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O delegaþie a oraºului Avrig
a participat, în perioada 19- 20
septembrie, la prima ediþie a
Forumului Primarilor EU- CHINA, ce s-a desfãºurat în Bruxelles (Belgia). Întâlnirea este
organizatã de Convenþia Primarilor din Uniunea Europeanã
(unde ºi oraºul Avrig este membru ºi semnatar al documentului) ºi Asociaþia chinezã a
primarilor ºi este sprijinitã de
Comisia Europeanã, Ministerul
Locuinþei Dezvoltãrii Rurale ºi
Urbane din China ºi DG
Energie.
Prezenþa delegaþiei din
Avrig la importanta întâlnire din
capitala Belgiei a avut ca scop
promovarea proiectelor ºi a
strategiei de dezvoltare a
oraºului, toate acestea fiind
strâns legate de domeniul identificãrii ºi exploatãrii surselor
de energie regenerabilã, precum ºi popularizarea intenþiei
de crearea a unui centru de
afaceri româno- chinez, proiect
susþinut ºi de autoritãþile

europene .
Actuala conducere administrativã a oraºului a iniþiat ºi
implementeazã Programul
„ENERGIE LOCALÃ”, ce se
doreºte a fi un program pilot la
nivel naþional. Aceastã strategie se axeazã pe mãsuri de eficientizare energeticã, producerea de energie din surse
regenerabile, transportul ºi
distribuþia de energie produsã
din surse nepoluante ºi reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serã ºi a dioxidului de
carbon. Forumul de la Bruxelles a oferit cadrul cel mai
oficial în care au fost prezentate
cele mai recente iniþiative ale
Uniunii Europene privitoare la
acþiunile locale ale comunitãþilor implicate în programele
europene ºi posibila implicare
economicã, ºi nu numai, a
Chinei.
În data de 19 septembrie
2012, la Centrul Albert
Borschette a fost prima întâlnire
cu tematica "Zonele Demo în

China: UE-China win-win oportunitate de afaceri". Evenimentul a avut ca scop aºezarea
la masa rotundã a investitorilor
privaþi `i publici, precum `i a
autoritã\ile regionale `i locale
din Europa `i China. Reprezentanþii Capitalei Xinjiang a Regiunii Autonome Urumqi, au
prezentat un plan ambi\ios de a
remodela structura industriei
sale `i de a transforma dezvoltarea sectorului energetic, în
scopul de a combate poluarea
aerului `i de a reduce emisiile
de gaze cu efect de serã.
Printre personalitãþile ce au
participat la aceastã primã
acþiune din cadrul forumului s-au
numãrat preºedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel
Barroso ºi premierul chinez
Wen Jiabao.
În data de 20 septembrie, la
Centrul Jaques Delors Building
a avut loc a doua reuniune a
Forumului UE-China, unde participanþii din partea celor douã ºi sã identifice solu\ii adecvate
entitãþi au decis sã elaboreze pentru crearea de noi oportunitã\i în vederea cooperãrii
politice `i comerciale.
Îmbunãtã\irile ce trebuie aduse pentru func\ionarea eficientã
ºi creºterea atractivitãþii ora`elor din China, împreunã cu
utilizarea mai eficientã a energiei în mediul urban, sunt doar
câteva din obiectivele de interes pentru participanþi. În
acela`i timp, schimbãrile climatice `i problemele de mediu
sunt percepute ca fiind provocãri importante ce trebuie
abordate la nivel de ora`, de
cãtre ambele pãr\i. Natura
volumului investi\iilor urbane
necesare pentru a realiza
obiectivele de urbanizare ale
Chinei, face din aceastã zonã
o pia\ã în curs de dezvoltare
extrem de interesantã.
Parteneriatul UE- China
privind urbanizarea este un
instrument general conceput
pentru a sprijini China `i UE în

Festivalul „T
oamnã barocã la A vrig”, aproape de
„Toamnã
debutul unei noi ediþii
Pregãtirile pentru organizarea
celei de-a patra ediþii a Festivalului „Toamnã barocã la Avrig”
au intrat în linie dreaptã. Organizatorii (Consiliul Local Avrig,
prin Biblioteca Orãºeneascã,
Casa de Culturã Avrig ºi Centrul
de Informare Turisticã Avrig ºi
Consiliul Judeþean Sibiu), alãturi
de partenerii Fundaþia „Samuel
von Brukenthal, Asociaþia
„Prietenii Avrigului” ºi Teatrul
Naþional „Radu Stanca” Sibiu, au
format deja echipele de lucru,
stabilesc ultimele detalii ale
programului, cautã sponsori ºi
diverºi colaboratori, astfel încât
sã poatã oferi ºi în acest an, o
frumoasã surprizã iubitorilor de
frumos, istorie ºi culturã.
Ediþia din acest an a festivalului se va desfãºura sâmbãtã,
6 octombrie, la fosta reºedinþã de

