii
cu domiciliul stabil în satul
Sãcãdate); 168/Glâmboaca- în
localul ªcolii Generale (vor vota
toþi cetãþenii cu domiciliul stabil în
satul Glâmboaca); 169/Valea
Avrigului- în localul Uzinei de ApãDJ 105 F (vor vota cetãþenii cu
domiciliul stabil pe strada Cânepii
de la nr. 111 la nr. 189, str. Poienii,
zona turistica Valea Avrigului).

infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
Editor: Dan FR}NCU
Ziar fondat de Prim[ria `i
Consiliul Local Avrig

Te h n o r e d a c t a r e ` i T i p a r :

rosu galben albastru negru

Ghidul alegãtorului român la referendumul naþional pentru
demiterea preºedintelui României din data de 29 iulie 2012

4

rosu galben albastru negru

