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Promovarea prin diverse
mijloace ºi în numeroase medii a programului energetic local, elaborat de conducerea
administraþia publice din oraºul
Avrig, a ajuns ºi în atenþia
reprezentanþilor unor companii
asiatice de primã mãrime. Recent, primarul oraºului Avrig,
Arnold Gunter Klingeis, a
primit vizita unei delegaþii a
companiei japoneze TOSHIBA,
interesatã sã dezvolte anumite
programe ºi investiþii în þara
noastrã. Delegaþia a fost
condusã de Hiroyuki Miyauchi,
responsabil pentru aceastã
parte a Europei din partea
coporaþiei japoneze.
Cu acestã ocazie, primarul
Avrigului împreunã cu echipa
ce lucreazã la implementarea
diverselor programe ºi proiecte
ce au ca scop identificarea
surselor locale de energie
regenerabilã ºi producerea
acesteia, au oferit oaspeþilor
japonezi detalii despre
strategia ºi planurile administraþiei locale, arãtându-ºi în
acelaºi timp, interesul pentru

atragerea unor investitori
puternici în zonã, dornici sã-ºi
implementeze propriile strategii
ºi proiecte din acest domeniu.
La rândul lor, oaspeþii
japonezi au prezentat responsabililor pãrþii române detalii
despre "Smart community business in Romania" ("Comunitãþi
de afaceri inteligente în
România"), un proiect pe care
compania Toshiba intenþionazã
sã-l implementeze în þara nostrã
ºi care se pliazã perfect pe þinta
propusã de responsabilii
europeni în ceea ce priveºte
politica energeticã pânã în anul
2020 (strategia "Energy 20-2020"). Pe scurt, este vorba
despre implementarea unei
strategii referitoare la producerea ºi consumul de energie
(electricã ºi termicã) din surse
regenerabile, pentru comunitãþi
mici (oraºe de mãrime medie
sau micã ºi parcuri industriale),
unde existã deja o infrastructurã de transport funcþionalã. Pe
lângã introducerea unor
instalaþii producãtoare de energie din surse regenerabile deo-

sebit de performate, proiectul
companiei japoneze prevede ºi
eficientizarea consumului, prin
implementarea unei reþele de
contoare inteligente ºi alte
echipamente sofisticate.
În urma discuþiilor ºi prezentãrilor fãcute, japonezii au
apreciat proiectele administraþiei avrigene, eforturile fãcute
de aceasta pentru dezvoltarea ºi
implementarea strategiei
energetice ºi au considerat cã
Avrigul poate fi una din comunitãþile unde poate fi aplicat
proiectul "Smart community
business in Romania", urmând
sã studieze aceastã posibilitate.
Cu prilejul deplasãrii la
Avrig, reprezentanþii Toshiba
au avut diverse întâlniri cu
responsabilii Incubatorului de
Afaceri de la Mârºa, au vizitat
diverse obiective situate pe
teritoriul oraºului (unde sunt
implementate instalaþii producãtoare de energie din surse
regenerabile), s-au întâlnit cu
responsabili ai centrului de Transilvania- Braºov, dar ºi cu Sibiului, Klaus Johannis, recto- preºedintele Consiliului Judeþean
cercetare pentru energie rege- conducera Clubului de Afaceri rul Universitãþii "Lucian Blaga"- Sibiu, Ioan Cindrea, responsabili
nerabilã din cadrul Universitãþii German din Sibiu, cu primarul Sibiu, Constantin Oprean, din domeniul bancar etc.