varã a baronului Samuel Von
Brukenthal (Preventoriul), unicul
complex baroc de acest fel din
România, începând cu ora 11,30.
Chiar dacã programul acþiunii
nu este încã finalizat, surse din
cadrul organizatorilor ne-au
informat cã participanþii vor avea
la dispoziþie o serie de activitãþi
destul de variate. Nici de aceastã
datã nu vor lipsi concertele de
muzicã barocã, spectacolul
ecvestru, demonstraþiile de dans
de societate, concertul coral,
spectacolul cu foc, vernisarea
unei expoziþii de picturã, dar nici
balul, ce va încheia ºi aceastã
ediþie a festivalului.
„Vã invitãm sã petreceþi o zi
deosebitã într-un spaþiu baroc, o
întoarcere în timp printre personaje
de epocã, grãdini luxuriante,
menuete, cai, flãcãri ºi artã. O zi

într-un complex baroc, o evadare
din cotidian, asta vã oferã
evenimentul <<Toamnã barocã la
Avrig>>, în grãdinile Reºedinþei de
varã a Baronului Samuel von
Brukenthal.

Vã puteþi simþi într-o zi conþi,
contese, marchizi, marchize
sau... valeþi ºi subrete, dupã
dorinþa ºi imaginaþia fiecãruia.”,
se menþioneazã într-un comunicat trimis de organizatori.

atingerea obiectivelor men\ionate mai sus.
La Forumul Primarilor UEChina de la Bruxelles s-a
decis:
- Facilitarea schimbului de
experien\ã `i cooperare între
primãrii;
- Sprijinirea dezvoltãrii de noi
ac\iuni comune în ceea ce
prive`te exploatarea `i metodologii urbane;
- Furnizarea de informa\ii
practice pentru guvern pentru
ONG uri asupra nevoilor `i
oportunitã\ilor;
- Consolidarea sprijinului
pentru parteneriat `i atragerea
altor parteneri.
Cu acest prilej, toþi primarii
participanþi la eveniment au
semnat un Acord de Colaborare
pentru punerea în practicã a
celor discutate.
În afara primarilor ºi reprezentanþilor oraºelor din UE ºi
ai ora`elor chineze de profil
înalt, la acest eveniment au mai

participat directorul general DG
ENER Comisia EuropeanãFabrizio Barbaso, pre`edintele
pentru sectorul economic `i
social al Comisiei EuropeneGünther Oettinger, Comisarul
European pentru energieStaffan Nilsson, pre`edintele
Comitetului Regiunilor- Mercedes Bresso `i ministrul
Locuinþei Dezvoltãrii Rurale ºi
Urbane din China- Weixin Jiang.
Reprezentanþii oraºului Avrig
la Forumul Primarilor EUChina (Bruxelles, Belgia) au
fost primarul Arnold Gunter
Klingeis, administratorul SC
ENEV-AVRIG SRL, ing. Doru
Teodorescu ºi consilierul local
Alexandru Sas.
Notã: În fotografii, primarul
Avrigului în momentul semnãrii
Acordului de Colaborare
împreunã cu Qiu Boaoxing,
adjunctul ministrului chinez al
Locuinþei, Dezvoltãrii Rurale ºi
Urbane ºi consilierul local
Alexandru Sas.

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.

rosu galben albastru negru

Ora`ul Avrig a fost reprezentat la prima edi\ie a
Forumului Primarilor EU-China (Bruxelles, Belgia)

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

DISPOZIÞIA NR. 509/2012
privind convocarea Consiliului Local al oraºului
Avrig în ºedinþã ordinarã
Primarul oraºului Avrig,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 45
alin. 1, art. 68 alin.1 ºi art. 115
alin.1 lit. a, din Legea nr. 215/2001
privind administraþia publicã localã,
republicatã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
DISPUN:
Art. 1: Se convoacã Consiliul
Local al oraºului Avrig în ºedinþã
ordinarã la data de 27 septembnrie
2012, ora 16, în sala de ºedinþe a
Primãriei oraºului Avrig, cu
urmãtoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului local pe anul
2012;
Iniþiator: primarul oraºului
2. Proiect de hotãrâre privind
validarea Dispoziþiei Primarului nr.
493/2012 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2012;
Iniþiator: primarul oraºului
3. Proiect de hotãrâre privind
modificarea listei de investiþii în

cadrul bugetului local pe anul 2012;
Iniþiator: primarul oraºului
4. Proiect de hotãrâare privind
aprobarea Caietului de sarcini
pentru inchirierea prin licitaþie
publicã a suprafeþei de 20 mp,
teren intravilan aparþinând domeniului privat al oraºului Avrig, înscris
în CF nr. 101547, nr. top 101547;
Iniþiator: primarul oraºului
5. Proiect de hotãrâare privind
aprobarea reactualizãrii Studiului
de Fezabilitate al proiectului
„Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în
judeþele Sibiu ºi Braºov” ºi a
indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului pentru oraºul Avrig;
Iniþiator: primarul oraºului
6. Proiect de hotãrâre privind
mandatarea Primarului oraºului
Avrig în Adunarea Generalã a
Asociaþiei Intercomunitare ECO
SIBIU;
Iniþiator: primarul oraºului
7. Proiect de hotãrâre privind

aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit al proiectului
“Sistem de Management integrat
al deºeurilor în judeþul Sibiu”;
Iniþiator: primarul oraºului
8. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea impozitelor ºi taxelor
locale pentru anul 2013;
Iniþiator: primarul oraºului
9. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea intocmirii documentaþiei de dezmembrare a suprafeþei de 180 mp din suprafaþa de
245790 mp teren – proprietate
privatã a oraºului Avrig, înscris în
CF 101547- Avrig, situat în
intravilanul localitãþii Mârºa;
Iniþiator: primarul oraºului
10. Proiect de hotãrâre privind
intocmirea unei documentaþii de
dezmembrare a suprafeþei de
1.144 mp din terenul înscris în CF
nr. 101547– Avrig, nr. cad.
101547, în suprafaþã totalã de
245790 mp – proprietatea
privatã a oraºului Avrig;

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 serviciului- Avrig, strada
Gheorghe Lazãr, nr. 10.
Iniþiator: primarul oraºului
11. Proiect de hotãrâre privind
intocmirea unei documentaþii de
dezmembrare a suprafeþei de 300 mp
din terenul înscris în CF nr. 101547
– Avrig, nr. cad. 101547 – în
suprafaþã totalã de 245790 mp,
proprietatea privatã a oraºului Avrig;
Iniþiator: primarul oraºului
12. Proiect de hotãrâre privind
numirea comisiei de negociere a
cuantumului chiriei pentru imobilul din
Avrig, str. Saºilor, nr. 12, în care
funcþioneazã ªcoala generalã cu cls.
I- VIII Avrig;
Iniþiator: primarul oraºului
13. Proiect de hotãrâre privind
modificarea Statului de funcþii al
Serviciului Public de Asistenþã
Socialã, subordonat Consiliului Local
Avrig;
Iniþiator: primarul oraºului
14. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Planului Strategic de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale al
Serviciului Public de Asistenþã Socialã
Avrig pe perioada 2012-2015 ºi a
Codului etic al personalului care
furnizeazã servicii sociale;
Iniþiator: primarul oraºului
15. Proiect de hotãrâre privind
acceptarea aderãrii comunei
Cârþiºoara la Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã ECO SISTEM

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
AVRIG;
Iniþiator: primarul oraºului
16. Proiect de hotãrâre privind
retragerea dreptului de administrare al Clubului Copiilor Avrig
pentru imobilul înscris în CF 3792Avrig, nr. top 1325/1, 1328/1, 1377/
1, corp C2, situat în Avrig, str.
Horea, nr. 8;
Iniþiator: primarul oraºului.
DIVERSE:
- adresa S.C. Apã Canal S.A.
Sibiu cu privire la necesitatea
încheierii unui contract de furnizare
apã potabilã în localitatea Bradu,
între oraºul Avrig ºi S.C. Apã Canal
S.A. Sibiu;
- Tribunalul Sibiu- Citaþiesomaþie de platã- Consiliul Local
Avrig- SC Apã Canal SA;
- adresa Ocolului Silvic “Izvorul
Florii” Avrig privind necesitatea
întocmirii documentaþiei în vederea
organizãrii pe SEAP a licitaþiei
privind lucrãrile de amenajare
pentru pãdurile oraºului Avrig;
- solicitarea preotului paroh
Stroe Ovidiu privind amplasarea
unei troiþe;
- solicitarea Partidului PoporuluiDan Diaconescu, Organizaþia
Judeþeanã Sibiu, privind acordarea
spaþiu pentru sediu partid;
- informarea membrilor comisiei

pentru învãþãmânt, culturã cu privire la necesitatea înfiinþãrii unui
post- responsabil ansamblul “Purtata Avrigului”;
- solicitarea familiei Botezatu
Alexandru, cu domiciliul în loc.
Mârºa bl. 6, ap. 5;
- solicitarea Parohiei Ortodoxe
Române din localitatea Glâmboaca
privind alocarea sumei de
35.941,52 lei din bugetul local;
- informarea Instituþiei Prefectuluijudeþul Sibiu privind Programul de
mãsuri nr. 13287/07.09.2012, înregistrat cu nr. 9137/19.09.2012, cu
privire la reglementarea juridicã a
terenurilor pe care sunt construite
locuinþe de cãtre cetãþenii români
aparþinând comunitãþii romilor;
- informarea comisiei administrarea pajiºtilor ºi pãºunilor privind
lucrãri amenajare excavare ºi
decolmatare izvor Sãcãdate.
Art. 2: Secretarul oraºului Avrig,
domnul Mircea Grancea, va urmãri
întocmirea materialelor ºi convocarea consilierilor.
Emisã în Avrig, la data de 21
septembrie 2012.
PRIMAR
ARNOLD-GUNTER KLINGEIS
Avizat
SECRET
AR
SECRETAR
MIRCEA GRANCEA

