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Primul eveniment
"CultTour" din acest an
îºi dau rând expoziþii valoroase. Dupã
expoziþia de picturã intitulatã
„Carnaval” a artistului Ovidiu Cârpuºor
ºi cea de instrumente vechi muzicale
cu coarde „Loja chitarelor” a
colecþionarului Viorel Cordos, pe
simeze iubitorii de artã modernã vor
putea admira lucrãrile pictorului
Romeo Criºan Paraschivescu,
întrunite sub titlul "Secvenþe de griuri
ºi culoare".
Pictorul Romeo-Cri`an Paraschivescu, absolvent al Liceului de Artã
din Braºov ºi al unor valoroase stagii
de formare în Franþa, clãdit ca artist
la ºcoala de artã a profesorului Bella
Klement, a fost remarcat în expoziþii
în þarã ºi în strãinãtate. A expus în
Franþa (Paris- Salon internaþional de
artã contemporanã ºi religioasã, Salon au Grand Palais, le Salon Art et
Cheval de Saumur), Elveþia (galerii
particulare), Italia (Veneþia- Bienala,
Roma-Quadriennala). În România,
lucrãrile sale pot fi admirate în

DISPOZI|IA
privind convocarea Consiliului Local al
oraºului A v r i g î n º e d i n þ ã o r d i n a r ã
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 si completãrile
ulterioare;
DISPUN:
Art. 1: Se convoacã Consiliul
Local al oraºului Avrig în ºedinþã
ordinarã la data de 31 ianuarie
2013, ora 16, în Sala de ºedinþe
a Primãriei oraºului Avrig cu
urmãtoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotãrâre
privind încetarea mandatului de
consilier local al domnului
Roland Udo- membru F.D.G.R;
Iniþiator: primarul oraºului

2. Proiect de hotãrâre privind
validarea mandatului de consilier
local al domnului Ursoiu Cristian
Constantin- membru F.D.G.R;
Iniþiator: primarul oraºului
3. Proiect de hotãrâre
privind încetarea mandatului de
viceprimar al domnului Frãticiu
Gheorghe- membru P.S.D;
Iniþiator: primarul oraºului
4. Proiect de hotãrâre
privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Badea
Gheorghe- membru P.S.D;
Iniþiator: primarul oraºului
5. Proiect de hotãrâre
privind alegerea viceprimarului
oraºului Avrig;
Iniþiator: primarul oraºului
6. Proiect de hotãrâre
privind utilizarea excedentului

expoziþia permanentã de la galeria
"Transilvania art gallery"- Braºov.
În cadrul expoziþiei de la Avrig vor
fi prezentate creaþii realizate pe
parcursul mai multor ani, în douã
maniere: graficã ºi picturã, ambele
emblematice ale stilului propriu
pictorului
Romeo
Criºan
Paraschivescu.

Program eveniment:
15.00
15.00- înregistrarea participanþilor
16.00
16.00- workshop "CultTourIdentitate prin culturã"
17.40
17.40- conferinþã de presã
18.00
18.00- vernisaj expoziþie
"Secvenþe de griuri ºi culoare",
pictor Romeo Criºan Paraschivescu. Laudatio- pictor
Ovidiu Cârpuºor, coordonator
expoziþii de artã
19.00
19.00- dineu- concert trupa SOL

bugetar aferent anului 2012, în
anul 2013;
Iniþiator: primarul oraºului
7. Proiect de hotãrâre
privind modificarea componenþei
comisiilor aprobate prin HCL nr.
6/66/21.06.2012;
Initiator: primarul oraºului
8. Proiect de hotãrâre
privind modificarea HCL nr.33/
93/2012, privind desemnarea
reprezentanþilor Consiliului local
al oraºului Avrig în Consiliul de
Administraþie al unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar de stat
de pe raza oraºului Avrig, pentru
anul ºcolar 2012-2013;
Iniþiator: primarul oraºului
9. Proiect de hotãrâre
privind încetarea contractului de
branºare/racordare ºi utilizare a
serviciilor publice de alimentare
cu apã ºi de canalizare nr.1254/
17.05.2012, încheiat între oraºul
Avrig ºi S.C. Apã-Canal S.A;
Iniþiator: consilierii locali
10. Proiect de hotãrâre
privind acordarea unui mandat
primarului oraºului Avrig de a

vota favorabil pentru primirea de
noi membrii în “Asociaþia de apã
Sibiu”;
Iniþiator: primarul oraºului
11. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea prelungirii
termenului de valabilitate al
“Planului Urbanistic General al
oraºului Avrig ºi al localitãþilor
componente: Mârºa, Bradu,
Sãcãdate ºi Glâmboaca;
Iniþiator: primarul oraºului
12. Proiect de hotãrâre
privinda probarea Regulamentului
de atribuire a locurilor de parcare
de reºedinþã în oraºul Avrig;
Iniþiator: primarul oraºului
13. Proiect de hotãrare
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de
„Cetãþean de onoare al oraºului
Avrig”;
Iniþiator: primarul oraºului
14. Proiect de hotãrâre
privind atestarea la domeniul
privat al oraºului Avrig a
terenurilor situate în intravilanul
localitãþii Bradu, înscris în CF
103614– Avrig, nr. top 68, CF