Biserica Greco-Catolicã „Adormirea
Unul dintre cele mai moderne
Maicii Domnului”din Bradu a aniversat parcuri din România, la Mârºa
un secol de la sfinþire

Miercuri, 15 august, în ziua
când creºtinii sãrbãtoresc marele
praznic al Adormirii Maicii Domnului, credincioºii greco- catolici
din satul Bradu au avut alte douã
motive de bucurie: sãrbãtorirea
hramului bisericii parohiale ºi
aniversarea a 100 de ani de la
sfinþirea acestui lãcaº de cult.
Pentru a marca aºa cum se
cuvine toate aceste evenimente,
comitetul parohial ºi preotul
paroh ªtefan Ioan Criºan au
pregãtit câteva festivitãþi aniversare, ce au reuºit sã transforme
sãrbãtoarea bisericii într-o micã
sãrbãtoare a satului.
Pregãtirile pentru aceastã zi
de sãrbãtoare au început în urmã
cu mai multe luni, iar pentru ca
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Bradu sã arate în felul
în care se prezenta vizitatorilor

miercurea trecutã (cu faþada
refãcutã ºi proaspãt zugrãvitã,
acoperiºul reparat, cu stranele
înnoite ºi curtea frumos amenajatã
etc) a fost nevoie de multã muncã
ºi efort din partea comunitãþii
greco- catolice din sat ºi a
colaboratorilor acesteia.
Acum, când rezultatul este unul
mai mult decât mulþumitor ºi
demn de lauda tuturor celor ce calcã pragul lãcaºului de cult, parcã
nici nu mai conteazã toatã munca
ºi marea cheltuialã efectuatã, iar
oamenii trebuie doar sã se bucure
de ceea ce au realizat.
Festivitãþile aniversare au
debutat în jurul orei 9, când la
lãcaºul de cult a fost oficiatã
slujba Utreniei, un serviciu
religios ce are o bogatã tradiþie
ºi o însemnãtate aparte pentru
credincioºii greco- catolici din

Bradu. Imediat dupã, a urmat
Sfânta Liturghie, slujbã ce a
reuºit sã umple de bucurie
inimile tuturor celor prezenþi prin
caracterul special al acesteia.
Într-o zi cu o însemnãtate aºa de
aparte, nu au fost uitaþi nici
ierarhii, preoþii, diaconii, cãlugãrii
sau maicile ce au oficiat în timp
la biserica din Bradu ºi care nu
mai sunt printre noi. În memoria
acestora, soborul de preoþi a
oficiat un parastas de pomenire.
La ieºirea din lãcaºul de cult,
enoriaºii ºi invitaþii prezenþi au
fost întâmpinaþi cu bãuturi
rãcoritoare, cozonac ºi vin,
momentul fiind folosit de mulþi ca
un bun prilej de socializare ºi
discuþii pe diverse teme.
Pentru finalul aniversãrii,
gazdele din Bradu au pregãtit o
agapã creºtinã, ce s-a desfãºurat
la un local din apropiere.
La festivitãþile prilejuite de
aniversarea unui secol de viaþã
a Bisericii Greco- Catolice
“Adormirea Maicii Domnului” din
Bradu au participat ºi reprezentanþi ai conducerii Bisericii
Greco- Catolice din Ardeal (pr.
conf. univ. dr. Ioan Mitrofan, pr.
protopop de Sibiu Nicolae Popa),
preoþi din mai multe parohii
sibiene (Daniel Petri- Cisnãdie,
Ignaþiu Tarko- Miercurea Sibiului,
Sorin Neagu- Porumbacu de Jos,
Ioan Gãban- Hamba, Nicolae
ªerban- Armeni), reprezentanþi ai
conducerii administraþiei publice
locale din Avrig, diverºi alþi
invitaþi.