Avrig urmeazã sã fie reconfiguratã
ºi curtea ºcolii, vor fi amenajate
terenuri de sport ºi va fi refãcut
gardul împrejmuitor.
Proiectul este finanþat cu fonduri
de la Uniunea Europeanã, Guvernul României ºi Consiliul Local
Avrig. Cea mai mare parte din
valoarea totalã a investiþiilor de la
liceul avrigean este asiguratã din
Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, proiectul fiind înscris în
axa prioritarã 3 - “Îmbunãtãþirea
infrastructurii sociale”, domeniul de
intervenþie 3.4. - „Reabilitarea /

modernizarea/ dezvoltarea ºi
echiparea infrastructurii educaþionale preuniversitare, universitare
ºi a infrastructurii pentru formare
profesionalã continuã”.
Printre cei prezenþi la
festivitatea deschiderii noului an de
învãþãmânt la liceul avrigean s-au
aflat ºi cei 65 de boboci din clasa
0. Aceºtia, alãturi de cadrele
didactice, îºi vor desfãºura
activitatea la Grãdiniþa nr. 1 (o
clasã) ºi la Grãdiniþa nr.
3- Sticla (douã clase), ambele
instituþii fiind în subordinea liceului.

Debut de an ºcolar la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazãr”
Cum era de aºteptat ºi la Liceul
Teoretic „Gheoghe Lazãr” din Avrig
ziua de luni, prima zi de ºcoalã din
acest an ºcolar, a venit cu emoþie,
flori ºi bucurie. Cei peste 1200 de
participanþi la festivitatea prilejuitã
de deschiderea ºcolii (elevi, cadre
didactice, pãrinþi, bunici sau diverºi
invitaþi) au trãit la intensitate
maximã întreaga ceremonie, fiecare
în parte având câte un motiv bine
întemeiat pentru aceastrã trãire.
Deschiderea festivã a noului an
ºcolar a fost organizatã în curtea
instituþiei de învãþãmânt, la ora 9.
Ceremonia a debutat cu ascultarea Imnului de Stat al României,
Deºteaptã-te române!, dupã care
directorul instituþiei a fãcut o scurtã
prezentare a invitaþilor prezenþi la
festivitate. Apoi, au fost fãcute
câteva referiri privitoare la organizarea activitãþii ºcolare în noul an,
s-au prezentat noutãþile apãrute în
ultima perioadã ºi au fost adresate
cuvinte de încurajare ºi succes atât
cadrelor didactice, cât ºi elevilor. A
mai vorbit celor prezenþi viceprimarul Avrigului, Gheorghe Frãticiu,
acesta exprimându-ºi speranþa cã

anul ºcolar actual va fi unul bun ºi
foarte bune pentru toþi elevii.
Festivitatea a continuat cu o
scurtã slujbã de binecuvântare,
oficiatã de protopopul Avrigului, pr.
Vasile Gafton ºi pr. Ioan Chidu,
dupã care, elevii însoþiþi de cadrele
didactice coordonatoare, s-au
îndreptat spre sãlile de clasã.
La acest moment festiv au
participat, în calitate de invitaþi ºi
comandatul Poliþiei oraºului Avrig,
Mihai ªtefan, reprezentanþi ai
Jandarmeriei Române, membri ai
Consiliului Local Avrig, diverºi alþi
invitaþi.

Inaugurarea noii
ºcoli - amânatã
Momentul deschiderii anului
ºcolar la Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” Avrig ar fi trebuit sã coincidã
cu inaugurarea noului corp de
cl[dire al ºcolii ºi încheierea lucrãrilor de modernizare ºi extindere,
ce se desfãºoarã aici din primãvara
anului trecut. Din pãcate însã,
varianta extinsã ºi modernizatã a
actualului Liceu Teoretic “Gheor-

ghe Lazãr” din Avrig, cea mai
importantã unitate de învãþãmânt
din oraº, unde sunt înmatriculaþi
în prezent peste 1000 de copii de
vârstã ºcolarã ºi preºcolarã din
mai multe localitãþi ale Þãrii Oltului
(zona de sud a judeþului Sibiu),
nu este la dispoziþia beneficiarului
decât în micã mãsurã, investiþia
desfãºuratã graþie Proiectului
“Extindere, mansardare corp B
ºi refacere ºarpantã corp A la
Liceul Teoretic „GHEORGHE
LAZÃR” Avrig str. Horea nr. 27,
ºi asigurarea dotãrilor necesare”,
având de suferit din cauza lipsei
banilor ºi nu numai.
„Pânã în acest moment, au fost
efectuate aproximativ 80 % din
totalul lucrãrilor. Avem speranþe
cã, în cursul primului semestru din
acest an ºcolar, lucrãrile din cadrul proiectului vor fi încheiate,
astfel încât, din semestrul 2 sã ne
putem bucura pe deplin de acesta. Acum sunt funcþionale cabinetele cadrelor didactice de la
mansardã (aici existã toate
dotãrile ºi utilitãþile necesare). La
finalul lucrãrilor, absolut toþi elevii

