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Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae" din
Glâmboaca a fost resfinþitã
Aºa cum se întâmplã mai mereu în cazul unei sãrbãtori
dedicatã fiilor satului, duminicã, 3 noiembrie, Glâmboaca,
micul sat situat în sudul judeþului, pe malul drept al râului
Olt, a fost probabil una dintre cele mai aglomerate aºezãri
ale zonei.
ÎPS Mitropolit Laurenþiu a vorbit
despre importanþa zilei de
refinþire a unei biserici, a explicat
întreaga rânduialã a acestui
moment ºi i-a binecuvântat pe
toþi credincioºii care au jertfit din
puþinul lor pentru efectuarea
lucrãrilor la acest lãcaº.
Au mai vorbit credincioºilor
prezenþi primarul Avrigului,
Arnold Gunter Klingeis,
precum ºi decanul Facultãþii de
ªtiinþe Socio- Umane, prof.
univ. Dumitru Batâr, prezenþi în
calitate de invitaþi, la acest
moment.

Aºa cum se întâmplã dupã o
slujbã de acest fel, toþi
credincioºii au putut intra prin
Sfântul Altar, unde au primit
binecuvântarea, prin stropirea
cu apã sfinþitã, ºi câte o iconiþã,
pentru a-ºi aminti mereu de
participarea la acest important
eveniment.
Sãrbãtoarea s-a terminat cu
o agapã frãþeascã, la Cãminul
Cultural din sat, în cadrul cãreia
juniorii Ansamblului "Purtata
Avrigului" al Casei de Culturã
Avrig, au susþinut un program
folcloric.
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Sute de localnici (mulþi
dintre aceºtia îmbrãcaþi în
frumoase costume populare),
foºti locuitori ai satului acum
plecaþi prin þarã sau prin lume
dar ºi diverºi invitaþi, au
rãspuns invitaþiei lansatã de
preotul
paroh
ortodox
Constantin Avram ºi Consiliul
Parohial Glâmboaca ºi au
participat la marea sãrbãtore
prilejuitã de resfinþirea Bisericii
cu hramul "Sfântul Ierarh
Nicolae".
Marea sãrbãtoare a credincioºilor creºtini ortodocºi din
Glâmboaca a debutat dimineaþa, cu primirea ierarhului
ºef al bisericii ortodoxe din
Ardeal, ÎPS Mitroolitul Laurenþiu Streza, ºi a invitaþilor
acestuia. Imediat dupã acest
moment, a început slujba de
resfinþire(retârnosire) a bisericii, un mic lãcaº de cult
reabilitat ºi modernizat aproape
în totalitate în ultimele luni.
Alãturi de înaltul ierarh, slujba
a fost oficiatã de parohul
Constantin Avram, protopopul
Avrigului, pr. Vasile Gafton, alþi
preoþi ºi diaconi invitaþi.
Dupã sãvârºirea extrem de
emoþionantei ºi interesantei
slujbe, lãcaºul de cult a fost
stropit cu apa sfinþitã ºi s-a
oficiat prima Sfântã Liturghie.
La finalul acesteia, Lauren\iu
Streza, Arhiepiscopul Sibiului
`i Mitropolitul Ardealului,a oferit
diverse acte de cinstire celor ce
ºi-au adus contribuþia la
executarea lucrãrilor de
reabilitare ºi modernizare a
lãcaºului de cult. În schimb,
parohul Constantin Avram a
oferit înaltului ierarh o icoanã a
Sfântului Nicolae, patronul
bisericii din Glâmboaca. În
cadrul cuvântul de învãþãturã,