Preocupãrile actualei admninistraþii locale a
oraºului Avrig pentru identificarea ºi exploatarea surselor de energie regenerabillã, nepoluante, sunt deja
chestiuni de notorietate. La multitudinea de aplicaþii
ºi variante luate în calcul pentru implementare, se
adaugã, de puþin timp, ºi aceea de a utiliza energia
electricã produsã cu ajutorul soarelui pentru
iluminatul public. În scurt timp, oraºul Avrig va avea
un nou parc cu spaþii de joacã pentru copii, a cãrui
iluminat va fi realizat cu lãmpi automate (17 sisteme)
alimentate în totalitate de la energia captatã cu
ajutorul unor panouri fotovoltaice. Alegerea acestei
variante moderne pentru iluminatul public în parc va
elimina costurile ulterioare pentru plata energiei
electrice ºi expoatare, asigurã independenþa acestui
obiectiv faþã de restul reþelei publice de iluminat din
localitate ºi a redus costurile de execuþie, nemaifiind
necesarã cablarea întregii zone.
Obiectivul se aflã în curs de realizare în localitatea
Mârºa, graþie “Programului naþional de îmbunãtãþire
a calitãþii mediului prin realizarea de spaþii verzi în
localitãþi”, finanþat prin Administraþia Fondului pentru
Mediu din cadrul Ministerului Mediului ºi Pãdurilor.
La finalizarea lucrãrilor, noul parc de la Mârºa va
fi unul dintre cele mai moderne obiective de acest
fel din þarã, pe lângã inovatorul sistem de iluminat
public aici urmând a fi
puse în funcþiune sisteme
de irigat programabile automat, cu aspersoare,
toalete ecologice etc.
Parcul se va întinde pe
o suprafaþã de 10004 mp ºi
va cuprinde mai multe alei
ecologice, mobilier urban,
bãnci, coºuri de gunoi, loc
de joacã pentru copii (complex de joacã multifuncþional, leagãne duble,
balansoar, aparate de joacã
cu arc, groapã cu nisip
etc), precum ºi zone cu

gazon, arbori ºi arbuºti din diverse specii. O parte
a dotãrilor parcului sunt deja montate ºi folosite.
Relizarea investiþiei din proiectul „Înfiinþare parc
ºi spaþii de joacã pentru copii în oraºul Avrig, judeþul
Sibiu” va ajuta administraþia localã sã se apropie
de atingerea normelor europene referitoare la
suprafaþa de spaþiu verde necesarã fiecãrui locuitor
(în conformitate cu datele cuprinse în proiectul tehnic
al lucrãrii, în acest moment la Avrig suprafaþa de
spaþiu verde ce revine fiecãrui locuitor este de 7,22
mp, faþã de 26 mp cât prevãd normele europene).
De asemenea, sunt luate în calcul ºi alte aspecte,
cum ar fi: eliminarea factorilor de risc pentru
sãnãtatea populaþiei, asigurarea protecþiei mediului,
creºterea nivelului de educaþie, socializare ºi a stãrii
de sãnãtate a cetãþenilor, petrecerea timpului liber
etc.
Investiþia de la Mârºa se ridicã la valoarea
aproximativã de 722 mii lei (+ TVA), iar termenul de
finalizare iniþial a fost stabilit la 9 noiembrie 2012
(din cauza condiþiilor meteorologice nefavorabilesecetã, unele lucrãri nu au putut fi executate la timp,
astfel cã, proprietarul ºi constructorul au ajuns se
pare la un acord pentru amânarea termenului de
finalizare a lucrãrilor).

rosu galben albastru negru

Compania japonezã Toshiba se intereseazã
de programul energetic local de la Avrig
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Modificãri de componenþã ale comisiilor
legislativului local
aprobat modificarea componenþelor
comisiilor respective.
Ca urmare, noua componenþã a
Comisiei sociale pentru analiza cererilor
de locuinþe destinate tinerilor spre a fi
închiriate, va fi urmãtoarea: Ramona
Florea (consilier local- preºedinte),
Costin Bãdilã, V
asile Gavrilã,
Vasile

Alexandru Sas, Lazãr Teodor
Lãzãroaie (consilieri locali- membri),
Georgeta Poºa (consilier juridic) ºi
Mircea Grancea (secretarul oraºului
Avrig). Comisia localã de ordine publicã
va fi compusã din primarul oraºului,
Arnold Gunter Klingeis (preºedinte),
Mihai ªtefan (ºeful Poliþiei oraºului

Avrig), Florinel Iulian Stoica
(repreezentantul Poliþiei Locale Avrig),
Mircea Grancea (secretarul oraºului
Avrig) ºi consilierii locali Nicolae
Cernea, Gheorghe Daniel Stoica,
Mircea Constantinescu
Constantinescu. De asemenea, modificãri au fost efectuate ºi în
componenþa Comisiei pentru ad-

ministrarea pajiºtilor ºi pãºunilor, ce va
fi compusã din consilierii locali Petru
Muraru, Emil Brana, Adrian Dumitru
David, Costin Bãdilã ºi Peter Klein.
Comisiile, în noua lor componenþã, ºiau preluat atribuþiile imediat dupã
adoptarea hotãrârii Consiliului Local
Avrig.