Oaspeþi din China
La invitaþia primarului Arnold
Gunter Klingeis, zilele urmãtoare
vor sosi la Avrig doi oaspeþi din
China, colaboratori mai vechi ai
administraþiei avrigene. Xiaoxin
Sun-director de investiþii la
compania NEW ERA ENERGY
INVESTMENT Co. LTD. China ºi
Huo Conggao- inginer de sistem
al companiei GUODIAN SOLAR
POWER ENGINEERING Co. LTD.
China vin la Avrig pentru a
cunoaºte cât mai multe detalii
despre ceea ce înseamnã
Programul ENERGIE LOCALÃ al
administraþiei avrigene, pentru a
evalua cât mai bine proiectul
conducerii oraºului legat de

montarea unor panouri fotovoltaice
pe unele blocuri de locuinþe din
Avrig dar ºi pentru a studia
posibilitatea dezvoltãrii unor
investiþii chineze în zonã, pe
platforma industrialã de la Mârºa
sau în viitorul parc industrial ce se
doreºte a fi creat la Avrig. În cele
câteva zile cât vor sta la Avrig,
oaspeþii din China vor vizita oraºul
ºi localitãþile aparþinãtoare, vor
avea întâlniri cu diverºi oameni de
afaceri din zonã, vor putea afla care
sunt paºii concreþi fãcuþi de
conducerea oraºului pentru
implementarea
Programului
ENERGIE LOCALÃ, vor încerca sã
stabileascã,
împreunã
cu

responsabilii din partea Primãriei
Avrig ºi ai SC ENEV Avrig SRL,
societatea Consiliului Local
împuternicitã sã implementeze
strategia ºi proiectele locale
publice în domeniul energiei, care
ar putea fi modelele de bunã
practicã,
proiectele
sau
tehnologiile deja aplicate în China
ce ar putea fi implementate ºi aici.
Sosirea la Avrig a oaspeþilor
chinezi a fost programatã pentru
ziua de vineri, 25 ianuarie, aceºtia
urmând sã-ºi încheie vizita la
mijlocul acestei sãptãmâni.
Informaþiile ne-au fost oferite de
primarul Avrigului, Arnold Gunter
Klingeis.

103615– Avrig, nr. top 69;
Iniþiator: primarul oraºului
15. Proiect de hotãrâre privind
atribuirea prin închiriere a unui
spaþiu pentru Birou Parlamentar;
Iniþiator: primarul oraºului
16. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea deplasãrii unei
delegaþii din cadrul Primãriei
oraºului Avrig în Austria, în
perioada 17-28 februarie 2013;
Iniþiator: primarul oraºului
17. Proiect de hotãrâre
privind racordarea la reþeaua electricã a persoanelor care reprezintã
cazuri sociale din oraºul Avrig;
Iniþiator: primarul oraºului
18. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea deplasãrii unei
delegaþii din cadrul Primãriei oraºului
Avrig, în perioada 10- 11 aprilie
2013, în Goteborg - Suedia;
Iniþiator: primarul oraºului
19. Proiect de hotãrâre
privind modificarea art. 3 din HCL
nr. 98/158/2012 privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2013;
Iniþiator: primarul oraºului

DIVERSE:
- adresa Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
“Asociaþia de apã” Sibiu;
- sesizarea Primãriei Turnu
Roºu privind creºterea preþului la
serviciile de salubritate;
- Serviciul Public de Asistenþã
Socialã Avrig– raport privind
activitatea asistenþilor personali,
desfãºuratã în semestrul II al
anului 2012;
- referatul dlui. Krutofist Marin–
coordonator ansamblu “Purtata
Avrigului”;
- solicitarea nr. 699/22.01.2013
a Parohiei Ortodoxe din
localitatea Mârºa.
Art. 2: Secretarul oraºului
Avrig, domnul Mircea Grancea,
va urmãri întocmirea materialelor
ºi convocarea consilierilor.
Emisã în Avrig, la data de 23
ianuarie 2013.
PRIMAR ,
ARNOLD-GUNTER
KLINGEIS
AVIZA
T SECRET
AR,
VIZAT
SECRETAR,
MIRCEA GRANCEA

- COMUNICAT DE PRESÃ-

Detalii despre acordarea taloanelor
de cãlãtorie pentru anul 2013
În ºedinþa din 16 ianuarie a.c.,
Guvernul a adoptat o Ordonanþã prin
care se abrogã articolul II din Legea
nr. 211 / 2012 privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 8/2011
pentru modificarea ºi completarea
legislaþiei cu privire la eliberarea,
gestionarea ºi monitorizarea
documentelor de cãlãtorie acordate
pensionarilor, veteranilor de rãzboi ºi
vãduvelor de rãzboi.
Mãsura reglementatã permite ca,
pânã la data de 1 ianuarie 2015,
pensionarii, veteranii ºi vãduvele de
rãzboi sã poatã utiliza - ca pânã în
acest an - acelaºi tip de documente
de cãlãtorie, respectiv taloanele

speciale tipãrite de Casa Naþionalã de
Pensii Publice.
Dupã aceastã datã, conform
celorlalte prevederi rãmase în vigoare
ale Legii nr. 211/2012, se vor utiliza
legitimaþii de cãlãtorie de tip card.
În aceste condiþii, în luna februarie
a.c., Casa Naþionalã de Pensii Publice
va transmite odatã cu taloanele de
pensii ºi taloanele speciale de
cãlãtorie pentru anul 2013.
Director executiv
executiv,,
Elena Cernea
R esponsabil relaþii mass-media,
Maria V
eronica Spãtãcean
Veronica

rosu galben albastru negru

Primãria oraºului Avrig, în calitate
de lider al proiectului european
CultTour, organizeazã s]mbãtã, 2
februarie, la fosta reºedinþã de varã a
baronului Samuel von Brukenthal
(Preventoriul)- Sala Orangerie, primul
eveniment al acestui an inclus în
cadrul proiectului.
Cu acest prilej, reprezentanþi ai
partenerilor acestui proiect, alãturi de
invitaþii organizatorilor, vor participa la
atelierul de lucru "CultTour-identitate
prin culturã", la conferinþa de presã
pregãtitã special pentru acest
eveniment ºi la vernisarea expoziþiei
"Secvenþe de griuri ºi culoare" a
pictorului Romeo Criºan Paraschivescu. De asemenea, participanþii vor putea asista la un program artistic.
Redobândindu-ºi frumuseþea de
odinioarã, Orangeria re`edinþei de
varã Brukenthal din Avrig se remarcã,
printre altele, ca o splendidã galerie
de artã, drept pentru care pe simeze
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Continuã distribuirea ajutoarelor alimentare europene
pentru persoanele defavorizate
garantat (conform Legii nr. 416/
2001), persoanele cu handicap
grav ºi accentuat, precum ºi
persoanele beneficiare ale unor
drepturi ce decurg din legi
speciale (Legea 49/1991 privind
acordarea de indemnizaþii ºi
sporuri invalizilor, veteranilor ºi
vãduvelor de rãzboi, Legea nr.
44/1994, Legea nr. 49/1999,
Legea nr. 309/2002, Legea nr.
189/2000, Legea nr. 109/2005,
Legea nr. 8/2006, Legea nr. 578/
2004, OUG nr. 105/1999), ale
cãrori venituri cumulate nu