ºcolii vor învãþa doar într-un singur
schimb ºi vom putea începe
implementarea programului <<School
after school>>”, ne-a declarat
directorul liceului, Marius Novac.
La finalizarea acestui proiect, cea
mai importantã investiþie derulatã la
instituþiile de învãþãmânt din oraºul
Avrig în ultimi 20 de ani, va fi extinsã
capacitatea spaþiului actual de desfãºurare a activitãþii ºcolare, noile
spaþii urm]nd a fi dotate cu echipamente didactice ºi echipamente IT.
Extinderea ºi dezvoltarea spaþiului
actual al liceului se va face prin
crearea a cinci sãli de clasã suplimentare, amenajarea unor laboratoare corespunzãtoare desfãºurãrii
orelor de specialitate: fizicã, chimie,
biologie, facilitarea accesului elevilor
la o bibliotecã ºcolarã, crearea unui
centru de documentare ºi informare,
crearea unor spaþii de desfãºurare
a orelor de sport în aer liber, precum
ºi de petrecere a timpului liber,
crearea a 10 cabinete didactice
pentru profesori, în vederea pregãtirii orelor, a gestionãrii corespunzãtoare a suporturilor de învãþãmânt.
Conform proiectului, la liceul din

Primarul Klingeis a primit mandate de reprezentare a oraºului
la SC Apã
Apã-- Canal SA Sibiu ºi ADI “Asociaþia de Apã Sibiu”
Recent, primarul Avrigului,
Arnold Gunter Klingeis, a primit
împuternicirea de a reprezenta
oraºul, în vederea exercitãrii
drepturilor de acþionar, în Adunarea Generalã a Acþionarilor
SC Apã-Canal SA Sibiu.
Hotãrârea privind acordarea
unui mandat de reprezentare
permanentã edilului ºef avrigean
a fost adoptatã de Consiliul
Local Avrig cu prilejul unei ºedinþe ordinare, în conformitate
cu prevederile legale (Legea nr.

51/2006 a serviciilor comunitare de utilitãþi publice ºi Legea
nr.241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apã ºi canalizare)
ºi Actul Constitutiv al SC Apã
Canal SA Sibiu.
În cazul în care primarul Avrigului nu va putea participa, din
motive obiective, la ºedinþele
Adunãrii Generale ale Acþionarilor societãþii furnizoare de
servicii de alimentare ºi apã
potabilã ºi canalizare-epurare,
împuternicitul de drept al

Consiliului Local Avrig este
viceprimarul oraºului.
Persoanele împuternicite sã
reprezinte oraºul în AGA de la
SC Apã-Canal SA Sibiu au
obligaþia sã informeze în
prealabil forul legislativ local
cu privire la ordinea de zi ce
va fi supusã aprobãrii cu
prilejul desfãºurãrii AGA.
Tot cu prilejul aceleiaºi
ºedinþe, Consiliul Local Avrig
a adoptat o nouã hotãrâre,
prin care primarul Klingeis a

primit un mandat de reprezentare permanentã a oraºului ºi în
Adunarea Generalã a Asociaþiei
de Dezvoltare Intercomunitarã
“Asociaþia de Apã Sibiu”.
Cele douã mndate de reprezentare permanentã a oraºului
sunt valabile pânã la revocarea
lor de cãtre Consiliul Local.
Adoptarea celor douã hotãrâri
a fost necesarã din motive organizatorice, având în vedere modificãrile intervenite în urma alegerilor locale din vara acestui an.

Noi reprezentanþi ai legislativului
local în consiliile de administraþie
de la instituþiile de învãþãmânt
Începând cu noul an ºcolar, Consiliul Local Avrig va avea noi
reprezentanþi în consiliile de administraþie ale instituþiilor de învãþãmânt
de pe raza teritorialã a oraºului. Astfel, în conformitate cu prevederile
Hotãrârii nr. 33/93/2012, adoptatã cu prilejul ultimei ºedinþe ordinare
de Consiliului Local Avrig, în CA de la Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” Avrig (instituþie ce are în subordine ºi cele douã grãdiniþe din
oraº), reprezentantul legislativului local avrigean va fi consilierul
Costin Bãdilã. Pentru conducerea ªcolii cu clasele I-VIII Avrig
(instituþie ce cuprinde ºi ºcolile generale ºi grãdiniþele din satele
Bradu, Sãcãdate ºi Glâmboaca), reprezentarea Consiliului Local Avrig
va fi asiguratã de consilierul Ramona Berghea, iar pentru Grupul
ªcolar Industrial Construcþii de Maºini Mârºa a fost desemnat
consilierul Gheorghe Frãticiu.
Prin adoptarea acestei hotãrâri a fost abrogatã HCL nr. 113/2011,
care avea acelaºi obiect.
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Întrebãri frecvente despre colectare
selectivã a deºeurilor