Adeverinþe pentru credite, de la APIA

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã - APIA
reaminteºte beneficiarilor Schemei
de platã unicã pe suprafaþã,
pentru Campania SAPS 2012, cã
elibereazã adeverinþe pentru cei
care intenþioneazã sã acceseze
credite, pentru finanþarea capitalului de lucru în vederea desfã-

ºurãrii activitãþilor curente, de la
bãncile care au încheiat convenþii
cu Agenþia.
APIA are deja încheiate convenþii cu BRD Groupe Societe
Generale, CEC Bank, Banca
Comercialã Românã S.A, Banca
Transilvania, Banca UniCredit
Þiriac Bank S.A., Banca Car-

patica,
Banca
Centralã
Cooperatistã CREDITCOOP,
OTP Bank România S.A., Banca
Comercialã INTESA SANPAOLO
ROMÂNIA S.A., Bancpost S.A ºi
Procredit Bank.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA ºi Fondul
Naþional de Garantare a Credi-

tului pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii garanteazã creditele
acordate de bãnci fermierilor în
cadrul acestui tip de convenþie.
În perioada urmãtoare, APIA va
încheia convenþii ºi cu alte bãnci
comerciale.
Potrivit Convenþiei, la solicitarea
scrisã a fermierului la centrul
judeþean/local unde a depus
cererea în Campania SAPS 2012,
APIA va elibera o Adeverinþã prin
care confirmã cã Beneficiarul a
depus cererea de platã pentru
Schema unicã de platã pe
suprafaþã (SAPS) pentru anul
2012 ºi cã s-au efectuat controalele ºi verificãrile administrative
asupra cererii de platã a beneficiarului, conform reglementãrilor în
vigoare. Pot beneficia de aceastã
adeverinþã fermierii selectaþi la
controlul pe teren (clasic sau
teledetecþie) numai dupã
finalizarea acestor controale. De
asemenea, în adeverinþã se va
menþiona suprafaþa determinatã
pentru platã în cadrul schemei
SAPS ºi faptul cã beneficiarul nu
face obiectul excluderilor de la
platã la data emiterii acesteia,
precum ºi cã îndeplineºte condiþiile
generale pentru acordarea
sumelor cuvenite, în conformitate
cu legislaþia în vigoare.
Valoarea creditului va fi de pânã
la 90 la sutã din suma cuvenitã din

SAPS, astfel:
a) pentru creditele acordate de
Banca Creditoare pânã la data de
29.09.2012 inclusiv, la cursul leu/
euro comunicat de Banca
Centralã Europeanã în data
anterioarã datei solicitãrii
creditului;
b) pentru creditele acordate de
Banca Creditoare începand cu
data de 30.09.2012 inclusiv, la
cursul leu/euro comunicat de
Banca Centralã Europeanã din
data de 30.09.2012.
Cursul leu/euro comunicat de
Banca Centralã Europeanã poate
fi descãrcat de la adresa http://
www.ecb.int/stats/exchange/
eurofxref/html/index.en.html.
Reafirmãm recomandarea
adresatã potenþialilor beneficiari
interesaþi sã îºi aleagã Creditorul
numai dupã un studiu atent al
condiþiilor de creditare impuse de
fiecare bancã (creditoare), pentru
a beneficia de condiþiile de
creditare cele mai avantajoase ºi
care se potrivesc cel mai bine
profilului exploataþiei sale.
Opþiunea de a solicita creditul
aparþine integral fermierului.
Menþionãm cã APIA a încheiat
astfel de convenþii ºi pentru
campanile SAPS 2007 - 2011.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE

Centru Naþional de Informare ºi Promovare Turisticã, la Avrig
În viitorul apropiat, în Avrig va
funcþiona un Centru Naþional de
Informare ºi Promovare Turisticã
(CNIPT). Recent, Consiliul Local
al oraºului Avrig a aprobat
punerea la dispoziþia proiectului
„Construire Centru Naþional de

Informare ºi Promovare Turisticã
în oraºul Avrig ºi dotarea acestuia”
a unei suprafeþe de teren,
necesar edificãrii obiectivului,
proiectul ºi cheltuielile legate de
acesta, precum ºi documentaþia
tehnico-economicã aferentã.