depãºesc 400 lei/lunã.
Distribuþia
ajutoarelor
alimentare de la Uniunea
Europeanã se face pe baza
listelor întocmite de autoritãþile
competente de la nivel judeþean,
pentru fiecare categorie de
beneficiari în parte, liste vizate ulterior de Consiliul Judeþean
Sibiu.
Avrigenii ce se încadreazã întruna din categoriile de beneficiari
se pot prezenta la depozitul special, amenajat în incinta Pieþei
Agroalimentare Avrig, cu actul de

identitate, în zilele de luni, marþi
ºi joi (orele 8-11 sau 13- 16),
pentru a intra în posesia
alimentelor.
Surse din cadrul Serviciului
Public de Asistenþã Socialã Avrig
ne-au informat cã numãrul total
de beneficiari ai ajutoarelor
alimentare din Avrig ºi satele
aparþinãtoare este de 953.
Fiecare beneficiar va primi:
fãinã albã de grâu tip 650- 14 kg,
mãlai- 5 kg, paste fãinoase- 0,8
kg (2 pachete), biscuiþi- 0,5 kg (5
pachete), orez- 7 kg, ulei- 7 litri,

zahãr- 3 kg, fasole boabe- 1 kg,
mazãre boabe- 1,56 kg (2 cutii),
roºii în bullion- 1,6 kg (2 cutii),
bulion de tomate- 0,8 kg (1 cutie).
Distrubuirea alimentelor se face

În memoria consilierului local Udo Rastel

Moment deosebit de emoþionant în deschiderea primei ºedinþe din
acest an a Consiliului Local al oraºului Avrig, desfãºuratã joi, 10 ianuarie.
Înainte de a parcurge etapele normale ºi legale pentru ca o ºedinþã sã
se poatã desfãºura, secretarul oraºului Avrig, Mircea Grancea, a þinut
sã solicite consilierilor locali ºi celorlalþi participanþi sã pãstreze un moment de reculegere în memoria tânãrului coleg Udo Roland Rastel (35
de ani), decedat zilele trecute într-un teribil accident rutier. Momentul
i-a marcat pe cei prezenþi la ºedinþã iar unii dintre aleºi nu s-au ferit ºi
au vãrsat chiar ºi câteva lacrimi pentru fostul lor coleg. De altfel, întreaga
ºedinþã a stau sub amprenta acestui moment, dezbaterile fiind, parcã,

ANUNÞ IMPOR
TANT!!!
IMPORT
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);

dintr-un anumit punct de vedere, puþin mai liniºtite ca de obicei, chiar
dacã problemele supuse atenþiei au fost deosebit de importante.
Pe parcursul întregii ºedinþe, la locul ocupat pânã acum de fostul
consilier Udo Roland Rastel a fost aºezat[ o fotografie a acestuia ºi a
ars o candelã.
Roland Udo Rastel a fost consilier local al oraºului Avrig din partea
Forumului Democrat al Germanilor din România. Era la cel de-al doilea
mandat de consilier. Fostul consilier a fost victima unui grav accident de
circulaþie, ce a avut loc luni, 7 ianuarie, la orele dimineþii, pe centura
ocolitoare a oraºului Avrig.

- imaginea necesarã cãrþii
Mai multe informaþii puteþi
- certificatul de deces (copie
ºi original)- unde este cazul; de identitate se preia la sediul obþine la sediul serviciului- sentinþã divorþ- definitivã serviciului, cu mijloace Avrig, strada Gheorghe
Lazãr, nr. 10.
ºi irevocabilã (original ºi informatice.
copie)- unde este cazul;
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
- dovada legalã privind
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
spaþiul de locuit (ex. contract
de vânzare- cumpãrare, în- Persoanelor Avrig
chiriere, adeverinþã de la
LUNI - 8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea
Primãrie pentru mediul rural
ºi urban etc)- copie ºi origi- documentelor ºi eliberãri
14- 15.30-eliberãri
nal;
MARÞI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea
- certificatele copiilor sub 14
ani (original ºi copie)- unde documentelor ºi eliberãri
16- 18 - eliberãri
este cazul;
MIERCURI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea
- dovada achitãrii contravalorii actului de identitate documentelor ºi eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
(chitanþã de 7 lei de la
JOI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea
Casieria Primãriei Avrig);
- dovada achitãrii taxei documentelor ºi eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
extrajudiciare de timbru
VINERI - 8.30- 12.30 - cãrþi de identitate- primirea
(chitanþã de 4 lei de la
documentelor ºi eliberãri
Casieria Primãriei Avrig);

în etape, în funcþie de
programãrile fãcute de factorii
responsabili de la nivel judeþean
ºi cantitaþile livrate Primãriei
Avrig.