Deºi la prima vedere colectarea
separatã a deºeurilor poate pãrea
ceva simplu, în realitate însã în
viaþa de zi cu zi pot apãrea ºi
unele situaþii ceva mai complicate.
Mai jos gãsiþi rãspunsurile la
unele dintre cele mai frecvente
situaþii care v-ar putea ridica
semne de întrebare.
Cum se colecteazã deºeu
rile
deºeurile
care conþin mai multe titipuri
puri de
material reciclabil (spre exem
exem-plu, un ambalaj care con
þine
conþine
atât hârtie cât ºi plastic)?
Aceste deºeuri se colecteazã
în funcþie de materialul predominant (în exemplul de mai sus,
dacã acesta este hârtia, atunci se
vor colecta ca hârtie, iar dacã
este plasticul, se vor colecta ca
plastic).
Pot arunca deºeurile de
ambalaje cu resturi alimentare în ele?
Nu. Ambalajele trebuie golite
de toate resturile alimentare.
Dacã sunt prea murdare, se
aruncã în recipientul gri pentru
deºeuri amestecate.
Trebuie sã spãl deºeurile
(de ex. cutiile de conserve)
înainte de a le colecta
separat?

Spãlarea cutiilor/sticlelor goale
nu este necesarã. Acestea
trebuie golite cât mai bine de
conþinut. Spãlarea lor ar duce la
un consum de apã nejustificat.
Trebuie sã presez deºeu
deºeu-rile înainte de a le colecta?
Da. În acest fel, deºeurile (de
ex. buteliile de PET, dozele de
aluminiu) vor ocupa mult mai
puþin loc ºi vor fi mult mai uºor
de transportat.
Trebuie sã scot dopul
recipienþilor
de
plastic
înainte de colectare?
Nu este obligatoriu, dar acest
lucru este folositor, deoarece
uºureazã activitatea de reciclare.
Recipienþii sunt produºi dintr-un
material diferit de cel din care
sunt produse dopurile. Cele douã
se recicleazã în fluxuri diferite.
Mai mult, ca sã puteþi presa
recipienþii, este necesar sã le
scoateþi dopurile.
Trebuie sã scot etichetele de
pe sticle, PET
-uri, conserve?
PET-uri,
Nu este necesarã scoaterea
etichetelor.
Pot colecta polistiren utili
utili-zat la ambalarea alimentelor
(de ex. tãviþele pe care este
ambalatã carnea)?

MÂRªA

Slujbã destinatã
copiilor

A devenit deja o fru
fru-moa sã tradiþie ca în 14
sep
tem brie, zi în care
septem
Biserica creºtinã prãz
prãz-nuieºte Înãl
þarea Sfintei
Înãlþarea
Cruci, la Mârºa slujba
ofi
ciatã la Biserica Orto
Orto-oficiatã
doxã "Pogo
"Pogorr ] rea Sfântu
Sfântu-lui Duh" sã fie completatã
cu un moment dosebit de
emo þionant, destinat spe
spe-cial copiilor din localitate.
Aºa s-a întâm
plat ºi în
întâmplat
acest an, imediat dupã
Sfânta Liturghie credin
credin-cioºii fiind invitaþi la

Troiþa închinatã copiilor
decedaþi din loca litate,
pentru a se ruga, alãturi
de preotul paroh Ion Fili monescu. Pre
otul a oficiat
Preotul
un Paras
tas de pomenire
Parastas
pentru copiii decedaþi,
dar s-a ºi rugat pentru
sã
nãtatea, fericirea, liliniº
niº
sãnãtatea,
niº-tea copiilor ºi succesul
acestora la ºcoalã, în
anul ºcolar ce a debuta
debutatt .
Dupã slujbã, cei prezenþi
au fost serviþi cu colãcei,
cozonac, diverse bãuturi
ºi cozonaci.

Polistirenul utilizat la ambalarea
alimentelor poate fi colectat separat în vederea reciclãrii dupã
ce vasul, tava etc. sunt golite de
conþinut. Acestea se colecteazã în
recipientul galben pentru colectarea plasticului ºi a metalului.
Pot colecta folii de aluminiu?
Folia de aluminiu utilizatã la
împachetarea alimentelor poate fi
colectatã separat doar în cazul în
care este curatã. Dacã folia de
aluminiu este murdarã, trebuie
aruncatã în recipientul pentru
deºeuri amestecate.
De ce se colecteazã doar
ambalajele (sticle ºi borcane)
din sticlã, nu ºi geamurile
sau vesela spartã?
Sticla de la geamuri, oglinzi,
veselã etc. conþine substanþe
chimice care nu se regãsesc ºi în
sticla utilizatã la producerea
ambalajelor, substanþe care intervin în mod negativ în procesul de
reciclare.
În recipientul albastru pot
colecta orice fel de deºeu de
hârtie ºi carton?
Da, cu condiþia ca deºeul
respectiv sã fie curat sau nu
foarte murdar. De exemplu, nu
puteþi colecta în acest recipient