Terenul ce va fi ocupat de
centru are o suprafaþã de 500 mp,
este situat în intravilanul oraºului
(strada Bisericii- ºipot ºi parcare)
ºi este proprietate publicã a
oraºului. De asemenea, imobilul
îndeplineºte condiþiile de

amplasare impuse prin normele
metodologice de acreditare a
centrelor naþionale de informare ºi
promovare turisticã.
Centrul Naþional de Informare
ºi Promovare Turisticã de la Avrig
va fi construit datoritã participãrii

oraºului la Programul Operaþional
Regional, Axa 5, ce are ca principal scop promovarea potenþialului
turistic ºi crearea infrastructurii
necesare pentru creºterea
atractivitãþii României ca destinaþie
turisticã.

Cartierul Poiana Neamþului ºi Strada Poienii denumiri oficiale în Zona Turisticã “V
alea Avrigului”
“Valea
Pentru a putea emite acte
de identitate cetãþenilor ce
ºi-au stabilit domiciliul în zona
Poiana Neamþului (Zona
Turisticã „Valea Avrigului”),
precum ºi pentru a înlesni
eliberarea diverselor acte
juridice necesare persoanelor
ce deþin proprietãþi în zonã,
Consiliul Local al oraºului Avrig
a adoptat recent Hotãrârea nr.
42/2012, prin care a aprobat
atribuirea denumirii de „Cartier
al oraºului Avrig- Poiana
Neamþului” unei suprafeþe de
teren din respectiva zonã
turisticã. Prin aceeaºi
hotãrâre, legislativul local
avrigean a aprobat ºi

atribuirea denumirii de „Strada
Poienii” sectorului situat în
stânga ºi dreapta DJ 105 F
(km 14- 14+300). De
asemenea, mai multor imobile
din zonã (terenuri, terenuri cu
construcþie sau terenuri cu
anexe) le-au fost atribuite opt
numere administrative.
Poiana Neamþului este o
locaþie turisticã foarte
cunoscutã, atât pe plan
naþional cât ºi la nivel
internaþional, obiectivul fiind
construit în anul 1906. Cabana
se aflã pe „traseul de creastã”
din Masivul Fãgãraº, fiind
menþionatã în toate hãrþile
turistice naþionale ºi europene.

Un nou
consilier local
Nici n-a început bine actuala
legislaturã ºi la Consiliul Local
al oraºului Avrig, au fost deja
efectuate primele modificãri de
componenþã. Cu prilejul primei
ºedinþe ordinare programatã
dupã constituirea noului legislativ
local avrigean, ales în urma
scrutinului din 10 iunie, pe ordinea de zi s-a aflat ºi un proiect
de hotãrâre prin care s-a aprobat încetarea de drept a unuia
dintre mandatele de consilier.
Cel vizat de acest proiect a fost
consilierul Partidului PoporuluiDan Diaconescu, Andrei Mircea
Sopa, cãruia formaþiunea i-a
retras sprijinul politic, astfel cã,
în conformitate cu prevederile
legale, mandatul sãu de ales
local a expirat. Ca urmare,
membrii Consiliului Local Avrig
au luat la conuºtinþã de situaþia
creatã, au constatat încetarea
mandatului de consilier local al
fostului coleg ºi printr-o altã
hotãrâre, au validat în locul
acestuia mandatul consilierului
Petru Muraru, reprezentantul
aceleiaºi formaþiuni politice la
alegerile locale din 10 iunie.
Noul consilier local avrigean
a depus jurãmântul ºi ºi-a
preluat atribuþiunile legale,
acesta urmând sã facã parte
din Comisia pentru învãþãmânt,
sãnãtate, activitãþi social- culturale, culte, protecþia copilului ºi
a familiei din cadrul Consiliului
Local al oraºului Avrig.