Se pot plãti
impozitele ºi
taxele locale
Contribuabilii persoane fizice din oraºul Avrig vor plãti
anul acesta impozite locale mai mari cu 8% faþã de anul
trecut.
Deºi în toamna anului trecut legislativul local avrigean a
adoptat o hotãrâre prin care a aprobat nivelul impozitelor
ºi taxelor locale pentru anul 2013 (HCL nr. 55/113/2012),
recentele modificãri legislative adoptate de Guvernul
României la sfârºitul anului trecut ºi la începutul anului în
curs (de exemplu, H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele ºi taxele locale ºi alte
taxe asimilate acestora, precum ºi amenzile aplicate
începând cu anul fiscal 2013), au nevoit aleºii locali sã se
întruneascã pentru a regla, din nou, aceastã problemã.
Ca urmare, pe ordinea de zi a primei ºedinþe a Consiliului
Local al oraºului Avrig din acest an, desfãºuratã în data
de 10 ianuarie, a fost inclus ºi proiectul de hotãrâre privind
stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru 2013.
În urma dezbaterilor, consilierii avrigeni au decis
majorarea impozitelor cu 8 % faþã de valoarea aplicatã
anul trecut. De asemenea, s-a decis ca bonificaþia acordatã
persoanelor ce doresc sã-ºi achite integral impozitele locale pânã la sfârºitul primului termen (31 martie) sã fie de
5 % (propunerea iniþialã a fost de 10 %), introducerea în
capitolul "taxe speciale" a taxei speciale de salubrizare,
aprobatã prin HCL nr. 95/2012 (aceastã mãsurã va fi
adoptatã dor peste câteva sãptãmâni), precum ºi instituirea
unei taxe de salubritate pentru deþinãtorii de imobile din
Zona Turisticã "Valea Avrigului" (50 lei/an pentru deþinãtorii
de cabane ºi 10 lei/an pentru deþinãtorii de terenuri).
Proiectul de hotãrâre privind impozitele ºi taxele locale
pentru anul 2013 a fost votat de 12 dintre consilierii
avrigeni.
Hotãrârea aleºilor avrigeni nu afecteazã în niciun fel
contribuabilii persoane juridice din oraº deoarece taxele
ºi impozitele pentru aceastã categorie au rãmas
neschimbate faþã de valorile stabilite anterior (acestea au
fost corectate anual, în conformitate cu prevederile legale).
De luni, 21 ianuarie, persoanele fizice sau persoanele
juridice din Avrig, Mârºa, Bradu, Sãcãdate sau Glâmboaca,
se pot prezenta la casieria din cadrul Primãriei Avrig pentru
a-ºi plãti impozitele ºi taxele locale aferente anului în curs.
Mica întârziere înregistratã în ceea ce priveºte debutul
operaþiunii de colectare a impozitelor ºi taxelor locale la
Avrig a fost cauzatã de necesitatea actualizãrii programului
informatic utilizat la Primãria oraºului Avrig.

Doriþi sã deveniþi asistenþi maternali profesioniºti?
Având în vedere deficitul de personal
cât `i numãrul mare de copii pentru care
se solicitã instituirea unei mãsuri de
protec\ie, Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu recruteazã persoane – potenþiali asistenþi
maternali profesioniºti (AMP), în vederea
pregãtirii acestora pentru a fi atesta\i ca
AMP, pentru a asigura prin activitatea pe
care o vor desfãºura la domiciliu, creºterea,
îngrijirea ºi educarea copiilor care pot
beneficia de masurã de protecþie specialã
la asistent maternal profesionist, grupa de
vârstã a copiilor fiind 0-2 ani.
Persoanele care vor finaliza cursul `i vor
ob\ine atestatul de AMP, vor putea
desfã`ura aceastã activitate în condi\iile
legii.
Conform Hot. nr. 679/2003 privind
condi\iile de ob\inere a atestatului,
procedurile de atestare `i statutul

asistentului maternal profesionist, solicitan\ii
trebuie sã prezinte urmãtoarele:
- curriculum vitae al solicitantului precum
`i motivele pentru care dore`te sã devinã
asistent maternal profesionist;
- copii legalizate dupã actele de studii
ale solicitantului;
- copie Livret de Familie al solicitantului;
- copii legalizate de pe actele de stare
civilã pentru solicitant `i membrii familiei
acestuia (C.N., C.C., C.D., B.I./C.I.);
- o scurtã prezentare a persoanelor cu
care locuie`te solicitantul, în care sã se
men\ioneze numele, prenumele `i data
na`terii acestora, precum `i, dupã caz,
gradul de rudenie cu solicitantul;
- certificate medicale eliberate de
policlinica de care apar\in, care sã prezinte
o evaluare completã a stãrii de sãnãtate
a solicitantului `i a persoanelor cu care
acesta locuie`te;

- certificat de evaluare psihologicã solicitant `i membrii familiei;
- cazier judiciar al solicitantului `i al
persoanelor peste 18 ani, cu care acesta
locuie`te;
- un document care sã ateste dreptul
de folosin\ã asupra locuin\ei, respectiv
copie legalizatã de pe titlul de proprietate
sau de pe contractul de închiriere,
declara\ia autentificatã a titlului dreptului de
proprietate sau al contractului de închiriere
prin care acesta recunoa`te solicitantului
un drept de folosin\ã asupra locuin\ei,
cunoscând specificul activitã\ii pe care
solicitantul urmeazã sã o desfã`oare ca
asistent maternal profesionist, sau, dupã
caz, copie legalizatã de pe contractul de
subînchiriere, încheiat în condi\iile legii;
- declara\ie pe proprie rãspundere a
solicitantului din care sã reiasã faptul cã nu
desfã`oarã alte activitã\i independente din

care sã realizeze venituri;
- adeverin\e de venituri pentru membrii
familiei solicitantului;
- recomandãri/referin\e ale vecinilor,
cunoscuþilor, rudelor, precum `i ale
reprezentan\ilor autoritã\ii publice locale de
la domiciliul acestuia (Poli\ia localã,
Primãrie), cu privire la profilul moral al
solicitantului (minim 3 recomandãri);
- recomandãri/referin\e pentru ceilal\i
membri adul\i ai familiei solicitantului (Poli\ia
localã, Primãrie, loc de muncã), cu privire
la profilul moral al acestora (minim 3
recomandãri pentru fiecare membru);
- caracterizãri `colare pentru copiii
biologici ai solicitantului;
- declara\ie pe proprie rãspundere datã
de solicitant din care sã reiasã faptul cã
nu este decãzut din drepturile pãrinte`ti;
- declara\ii ale solicitantului din care sã
reiasã faptul cã va colabora cu familia