Regulament pentru taxa specialã
de salubrizare
Ca urmare a instituirii taxei
speciale de salubrizare pentru
serviciul prestat populaþiei din
oraºul Avrig ºi localitãþile
aparþinãtoare, recent, cu prilejul
unei ºedinþe ordinare, Consiliul
Local Avrig a adoptat Hotãrârea
nr. 116/2013, prin care a aprobat
Regulamentul de aplicare ºi
administrare a respectivei
obligaþii financiare cãtre bugetul
local.
Adoptarea acestui regulament
a devenit necesarã pentru a
reglementa modalitãþile de
stabilire ºi încasare a taxei,
precum ºi categoriile care pot

beneficia de scutire sau reducere
de la plata acesteia. Taxa
specialã de salubrizare este
încasatã de Serviciul Impozite ºi
Taxe din cadrul Primãriei oraºului
Avrig.
Calculul taxei speciale de
salubrizare pentru persoane
fizice se face în baza unei
declaraþii a proprietarului fiecãrei
locuinþe, din care sã rezulte
numãrul de persoane ce locuiesc
la adresa locuinþei. În cazul
nedepunerii acestei declaraþii,
obligaþia de platã privind aceastã
taxã se va stabili din oficiu ºi va
fi emisã decizie de impunere.

Prin regulamentul recent
adoptat s-a stabilit ºi cã Taxa
specialã de salubrizare se
plãteºte lunar, pânã la data de 25,
pentru luna precedentã.
Taxa specialã de salubrizare
constituie venit la bugetul local
al oraºului, este fundamentatã pe
necesitatea asigurãrii curãþeniei
pe teritoriul administrativ ºi se
utilizeazã pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate în scopul
asigurãrii funcþionãrii serviciului
de salubrizare.
Toþi cetãþenii ce au domiciliul
sau reºedinþa în oraºul Avrig
sunt obligaþi la plata acestei taxe.

Urare de Ziua Naþionalã
Cu prilejul zilei de 1
decembrie- ZIUA NAÞIONALÃ
A ROMÂNIEI, urez tuturor
locuitorilor oraºului sã aibã
puterea de a zâmbi, de a se
bucura de viaþã ºi de a rãmâne
optimiºti.
Sã încercãm sã fim mai buni,
mai toleranþi ºi mai înþelegãtori
unii cu ceilalþi.
Dumnezeu sã aibe în pazã
România ºi românii!
LA MULÞI ANI, ROMÂNIA!
LA MULÞI ANI, ROMÂNI!
Primarul oraºului A vrig,
Arnold Gunter Klingeis
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Se depun dosarele pentru ajutorul de încãlzire
La sediul Primãriei oraºului Avrig se
pot depune actele necesare în vederea
obþinerii ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei cu gaz, energie electricã,
lemne sau combustibili petrolieri.
Formularele pot fi obþinute de la
Servicul Public de Asistenþã Socialã.
Alãturi de acestea, fiecare solicitant va
depune urmãtoarele documente:

- copii xerox acte de identitate
pentru toþi membrii familiei sau copii
dupã livretul de familie;
- copie act de proprietate sau
închiriere a locuinþei de domiciliu;
- copie carte de identitate a
vehiculului, în cazul posesorilor de
autoturisme sau motociclete;
- copie facturã gaz- cât mai recentã

(daca este cazul);
adeverinþã
vizatã
de
compartimentele Registru Agricol ºi
Impozite ºi Taxe locale din cadrul
primãriei;
- adeverinþã venituri: PENTRU
PENSIONARI- cupon pensie
PENTRU SALARIAÞI- adeverinþã
salariu

PENTRU ªOMERI- cupon ºomaj
PENTRU COPII- cupon alocaþie
PENTRU PERSOANELE FÃRÃ
VENITURI- adeverinþã de la
Administraþia Finanþelor Publice Avrig
din care sã rezulte cã nu au niciun fel
de venituri
- alte acte din care sã rezulte
veniturile realizate.

Cererile de acordare a ajutorului se
pot depune pe toatã perioada
sezonului rece. Ajutorul se va acorda
începând cu luna depunerii cererii,
dacã aceasta a fost depusã pânã în
data de 20 a lunii respective, sau cu
luna urmãtoare depunerii cererii, dacã
aceasta fost depusã dupã data de 20
a lunii.