Scumpiri la
apa potabilã
ºi canalizareepurare
Locuitorii oraºului Avrig
racordaþi la reþelele publice de
alimentare cu apã potabilã ºi
canalizare vor plãti mai mult
pentru serviciile de care beneficiazã. Recent, Consiliul Local
al oraºului Avrig a adoptat
Hotãrârea nr. 20/80/2012 prin
care a aprobat nivelul noului
preþ pentru apã potabilã ºi a
tarifului pentru canalizareepurare, ce vor fi aplicate
începând cu data de 1 august.
Astfel, pentru populaþie, preþul
apei potabile va fi de 3,21 lei/
mc (2,33 lei/mc- preþ vechi), iar
noul tarif la canalizare-epurare
va fi de 1,67 lei/mc (1,59 lei/mcpreþ vechi). Pentru restul
utilizatorilor, preþul apei potabile
va fi de 2,59 lei/mc (1,88 lei/mcpreþ vechi) ºi tariful la canalizare- epurare va fi de 1,35 lei/
mc (1,28 lei/mc- preþ vechi).
Valoarea noului preþ ºi a
tarifului pentru populaþie
conþine ºi TVA în cotã de 24%,
conform prevederilor Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal,
iar cele pentru restul utilizatorilor nu conþin TVA.

rosu galben albastru negru

Mai multe comisii ale Consiliului Local
al oraºului Avrig au suferit modificãri de
componenþã în urma validãrii noului
legislativ local, ales ca urmare a
scrutinului local din data de 10 iunie. Cu
prilejul ultimei ºedinþe ordinare, membrii
legislativului local avrigean au adoptat
Hotãrârea nr. 16/76/2012, prin care au
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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
vânzare- cumpãrare, închiriere,
adeverinþã de la Primãrie pentru

mediul rural ºi urban etc)- copie
ºi original;
- certificatele copiilor sub 14
ani (original ºi copie)- unde este
cazul;
- dovada achitãrii contravalorii
actului de identitate (chitanþã de
7 lei de la Casieria Primãriei
Avrig);
- dovada achitãrii taxei
extrajudiciare de timbru (chitanþã
de 4 lei de la Casieria Primãriei
Avrig);
- imaginea necesarã cãrþii de
identitate se preia la sediul
serviciului,
cu
mijloace
informatice.
Mai multe informaþii puteþi
obþine la sediul serviciuluiAvrig, strada Gheorghe Lazãr,
nr. 10.

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

“UL
TRA Trail Fãgãraº”- aproape de start
“ULTRA
sunt în curs de stabilire etc. Din
partea principalilor organizatori,
la întâlnire a fost prezent Lucian
Clinciu, sufletul acestui demers,
un om cu o bogatã experienþã în
organizarea unor acþuni similare.
Competiþia „ULTRA Trail
Fãgãraº” va face parte din seria
de activitãþi „CarpathianMan®”
(structurã 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 se va desfãºura în
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
Moldoveanu-2554 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
(Piaþa „Gheorghe Lazãr” din

centrul oraºului- strada Samuel
Brukenthal- strada Eroilor- strada
Gheorghe Lazãr- strada GãriiParcul fostei Reºedinþe de varã a
baronului Samuel von Brukenthalstrada Gheorghe Lazãr- Piaþa
„Gheorghe Lazãr”). În celelalte
douã zile ale competiþiei (etapele
2 ºi 3)
3), se va ajunge pe creasta
Fãgãraºului, urmând a fi parcurs un
traseu ce are ca puncte de reper
Cabana Ghiocelul- Poiana Neamþului- Cabana Bârcaciu- Cabana
Negoiu- vârful Negoiu- refugiul
Cãlþun- vârful Lãiþel- Bâlea Laclacul Capra- zona Piscul Negru/
Capra (2); Capra- Fereastra
Zmeilor- ºaua Podragu- vârful
Ucea Mare- vârful ViºteaFereastra Mare a SâmbeteiComplex 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.
Lucian Clinciu ne-a informat cã,
în urmã cu doar câteva zile au
fost deschise înscrierile pentru