hârtia de la pachetul de unt,
ºerveþelele de hârtie folosite,
scutecele de unicã folosinþã ºi
tampoanele utilizate, vesela de
unicã folosinþã (din hârtie)
utilizatã. Aceste deºeuri trebuie
colectate în recipientul gri pentru
deºeurile amestecate.
Cum pot sã fiu sigur cã de
de-ºeurile pe care le colectez se
se-parat nu sunt amestecate de
cãtre operatorul de salu
bri
salubri
bri-zare în vederea transpor
tului?
transportului?
Deºeurile colectare separat nu
vor fi amestecate de cãtre operator în vederea transportului.
Operatorul va colecta aceste deºeuri separat, pe baza unui program stabilit ºi comunicat din timp.
Trebuie sã cumpãr reci
reci-pien
þii pentru colectarea se
pa
pienþii
sepa
pa-ratã a deºeurile reciclabile ºi
a deºeurilor biodegra
dabile?
biodegradabile?
Nu trebuie sã cumpãraþi aceºti
recipienþi, ei sunt asiguraþi cu titlu
gratuit de cãtre primãrie.
Ce se întâmplã cu deºeurile reciclabile dupã ce le
colectez separat?
Sunt transportate cãtre operatorul de salubrizare la staþiile de
sortare. Dupã ce sunt sortate, iar
eventualele greºeli de colectare

corectate, materialele obþinute
sunt transmise operatorilor
economici în vederea reciclãrii.
Ce se întâmplã cu de
de-ºeurile biodegradabile dupã
ce le colectez separat?
Sunt transportate de cãtre operatorul de salubrizare la staþiile de
compostare. Aici, în urma unor
procese specifice, sunt transformate în compost, material ce poate fi utilizat ca îngrãºãmânt. În
cazul locuinþelor individuale unde
existã suficient spaþiu, aceste
deºeuri pot fi compostate în curte.
Ce fac cu deºeurile voluminoase care nu încap în
recipienþii de colectare?
Deºeurile voluminoase (ex.
mobilã veche, saltele) necesitã o
colectare separatã în vederea
valorificãrii. Verificaþi la operatorul
de salubrizare cu care aveþi
contract ce modalitãþi de colectare separatã vã pune la dispoziþie ºi care sunt costurile.
Ce fac cu echipamentele
electrice ºi electronice strica
strica-te pe care vreau sã le arunc?
Deºeurile de echipamente
electrice ºi electronice sunt colectate în puncte special amenajate
de primãrie. Verificaþi la opera-

torul de salubrizare unde este cel
mai apropiat punct de colectare.
Unde pot arunca bateriile
pe care nu le mai pot folosi?
Bateriile ºi acumulatorii portabili (nu auto) uzate pot fi colectaþi
acasã, într-o pungã sau cutie.
Majoritatea supermarketurilor ºi
hypermarketurilor au un punct
special amenajat de colectare a
acestora, situat de obicei la
intrarea clienþilor. Când vã duceþi
la cumpãrãturi, luaþi ºi bateriile
uzate cu dumneavoastrã ºi lãsaþile la punctul respectiv.
Ce fac cu molozul ºi restu
restu-rile de materiale de construc
construc-þii rezultate de la reabilitarea
sau construirea unui imobil?
Deºeurile de construcþii ºi demolãri trebuie colectate separat
pentru a putea fi valorificate.
Înainte de începerea lucrãrilor de
construcþii, verificaþi la operatorul
de salubrizare cu care aveþi
contract ce modalitãþi de colectare separatã vã pune la
dispoziþie ºi care sunt costurile.
Dacã realizaþi respectivele lucrãri
cu o firmã autorizatã, cereþi sã se
ocupe ºi de gestionarea deºeurilor rezultate.
www
.sibiulrecicleaza.ro
www.sibiulrecicleaza.ro

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

M[suri de ap[rare ^mpotriva
incendiilor ^n `coli
Incendiile în ºcoli pot provoca,
prin amploarea lor, multe pagube
umane ºi materiale.
Factori, precum timpul mare de
descoperire a unui incendiu,
momentul întârziat al alarmãrii
persoanelor aflate în pericol, necunoaºterea clãdirii ºi a modului
de comportare de cãtre persoane, pot întârzia începutul evacuãrii sau pot duce la alegerea
unui drum mai lung pânã la ieºire
în locul drumului scurt.
Pentru a evita producerea
unor astfel, vã rugãm sã respectaþi urmãtoarele mãsuri de
prevenire:
- Cãile de evacuare ºi salvare
din unitãþile de învãþãmânt (coridoare, scãri, ieºiri) trebuie sã fie
permanent utilizabile, iar lãþimea
acestora nu trebuie îngustatã
prin amplasarea de automate
pentru sucuri, dulapuri, etc.;
- Uºile trebuie þinute permanent închise. În caz de incendiu
pe timpul parcurgerii traseului de
evacuare, se va urmãri închiderea tuturor uºilor, fãrã însã a le
bloca;
- Funcþionarea sistemului de
alarmare trebuie verificatã în
afara orelor de învãþãmânt;
- Semnalul de alarmare trebuie