AGIR Mârºa- prima Adunare Generalã
ªinca sã fie reprezentanta AGIR Mârºa
la Congresul AGIR de la Bucureºti.
Dintre activitãþile propuse a fi realizate
în anul 2014 enumerãm schimburile de
experienþã, organizarea unor diverse
simpozioane locale, implicãri în diverse
proiecte ale comunitãþii locale, stabilirea
de contacte cu unele asociaþii inginereºti
(profesionale) din Europa etc.
Prezent în calitate de invitat la aceastã
întâlnire, primarul Avrigului, Arnold Gunter
Klingeis, a prezentat participanþilor
intenþiile de colaborare ale administraþiei
locale cu aceastã structurã, precum ºi
câteva din idele de implicare ale
acesteia în proiectele ºi programele
locale.
De altfel, primarul Avrigului considerã
cã împreunã cu AGIR Mârºa se pot
efectua cteva studii punctuale pentru
diferite zone din oraº, care sã fie
integrate în Programul "Energie localã".
"Avrigul ºi în mod deosebit, localitatea
Mârºa, a constituit, ani la rând, un economia româneascã. Trebuie sã programele ºi proiectele implementate ºi o direcþie de dezvoltare pentru viitor.",
adevãrat nucleu pentru industria ºi recuperãm acest statut ºi cred cã prin cu ajutorul AGIR Mârºa vom putea da a spus primarul Arnold Gunter Klingeis.

A doua etapã de distribuire a alimentelor
pentru persoanele defavorizate, la Avrig
În timp ce stocul din prima
tranºã (fãina albã ºi uleiul de
floarea soarelui) a ajutoarelor
alimentare de la Uniunea
Europeanã, primite prin Planul
European de Ajutoare Alimentare
în beneficiul Persoanelor
Defavorizate (PEAD), aproape sa epuizat, din prima sãptãmânã a
acestei luni la Primãria oraºului
Avrig (Serviciul Public pentru
Asistenþã Socialã Avrig) a fost
demaratã o nouã etapã din
distribuirea acestor alimente
europene. Astfel, de aceastã datã
persoanelor beneficiare le sunt
distribuite mãlaiul, zacusca,
pastele fãinoase, zahãrul ºi roºiile
în suc propriu.
Alimentele sunt distribuite de la
depozitul special constutuit în
clãdirea halei de brânzeturi, lapte
ºi carne din Piaþa Agroalimentarã
a oraºului, pe baza buletinului de
identitate, în zilele de luni, marþi ºi
joi, între orele 8 - 11 ºi 13 - 16.
Anul acesta vor fi distrbuite 9
produse alimentare. Astfel, fiecare
beneficiar va primi fãinã albã- 18

kg, mãlai- 9 kg, paste fãinoase0,500 kg (o pungã), ulei- 6 litri,
ro`ii în suc propriu- 0,800 kg (o
cutie), zacuscã- 0,800 kg (2
borcane), conservã porc- 1,200
kg (4 conserve), miere- 0,250 kg
(un borcan) `i zahãr- 3kg.
Beneficiazã de aceste ajutoare
alimentare familiile ºi persoanele
singure care au stabilit, prin
dispoziþia scrisã a primarului,
dreptul la un venit minim garantat
acordat în baza Legii nr. 416/
2001, ºomerii care beneficiazã de
indemnizaþia de ºomaj acordatã
potrivit prevederilor Legii nr. 76/
2002, ºomeri care nu beneficiazã
de indemnizaþie, pensionarii
sistemului public de pensii ale cãror
drepturi, obþinute din pensie sau,
dupã caz, din pensii cumulate, se
aflã sub 400 lei/lunã, persoanele
cu handicap grav ºi accentuat,
adulþi ºi copii, neinstituþionalizate,
persoane care beneficiazã de alte
drepturi (invalizi, veterani, vãduve
de rãzboi, persecutaþi politic,
revoluþionari) ale cãror venituri
cumulate, obþinute exclusiv din

aceste legi, se aflã sub 400 lei/
lunã.
Listele cu persoanele ce
beneficiazã de aceste alimente au
fost întocmite de cãtre instituþiile cu
atribuþii legale în acest sens,
respectiv, Casa Judeteanã de
Pensii Sibiu, Agenþia Judeþeanã de
Ocupare a Forþei de Muncã Sibiu,
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu,
precum ºi de Primãria Avrig
(pentru beneficiarii venitului minim
garantat).
Ajutoarele alimentare provin din