aceastã competiþie, pânã la
momentul întâlnirii de la Avrig fiind
deja înscrise mai multe echipaje,
români din mai multe judeþe ale
þãrii, dar ºi cetãþeni strãini. Pentru
prima ediþie a „ULTRA Trail
Fãgãraº”, organizatorii se
aºteaptã la un numãr de 80- 100
de participanþi.

„Comorile din Þara Oltului” a ajuns la ediþia a V
-a
V-a

Echipajul localitãþii Cârþiºoara a
câºtigat cea de-a cincea ediþie a
Concursului „Comorile din Þara
Oltului”, desfãºurat în zilele sfârºitului de sãptãmânã ce a trecut
în frumoasa zonã din imediata
apropiere a Complexului Turistic
Albota (Arpaºu de Sus). Cei ºase
copii (trei bãieþi ºi trei fete cu
vârsta cuprinsã între 11 ºi 15 ani),
alãturi de cadrele didactice însoþi-

toare de la ªcoala cuclasele I-VIII
„Badea Cârþan” Cârþiºoara, s-au
comportat exemplar, au dovedit
cã deþin cunoºtinþe bune despre
teritoriul Þãrii Oltului, dar s-au
descurcat excelent ºi la probele
de orientare turisticã ºi traseu,
astfel cã au obþinut cel mai bun
punctaj dintre toate cele 11 echipaje participante. Pe lângã frumoasele premii, diplomele, meda-

liile ºi trofeul ediþiei, oferite de
organizatiori, copiii de la Cârþiºoara au devenit, pânã la viitoarea ediþie a concursului, „stãpânii”
Lãzii de Zestre a teritoriului,
obiect- simbol pentru acest proiect, ce aºteaptã sã fie completat
cu noi dovezi (scrise, înregistrate- audio sau video, ori realizate artizanal) de valoare ºi
tradiþie din zona în care locuiesc.
Echipajul din Boiþa a ocupat
locul doi în concurs, iar copiii de
la Turnu Roºu s-au clasat pe
locul trei.
Cea de-a V-a ediþie a
Concursului „Comorile din Þara
Oltului” a fost organizatã de Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului” împreunã cu Asociaþia de Prietenie „Illeet VilaineSibiu”, Primãria comunei Arpaºu de
Jos ºi diverºi colaboratori sau
parteneri.
La concurs au participat 66 de
copii ºi însoþitorii lor, voluntari ºi
colaboratori din localitãþile Þãrii
Oltului (Boiþa, Turnu Roºu, Racoviþa, Mârºa, Avrig-2 echipaje,
Porumbacu de Jos, Scoreiu,
Cârþiºoara, Cârþa ºi Arpaºu de

“Edenul Transilvãnean”- tabãrã de
creaþie ºi recreaþie
În perioada 24- 29 iulie 2012,
oraºul Avrig a gãzduit prima ediþie
a Taberei de creaþie ºi recreaþie
“Edenul Transilvãnean”.
Tabãra a fost 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 ºi-

au propus 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.
Au participat 32 de persoane
(scriitori, critici literari, muzicieni ºi
artiºti plastici etc) din mai multe
judeþe ale þãrii.
În cadrul Taberei “Edenul
Transilvãnean”, au fost organizate
serate literar-muzicale, diverse
activitãþi distractiv-recreative,
vizitarea unor obiective istorice,
turistice, culturale sau religioase din

Avrig (Biserica Ortodoxã „Floriile”,
mormântul cãrturarului Gheorghe
Lazãr, Biserica Evanghelicã
fortificatã, Catedrala Ortodoxã
„Adormirea Maicii Domnului”) ºi
împrejurimi, prezentãri ale unor
tradiþii ºi obiceiuri locale, întâlniri cu
autoritãþile ºi reprezentanþii unor
ONG-uri locale ºi judeþene, lansãri
ºi prezentãri de carte, colocviul
dedicat tradiþiilor populare
avrigeneºti etc.
“Cartierul general” al taberei,
unde au fost cazaþi invitaþii ºi s-a
desfãºurat o parte importantã a
activitãþilor programate, a fost la
Pensiunea “Brânduºa”, situatã în
Zona Turisticã ”Valea Avrigului”.