biologicã/adoptivã a copilului, cã va
manifesta atitudini non-discriminatorii fa\ã
de persoanele cu nevoi speciale `i fa\ã de
minoritã\ile etnice;
- declara\ii date de so\ul/so\ia `i copiii
proprii ai solicitantului, din care sã reiasã
faptul cã vor colabora cu familia biologicã/
adoptivã a copilului, cã vor avea atitudine
non-discriminatorie fa\ã de persoanele cu
nevoi speciale `i fa\ã de minoritã\ile etnice.
Mai multe informa\ii despre profesia de
asistent maternal profesionist se primesc
de la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, Str.
Mitropoliei, nr.2 - Serviciul Management
de Caz pentru Asistenþã Maternalã.
DIRECTOR EXECUTIV
MIHAELA TOLCIU
Întocmit,
Beatrice Andreea Muntean,
Purtãtor de cuvânt DGASPC
Sibiu

rosu galben albastru negru

Serviciul Public de Asistenþã
Socialã din cadrul Primãriei
oraºului Avrig continuã acþiunea
de distribuire a ajutoarelor
alimentare europene provenite
din stocurile de intervenþie
comunitare destinate persoanelor
celor mai defavorizate din
România, în cadrul programului
PEAD 2012.
De aceste ajutoare beneficiazã
ºomerii cu indemnizaþie (conform
Legii nr. 76/2002), pensionarii cu
pensii mai mici de 400 lei/lunã,
beneficiari ai venitului minim
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Informaþii de la APIA

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã, pentru implementarea planului anual de distribuire de alimente pentru
persoanele cele mai defavorizate (PEAD), România a beneficiat în anul
2012 de fonduri comunitare de 60,7 mil euro, în conformitate cu
prevederile Regulamentul (UE) nr. 562/2011 modificat ºi completat de
Regulamentul (UE) nr. 208/2012 de punere în aplicarea a Regulamentului
(UE) nr. 807/2010 pentru implementarea Planului anual.
Pentru furnizare ºi distribuþie, au fost stabilite urmãtoarele produse:
fãinã, mãlai, orez, zahãr, paste fãinoase, biscuiþi, ulei, mazãre verde în
saramurã, bulion, roºii în bulion ºi fasole uscatã.
Fondurile comunitare au fost repartizate pentru achiziþionare de pe
piaþa comunitãþii de alimente, Au fost încheiate urmãtoarele contracte
pentru cantitãþile de alimente de furnizat:
- orez - cantitate contractatã 17,5 mii to (SC ATIFCO INTERNATIONAL SA - RO), în valoare de 5,14 mil euro;
- fainã - cantitate contractatã 36,2 mii to (VIEM CORPORATION
EOOD – BG), în valoare de 6,60 mil euro;
- mãlai - cantitate contractatã 12,2 mii to (SC ROMPAN SA), în valoare
de 6,88 mil euro;
- ulei - cantitate contractatã 17,1 mii kl (VIEM CORPORATION EOOD

- BG), în valoare de 20,03 mil euro;
- paste fãinoase - cantitate contractatã 2,6 mii to (SC ROMPAN SA RO), în valoare de 1,24 mil euro;
- biscuiþi - cantitate contractatã 1,4 mii to (SC ORLANDO SRL - RO),
în valoare de 1,2 mil euro;
- fasole uscatã - cantitate contractatã 3,7 mii to (SC ROMPAN SA RO), în valoare de 3,47 mil euro;
- mazãre în conservã - cantitate contractatã 4, 4 mii to (SC ATIFCO
INTERNATIONAL SA - RO), în valoare de 2,58 mil euro;
- bulion - cantitate contractatã 3 mii to (SC CONTEC FOODS SRL RO), în valoare de 2,46 mil euro;
- roºii in bulion - cantitate contractatã 4 mii to (SC ATIFCO INTERNATIONAL SA – RO), în valoare de 2,46 mil euro;
- zahãr - cantitate contractatã 8,9 mii to (SC AGRANA ROMANIA
SA), în valoare de 7,82 mil euro.
Pentru distribuþia alimentelor APIA a încheiat un „Acord de cooperare”
cu fiecare Consiliu judeþean ºi cu Consiliului General al Municipiului
Bucureºti (CGMB).
La 31.12.2012 au fost livrate urmãtoarele produse: bulionul, pastele
fãinoase, biscuiþii, mãlaiul, fasolea ºi zahãrul, urmând ca în luna ianuarie

sã fie finalizate orezul (83% distribuit), mazãrea verde în saramurã (79%
distribuit ) ºi roºiile în bulion (85% distribuit).
În ceea ce priveºte contractele cu operatorul economic VIEM CORPORATION EOOD pentru produsele alimentare fãinã ºi ulei de floarea
soarelui, acestea au fost încheiate în data de 22.06.2012, respectiv
04.09.2012, în urma aplicãrii unor proceduri de achiziþie publicã de licitaþie
deschisã, prevãzute de legislaþia naþionalã în vigoare ºi de regulamentele
comunitare.
Garanþiile de bunã execuþie s-au constituit în cuantum de 110% din
valoarea contractului pentru furnizarea de ulei de floarea-soarelui în
conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) nr. 807/2010 ºi în cuantum
de 148,06% din valoarea contractului pentru furnizare fãinã albã de grâu,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 562/2011.
Precizãm cã pentru aceste produse s-a furnizat pânã la data de
31.12.2012, data scadenta a contractelor de furnizare, cantitatea de 10,8
mii to fãinã ºi cantitatea de 0,5 kl ulei, respectiv 30% fainã ºi 3% ulei.
Cu toate demersurile fãcute de instituþia noastrã pentru continuarea
livrãrilor, operatorul economic nu ºi-a mai realizat obligaþiile contractuale.
În acest moment APIA a transmis notificãrile de reziliere a contractelor la
furnizor în care s-au stabilit ºi cuantumul penalitãþilor pentru pãrþile din
contracte care nu s-au realizat. Aceastã situaþie a fost comunicatã ºi
Comisiei Europene, în vederea refolosirii fondurilor comunitare neutilizate
aferente acestor contracte.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL
ªI COMUNICARE