sã fie cunoscut de cãtre profesori
ºi elevi. Se recomandã, pregãtirea ºi a altor echipamente de
alarmare de rezervã(de exemplu: clopoþel, megafon, portavoce, etc.);
- Stingãtoarele ºi hidranþii
trebuie sã fie permanent accesibile ºi în stare de funcþionare;
- Clasele cu copii cu handicap
locomotor trebuie amplasate pe
cât posibil la parter. Dacã acest
lucru nu este realizabil, se vor
alege pentru aceºti elevi, clasele
din care calea de evacuare pânã
în exterior este cea mai scurtã;
- În cadrul orelor speciale, în
baza programei de învãþãmânt,
elevilor li se vor transmite cunoºtinþele generale în domeniul
apãrãrii împotriva incendiilor;
- În fiecare salã de clasã se vor
afiºa instrucþiunile pe care elevii
ºi profesorii trebuie sã le
cunoascã ºi sã le urmeze în cazul
declanºãrii alarmei de evacuare;
- Profesorii au rolul de a-i
instrui pe elevi în ceea ce priveºte pregãtirea generalã în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor,
cunoaºterea planului de alarmare ºi evacuare ºi a comportamentului pe care trebuie sã-l aibã
în caz de incendiu. La predarea

acestor cursuri pot participa ºi sorul se va sigura cã toþi elevii
pompierii militari.
au ieºit din încãpere;
- Elevii vor fi conduºi la locul
de adunare dinainte stabilit
COMPOR
TAMENT ÎN
COMPORT
pentru fiecare clasã;
CAZ DE PERICOL
- Profesorul face prezenþa ºi
- Directorul ºcolii, profesorii sau anunþã rezultatul directorului ºcolii
personalul administrativ al ºcolii sau responsabilului P.S.I.;
pot declanºa alarma ºi vor
- Pompierii sunt întâmpinaþi de
anunþa forþele de intervenþie res- directorului ºcolii (reprezentantul
pectând pricipiul gradual. acestuia), care îi informeazã cu
Evacuarea clãdirii are întâietate privire la:
stingerii incendiului;
- numãrul ºi locurile posibile din
- Elevii pãrãsesc clãdirea sub ºcoalã în care mai sunt persoane
supravegherea profesorului. Se
- situaþia intrãrilor, pe casele de
vor utiliza cãile de evacuare ºi scãri ºi pe coridoare
- locul unde s-a produs
salvare fãrã pericole. Nu se vor lua
alte obiecte (ghiozdane, obiecte de incendiul ºi propagarea acestuia
- alte date solicitate de forþele
îmbrãcãminte etc.);
- La pãrãsirea clasei, profe- de intervenþie.

CONCURSURI ªCOLARE „SIBIUL RECICLEAZÃ”
Consiliul Judeþean Sibiu în
colaborare cu Inspectoratul ªcolar
al Judeþului Sibiu organizeazã o
serie de patru concursuri ºcolare
dotate cu premii, în cadrul campaniei de informare ºi conºtientizare „SIBIUL RECICLEAZÃ” a
Proiectului
„Sistem
de
management integrat al deºeurilor
în judeþul Sibiu”, cofinanþat din
Fondul European de Dezvoltare
Regionalã.

! „SUPER- EROUL/PERSONAJUL MEU RECICLEAZÃ” –
CONCURS DE DESENE
PENTRU PREªCOLARI;
! „REFOLOSIM, NU RISIPIM!” – CONCURS DE
COLAJE DIN MATERIALE
REFOLOSITE PENTRU ELEVII
CLASELOR I-IV;
Concursurile
se
! „RECICLAREA ÎN LOCALIdesfãºoarã pe urmãtoarele TATEA MEA” – CONCURS DE
secþiuni:
FOTOGRAFII PENTRU ELEVII
Scopul concursurilor este de
a mobiliza preºcolarii ºi elevii din
ciclul primar, gimnazial ºi liceal
din judeþul Sibiu sã realizeze
desene, colaje, fotografii ºi benzi
desenate prin care sã
promoveze colectarea separatã
ºi reciclarea deºeurilor.

formularul de participare pentru de internet a proiectului,
CLASELOR V-VIII;
! „POVESTEA CELOR 3 R” fiecare secþiune de pe pagina www.sibiulrecicleaza.ro.
– CONCURS DE BENZI
DESENATE PENTRU ELEVII
infoavrig@ gmail.com
gmail.com
infoavrig@
CLASELOR IX-XII.
Concursurile au început în
data de 17 septembrie 2012 ºi
Editor: Dan FR}NCU
se încheie în 6 decembrie 2012,
Ziar fondat de Prim[ria `i
datã la care se organizeazã
festivitatea de premiere.
Consiliul Local Avrig
Cei interesaþi pot descãrca
T
e
h
n
o
r
e
dactare `i Tipar:
regulamentul concursului ºi
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