Jos) ce ºi-au organizat o tabãrã
de corturi pe un teren situat vizavi
de Albota.
În cele trei zile, echipele au avut
de trecut prin mai multe probe de
concurs, au îndeplinit mai multe
sarcini, dar s-au ºi distrat
participând la diverse activitãþi
organizate în tabãrã, au asistat la
demonstraþii ºi aplicaþii de prim
ajutor în situaþii de urgenþã,
cãþãrare- parapantã etc) punctajul general, în urma cãruia a fost
stabilit clasamentul, fiind obþinut
prin cumularea tuturor punctelor
ºi evaluãrilor.
Cum era de aºteptat, având în
vedere popularitatea tot mai
ridicatã de care se bucurã proiectul, acþiunea s-a bucurat de un
mare succes, organizatorii dovedind, o datã în plus, cã „mecanismul” creat de ei devine unul tot
mai bine uns ºi funcþioneazã, de
la o ediþie la alta, tot mai aproape
de performanþa sa maximã.
„Vreau sã-i felicit pe toþi cei ce
s-au implicat în organizarea ºi buna
desfãºurare a ediþiei din acest an
a proiectului nostru. Consider cã
am obþinut un nou succes, spre

bucuria ºi mulþumirea copiilor
participanþi. Pe lângã purtãtorii de
coroniþe regeºti ºi premianþii din
acest an, rãmân purtãtorii de
dorinþã pentru viitoare victorii (copiii
ºi însoþitorii din echipajele clasate în
afara podiumului). Noi ceilalþi,
organizatorii, rãmânem purtãtorii
de vise...”, ne-a spus, la finalul
taberei „Comorile din Þara Oltului”
de la Albota, comandantul Iuliana
Turi.

Proiectul îºi propune ca în
fiecare an o altã comunã sã fie
gazda concursului, astfel cã ediþia
2013 se va desfãºura, probabil,
pe teritoriul comunei Cârþiºoara.
„Comorile din Þara Oltului”
este o acþiune- proiect de tip
LEADER (Legãturi între Acþiuni
de Dezvoltare Economicã Ruralã), pentru realizarea sa fiind implicate instituþii de învãþãmânt,
organizaþii neguvernamentale,
administraþii locale, întreprinzãtori
privaþi ºi societatea civilã din
teritoriul „Þãrii Oltului” ce au un
scop comun ºi o temã împãrtãºitã.

Consultaþii medicale de urgenþã la
Centrul de Permanenþã A vrig
Reamintim cetãþenilor oraºului
cã, la 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 asigurã
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.
Structura medicalã deserveºte
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.

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

Pregãtirile pentru primul ultra
maraton de alergare montanã ce
se va desfãºura în masivul
Fãgãraº („ULTRA Trail Fãgãraº”), au intrat pe ultima sutã de
metri.
Joia trecutã, sala de ºedinþe a
Primãriei oraºului Avrig a gãzduit
o nouã întâlnire pregãtitoare a
reprezentanþilor organizatorilor ºi
colaboratorilor ineditei competiþii.
Cu acest prilej, cei prezenþi
(reprezentanþi ai unor diverse
organizaþii neguvernamentale,
reprezentanþi ai instituþiei gazdã,
diverºi invitaþi etc), au aflat
informaþii despre etapele organizatorile deja parcurse, detalii
despre traseu ºi probele acestei
competiþii, modalitatea de înscriere, implicarea localã ºi modalitãþi
de implicare în desfãºurarea
consursului, parteneriate ºi
colaborãri deja încheiate sau ce

rosu galben albastru negru
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