În fiecare an, la 28 decembrie,
avrigenii ºi mulþi dintre locuitorii
localitãþilor învecinate obiºnuiesc sã
se adune în Piaþa "Gheorghe Lazãr"
din centrul Avrigului, pentru a
participa la obiceiul meteleaua sau
pentru a vedea meteleii.
Aºteptatã de mulþi, sãrbãtoarea
meteleilor sau “Meteleaua” este unul
din cele mai vechi obiceiuri care se
mai practicã încã la Avrig.
Legatã de adunarea cetelor de
feciori ºi sãrbãtorile de iarnã, la
distanþã egalã între noaptea Naºterii
Domnului ºi cumpãna dintre ani
(noaptea Sfantului Vasile), ca un
semn de echilibru ºi constanþã între
cele douã magice deschideri ale
cerului, “Meteleaua” este o sãrbãtoare cu origine pãgânã care ºi-a
câºtigat aura de sacralitate prin
simbolistica sa de victorie a binelui,
a luminii, a renaºterii.
În ziua de 28 decembrie, fiecare
ceatã de feciori îºi alege o temã
dupã care îºi face costumaþia...
Dacã tema presupune un numãr
mai mare de personaje ^ntreaga
ceatã se costumeazã, este– pentru
necunoscãtori – ca un fel de
carnaval cu câte o temã diferitã
pentru fiecare ceatã de feciori,
semnificaþia acestui obicei fiind însã,
dincolo de spectacol, una din cele

mai profunde.
Evident cã existã concurenþã între
cete, fiecare dorind sã aibã
reprezentaþia cea mai reuºitã, astfel
cã temele se þin secrete pânã la
ieºirea în stradã, elementul surprizã
contând greu în faþa publicului. Cetele ies dupa-amiaza pe strãzi ºi se
strâng în piaþa din centrul localitãþii,
defilând pentru a-ºi arãta ingeniozitatea. Departe de a mai fi doar o
simplã mascã, “compoziþiile” cetelor
au devenit adevãrate tablouri
alegorice, cu subiecte din cele mai
diverse. Este o formã de preluare
ºi "adaptare" a tradiþiei la cotidian.
Obiceiul are origini strãvechi, încã
din perioada precreºtinã, când oamenii sãrbãtoreau solstiþiul de iarnã
aprinzând focuri pe dealuri ºi la
rãspântii. Mai târziu, la rãspântiile din
localitate, rugurile au fost înlocuite cu
un manechin din paie. Focurile
aveau menirea de a alunga întunericul, asociat rãului în acea veºnicã luptã între bine ºi rãu, dintre
noapte ºi zi, iar arderea unui om de
paie la rãscruci simboliza înnoirea,
renaºterea, curãþirea prin purificarea
focului, arderea vechiului an încheiat
în iarnã pentru a face loc noului,
luminii, vieþii. Credinþa în aceste simboluri, pãstrarea ºi perpetuarea
practicilor de acest gen, le-a dãruit

valenþe sacrale, fiind, în timp, preluate în comunitatea creºtinã ºi apoi,
consacrate sãrbãtorilor Crãciunului.
Sãrbãtoarea are corespondenþe
în categoria misterelor iniþiatice
practicate în perioadele ce au
precedat creºtinismul dar ºi în paralel
cu acesta ºi era deosebit de
importantã pentru comunitate.
Pânã tarziu, în perioada interbelicã, obiceiul s-a pãstrat în forma
sa arhaicã. Fiecare ceatã de feciori
fãcea un meteleu de paie pe care îl
plimbau pe uliþe, îl jucau în piaþa
satului, iar la sfârºitul zilei îi dãdeau
foc la o rãspântie. Tot pânã atunci se
mai pãstra în memoria colectivã ºi
semnificaþia ocultã a arderii, ritualul fiind
mai complex decât ceea ce s-a
pãstrat: feciorii dansau în cerc în jurul
focului iar cel mai bãtrân dintre ei
cânta:
“Arzã Doamne, arzã rãu'
Cum sã arde meteleu'
Si dã roadã dupã car
Ne fereºte de amar.”
Arzã Doamne, arzã rãu'
Cum sã arde meteleu
Dã-ne zi cu sãnãtate
Si le-om duce bine toate.”
Pânã la Primul Rãzboi Mondial,
dupã arderea meteleului ºi jocul în
jurul focului, “gãzdoaia” 1 sau o
femeie bãtrânã împrãºtia cenuºa în

rãspântie descântând :
“ Ca vântul sã se ducã relele,
ca cenuºa sã se-mpraºtie,
sã rãmânem curaþi si luminaþi,
ca de Maica Domnului lasaþi”.
Dupã rãzboi, aceastã parte
ritualicã a fost uitatã iar dupã cel deal Doilea Rãzboi Mondial, cetele au
schimbat puþin obiceiul în sensul cã,
în loc de meteleul din paie, mascau
un þigan (plãtit cu bucate)
înfãºurându-l în paie, îl vopseau pe
faþã ºi-l plimbau dupã acelaºi tipic dar,
la finalul zilei, focul în rãspântie îl
fãceau cu lemne.
Încet, încet, locul þiganului mascat
a fost luat de feciori, costumaþi în diverse personaje sau interpretând
chiar scene alegorice legate de viaþa
socialã a satului. Probabil cã o
influenþã în aceastã schimbare a
avut-o ºi un obicei al saºilor practicat
în februarie, cu similitudini în ceea ce
a devenit în timp Meteleaua.
Astãzi, Meteleaua este încã cea
mai spectaculoasã parte a
obiceiurilor de iarnã ºi încheie ritualul
cetelor. Feciorii ard la miezul nopþii
lemnele rãmase din cele strânse de
la gospodari în Ajunul Crãciunului,
luându-ºi rãmas bun de la
sãrbãtoare:
“Pare-mi rãu dupã Crãciun
C-o fost mare ºi-o fost bun,

C-o fost mic ºi-o fost voinic
Si nu s-o-ntâmplat nimic.”
Meteleaua era un obicei
practicat în exclusivitate de feciori,
fetele neparticipând la el decât ca
spectatoare, singura prezenþã
femininã activã în acest ceremonial
fiind gãzdoaia sau o babã care,
dupã stingerea focului ºi retragerea
feciorilor din rãspântie, împrãºtia
cenuºa descântând.
Astazi însã, se intâmplã sã se
costumeze ºi fetele, acestea luând

Cauze frecvente de producere a incendiilor la locuinþele ºi anexele gospodãreºti
Statistica din ultimii ani aratã cã la nivel
naþional a crescut îngrijorãtor numãrul
incendiilor la gospodãriile cetãþenilor. Multe
din evenimentele respective puteau fi evitate
dacã se luau la timp mãsurile corespunzãtoare. Fenomenul se datoreazã în principal nerespectãrii regulilor ºi mãsurilor de
prevenire ºi stingere a incendiilor.
Incendiile produse la gospodãriile
cetãþeneºti în ultimii zece ani au fost generate în majoritatea cazurilor de:
Instalaþii electrice (16%)
Cauze principale:
- exploatarea instalaþiilor electrice cu
defecþiuni ºi improvizaþii, utilizarea de conductori electrici cu izolaþii îmbãtrânite sau
neprotejaþi corespunzãtor faþã de
materialele combustibile;
- racordarea de aparate electrice
suplimentare, concomitent cu supradimensionarea elementelor de protecþie
(siguranþe fuzibile), ceea ce a condus la
supraîncãlzirea conductorilor electrici
(circuitelor), topirea ºi chiar aprinderea
izolaþiilor combustibile ale acestora sau
producerea scurtcircuitelor, urmate de

incendiu.

Coºuri de fum (12%)
Cauze principale:
- necurãþarea periodicã a coºurilor, ceea
ce a condus la depunerea de cantitãþi mari
de funingine pe canalele de fum ºi producerea
de scântei;
- nerepararea, premergãtor sezonului
rece ºi ori de câte ori este necesar, a
crãpãturilor, fisurilor ºi altor degradãri apãrute
în structurile coºurilor de fum,
Focuri deschise (16%)
Cauze principale:
- focurile în aer liber pentru arderea
miriºtilor, tufãriºurilor, stufului sau a vegetaþiei
ierboase, nesupravegheate sau efectuate
pe timp de vânt puternic;
- focul în aer liber fãcut în curþi ºi la
distanþe mici faþã de materiale combustibile
(lemn, hârtie, textile, furaje etc.);
- utilizarea în gospodãrii ºi anexe ale
acestora a lumânãrilor, fãcliilor ºi a lãmpilor
cu gaz sau de gãtit cu petrol fãrã luarea
masurilor de prevenire.
Fumatul (12%)
Cauze:

- fumatul în magazii, ºoproane, fânare,
poduri, depozite furaje ºi alte locuri cu pericol
de incendiu;
- þigara nestinsã, uitatã sau aruncatã la
întâmplare pe materiale combustibile.
Acþiuni intenþionate (9%)
Cauze:
- acþiuni de rãzbunare sau generate de
invidie;
-acþiuni pentru ascunderea unor fapte de
sustragere de bani sau bunuri, crime ori alte
fapte antisociale.
Mijloace de încãlzire defecte
sau cu improvizaþii (7%)
Cauze:
- sobe de teracotã sau sobe metalice
crãpate, sparte;
- aeroterme, radiatoare, calorifere electrice
construite artizanal sau defecte ca urmare
a suprasolicitãrii, folosirii îndelungate sau
lovirii.
Jocul copiilor cu focul (10%)
Cauze:
- lãsarea la îndemâna copiilor a chibriturilor, lumânãrilor, brichetelor, petardelor;
- lãsarea nesupravegheatã a copiilor

Cenuºa, jar ºi scântei de la
sistemul de încãlzire (4%)
- depozitarea cenuºii sau a jãratecului
nestins în locuri necorespunzãtoare, în
apropierea ºurilor, magaziilor de lemne ºi de
furaje.
Autoaprinderea
Cauze:
- furaje, fân proaspãt sau ud ce a fost
depozitat fãrã posibilitãþi de uscare ºi aerisire;
- materiale textile (haine, diverse þesãturi,
lânã, etc.) în stivã, îmbibate cu grãsimi,
amplasate lângã surse de cãldurã.
Aparate electrice sub tensiune
Cauze:
- fier de cãlcat sau alte aparate cu sau
fãrã termostat lãsate sub tensiune.
Pe fondul acestor neglijenþe s-a remarcat
o creºtere îngrijorãtoare a numãrului de
incendii la gospodãrii ºi anexe.
Urmãrile acestor incendii au fost pierderi
de vieþi omeneºti, victime ce au rãmas cu
infirmitãþi pentru toatã viaþa, pierderi
importante de bunuri materiale, uneori
agoniseala de-o viaþã întreagã a oamenilor.

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI ÎN SEZONUL RECE
Cadru general

În conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.70/2011 privind unele
mãsuri de protecþie socialã în
perioada sezonului rece ºi H.G.
nr.920/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor O.U.G. nr.70/2011,
consumatorii vulnerabili care
utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei
gaze naturale sau combustibili solizi
sau petrolieri, ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei se acordã dacã
venitul net mediu lunar pe membru
de familie/persoanã singurã este mai
mic de 615 lei.

Beneficiari

Ajutorul pentru încãlzire a locuinþei
se stabileºte pe categorii de venit
pentru:
- familiile ºi persoanele singure
care utilizeazã pentru încãlzirea
locuinþei gaze naturale sau

combustibili solizi sau petrolieri;
- cetãþeni români ºi cetãþeni strãini
ori apatrizi cu domiciliul sau dupã
caz, reºedinþa în România, stabilitã
în condiþiile legislaþiei în vigoare
Prin familie se înþelege soþul, soþia,
precum ºi alte persoane, indiferent
dacã între acestea existã sau nu
relaþii de rudenie, care au acelaºi
domiciliu sau reºedinþã ºi/sau care
locuiesc ºi se gospodãresc
împreunã ºi sunt luate în calcul la
stabilirea cheltuielilor de întreþinere
a locuinþei.
Prin persoana singurã se înþelege
persoana care a împlinit vârsta de
16 ani, locuieºte ºi se gospodãreºte
singurã.
Prin consumator vulnerabil se
înþelege persoana singurã/familia
care nu îºi poate asigura menþinerea
locuinþei în condiþii adecvate de
temperaturã, respectiv 21 grade C
ºi ale cãrei venituri sunt situate sub

cuantumurile arãtate mai sus.
Titularul ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei poate fi
reprezentantul familiei sau, dupã
caz, persoana singurã care îndeplineºte condiþiile legale de acordare
a ajutorului, care solicitã acordarea
acestuia ºi care poate fi, dupã caz,
proprietarul locuinþei, persoana care
a înstrãinat locuinþa în baza unui
contract cu clauze de întreþinere,
titularul contractului de închiriere al
acesteia ori alt membru da familie
major ºi legal împuternicit de
proprietarul locuinþei sau de titularul
contractului de închiriere ori dupa
caz, reprezentantul legal al
persoanei care nu a împlinit vârsta
de 18 ani.
Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei
se acordã familiilor, respectiv
persoanelor singure, numai pentru
locuinþa de domiciliu sau dupã caz,
de reºedinþã a acestora, locuinþa

situatã la adresa înscrisã în actele
de identitate ale membrilor de familie
ºi sunt luate în calcul la stabilirea
cheltuielilor de întretinere a locuinþei.
ACTE NECESARE PENTRU OBÞINEREA AJUT
OAJUTORULUI PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI
1. CERERE TIP
2. ORIGINAL ªI COPII DUPÃ:
- BULETIN DE IDENTITATE
- CARTE DE IDENTITATE
-CERTIFICATE DE NAªTERE
PENTRU COPII
3. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE:
- ADEVERINÞÃ CU SALARIUL
NET OBÞINUT ÎN LUNA ANTERIOARÃ DEPUNERII CERERII
- CUPOANE DE PENSII PE LUNA
ANTERIOARÃ DEPUNERII CERERII
- ADEVERINÞÃ CU VENITUL
IMPOZABIL DE LA CIRCUM-

parte în mod direct la spectacol.
Oamenii au uitat semnificaþia ritualicã
a obiceiului, atât pe cea arhaicã–
pãgânã, dar chiar ºi pe cea mai
târzie: de ironizare a unor caractere
sau a unor aspecte ale vieþii localitaþii
care ieºeau din normalitatea vieþii
sociale. Meteleaua a devenit un
motiv de distracþie pentru tineri, cu
conotaþii din cele mai diverse. Va mai
dãinui, probabil, atâta cât timp vor
mai dãinui cetele.
Maria Grancea,
Biblioteca Orãºeneascã Avrig

Organizatorii proiectului "Comorile
din Þara Oltului" la prima ºedinþã
de lucru din acest an

Persoanele ce fac parte din "nucleul dur" al echipei de
organizatori ºi coordonatori ai proiectului "Comorile din Þara
Oltului" s-au întâlnit luni, 21 ianuarie, la Biblioteca Orãºeneascã
Avrig, pentru prima ºedinþã de lucru din acest an. Cu acest
prilej, au fost discutate detalii referitoare la locul unde se va
desfãºura ediþia 2013 a binecunoscutului concurs, s-au stabilit
câteva repere ale programului acþiunii, principalele
resonsabilitãþi ce urmeazã a fi trasate, precum ºi care vor fi
posibilele resurse locale pe care echipa de organizatori pot ºi
trebuie sã se sprijine pentru aceastã acþiune. Tot la aceastã
întâlnire, responsabilii proiectului au purtat discuþii despre
anumite aspecte ce ar putea contribui la uºurarea procesului
de selecþie a echipelor ce urmeazã sã participe la concurs,
precum ºi despre oportunitatea de a demara o campanie în
urma cãreia fiecare localitate ce va fi reprezentatã în concurs
sã aibã propria echipã de coordonatori, cât mai apropiatã de
structura de bazã ce coordoneazã acest proiect.
Concursul din acest an se va desfãºura pe teritoriul
comunei Cârþiºoara (în zona numita "pe Laita"), în ultimul sfârºit
de sãptãmânã din luna iulie. Organizatorul principal al
concursului este Asociaþia Grupul de Acþiune Localã "Þara
Oltului".

(1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013)

SCRIPÞIA FISCALÃ- PENTRU
PERSOANELE CARE REALIZEAZÃ
ALTE VENITURI
- ADEVERINÞÃ DE LA APIA
PENTRU PERSOANELE CARE AU
PRIMIT AJUTOR BÃNESC
4. ADEVERINÞÃ DE LA BIROUL
AGRICOL
5. ADEVERINÞÃ DE LA BIROUL
TAXE ªI IMPOZITE- PRIMÃRIE
6. FACTURA DE GAZ DIN LUNA
PRECEDENTÃ
ATENTIE!!!

BENEFICIAZÃ DE AJUTOR
PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI,
FAMILIILE ªI PERSOANELE A
CÃROR VENITURI NU DEPÃªESC
615 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE
ªI NU DEÞIN UNUL DIN BUNURILE
CARE DUC LA EXCLUDEREA
ACORDÃRII
AJUTORULUI
PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI.
CERERILE SE DEPUN ZILNIC,
ÎNTRE ORELE 9 – 13, LA BIROUL
DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ
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Te h n o r e d a c t a r e ` i T i p a r :

rosu galben albastru negru

La Avrig, ritualul cetelor de feciori ºi fete s-a sfârºit cu Meteleaua

rosu galben albastru negru
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