stocurile de intervenþie comunitare,
destinate celor mai defavorizate
categorii de persoane din România
prin Programul de mãsuri ºi acþiuni
privind implementarea PEAD 2013.
Beneficiarii ce pânã la aceastã
datã nu ºi-au ridicat alimentele din
prima tranºã, pot intra în posesia
acestora în acelaºi timp cu
produsele inluse în tranºa actualã.
Distribuirea celorlalte alimente
incluse în campania din acest
sezon va începe imediat ce
acestea vor ajunge de la depozitul
din Sibiu.

Comitetul Local pentru
Situaþii de Urgenþã
Avrig, actualizat
Urmare a modificãrilor
survenite în componenþa
Consiliului Local Avrig, precum ºi
în ceea ce priveºte conducerea
unor societãþi comerciale
deosebit de importante, cu
sediul sau punct de lucru pe
raza oraºului, a devenit
necesarã
ºi
obligatorie
actualizarea Comitetului Local
pentru Situaþii de Urgenþã Avrig.
Chestiunea a fãcut obiectul unei
hotãrâri a legislativului local
avrigean, adoptate recent, cu
prilejul ultimei ºedinþe ordinare.
Astfel, din respectiva structurã
fac parte, pe lângã primarul ºi
viceprimarul oraºului, directorii
instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar cu personalitate
juridicã, reprezentanþi ai
sectorului medical uman ºi
veterinar, responsabili din
silviculturã, gospodãrirea apelor,
industria energeticã,precum ºi

directorii sau administratorii
principalelor societãþi comerciale
locale.
Actualizarea ºi, ca urmare,
crearea condiþiei necesare
pentru funcþionarea în condiþii
optime a Comitetului Local
pentru Situaþii de Urgenþã Avrig
are rolul cel mai important
pentru previzionarea, prevenirea, protecþia ºi salvarea
oamenilor în situaþii de urgenþã
determinatã de producerea unor
incendii, cutremure, inundaþii,
accidente, explozii, avarii,
alunecãri sau prãbuºiri de
teren, îmbolnãviri în masã,
prãbuºiri ale unor construcþii,
instalaþii ori amenajãri, cãderi de
obiecte din atmosferã ori din
cosmos, avalanºe, sinistre grave
sau evenimente publice de
amploare, determinate ori
favorizate de factori de risc
specifici.

Informaþii utile de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã, în
aceastã perioadã, acordã plata în avans
cãtre fermierii care au depus cereri în
cadrul Schemei de Platã Unicã pe
Suprafaþã (SAPS)-Campania 2013.
De acest avans vor beneficia toþi
fermierii pentru care s-a efectuat
verificarea necesarã condiþiilor de
eligibilitate în conformitate cu articolul 20
din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Cuantumul pentru plata SAPSCampania 2013 este de 139.17 euro/
ha potrivit Hotãrârii de Guvern nr. 762/
2013, privind stabilirea pentru anul 2013
a cuantumului plãþilor directe unice pe
suprafaþã, a plãþilor separate pentru

zahãr ºi a plãþilor specifice pentru orez
care se acordã în agriculturã,în sectorul
vegetal, la care se va aplica un
coeficient de reducere liniarã care va
asigura încadrarea în plafonul alocat de
CE.
Având în vedere art. 1 al
Regulamentului (UE) nr. 946/2013, plata
în avans poate fi acordatã în procent de
pânã la 50% din valoarea totalã a
plãþilor directe, România acordã un
avans de 61,00 euro/ha.
Plãþile se fac la cursul de schimb de
4,4620 lei pentru un euro, stabilit de
cãtre Banca Centralã Europeanã în data
de 30 septembrie 2013 ºi publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria

C, nr. 285 din 29 septembrie 2013.
APIA a efectuat plãþi în valoare de
1.400.844.152,89 lei (313.949.832,56
euro) reprezentând avansul aferent
schemei de platã unicã pe suprafaþãCampania 2013, pentru un numãr de
555.408 fermieri.
În cadrul campaniei SAPS 2013,
România beneficiazã de o alocare
financiarã de 1.213.143.000 euro din
Fondul European de Garantare Agricolã
(FEGA) pentru o suprafaþã de referinþã
de 8.716.370 ha.
Mentionãm cã anul acesta este prima
datã când APIA a efectuat plãþi în avans,
în cuantum de pânã la 75% din suma
cuvenitã, fermieriilor care au depus

cereri de platã pe suprafaþã, în cadrul
mãsurilor de dezvoltare ruralã Campania 2013: 211”Plãþi pentru zona
montanã defavorizatã”, 212 “Plãþi pentru
zone defavorizate – altele decât cele
montane” ºi 214 “Plãþi pentru agromediu”,
în conformitate cu Regulamentul UE nr.
65/2011 al Comisiei, de stabilire a
normelor de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului în ceea ce prive`te punerea
în aplicare a procedurilor de control `i a
ecocondi\ionalitã\ii în cazul mãsurilor de
sprijin pentru dezvoltare ruralã. Astfel, în
perioada 5.09. - 5.10.2013, au fost
efectuate plãþi din FEADR (Fondul
European pentru Agriculturã ºi

Dezvoltare Ruralã) în valoare totalã de
1.195.169.562 lei (268.909.790 euro).
De acest avans au beneficiat toþi
fermierii care au solicitat sprijin în cadrul
mãsurilor Axei II, pentru care s-a efectuat
verificarea necesarã condiþiilor de
eligibilitate în conformitate cu articolul 11
din Regulamentul (CE) nr. 65/2011.
Plãþile s-au efectuat la cursul de schimb
de 4,4445 lei pentru un euro, stabilit de
cãtre Banca Centralã Europeanã în data
de 31 decembrie 2012 ºi publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr. 01/03 din 04 ianuarie 2013.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE
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În data de 5 noiembrie, la s-a
desfãºurat Adunarea Generalã a
sucursalei Asociaþiei Generale a
Inginerilor din România- Mârºa.
Întâlnirea a avut loc la sediul sucursalei
din cadrul Icubatorului de Afaceri de la
Mârºa.
Cu acest prilej, s-a fãcut o analizã a
activitãþii sucursalei în anul 2013, s-a
studiat situaþia membrilor (stadiul
cotizaþiei, actualizarea datelor personale
etc), s-au desfãºurat aegeri pentru
organele de conducere ale sucursalei,
s-a ales reprezentantul structurii ce va
participa la Congresul AGIR ºi s-a stabilit
programul de activitãþi pentru anul 2014.
În conformitate cu datele prezentate
de preºedinta sucursalei, în prezent
AGIR Mârºa are 25 de membri cotizanþi.
Dupã desfãºurarea alegerilor pentru
conducerea filialei, s-a decis ca funcþia
de preºedinte sã fie ocupatã de ing.
Maria ªinca, vicepreºedinte va fi Ioan
Vintilã, iar secretar va fi Dorina Alecuºan.
Membrii sucursalei au decis ca Maria

3

Elevi ºi profesori români ºi germani, în
vizitã la Primãria Avrig
Luni, 28 octombrie, Primãria
oraºului Avrig a primit vizita unei
delegaþii comune, formatã din
elevi ºi cadre didactice de la
Gewerbliche
Schule
Tauberbischofsheim (Germania)
ºi Liceul Tehnologic "Henri
Coandã" Sibiu. Oaspeþii (câte 10
elevi ºi trei cadre didactice,
români ºi germani), parteneri
într-un proiect de parteneriat
Comenius ce are ca temã
energia verde ºi resurse
regenerabile de energie, au ales
sã viziteze Avrigul deoarece au
considerat cã Programul
"Energie Localã" al actualei
administraþii locale avrigene
cuprinde foarte multe elemente
comune cu proiectul pe care îl au

în derulare.
Elevii ºi cadrele didactice au
fost primite la Primãria Avrig de
Arnold Klingeis, primarul oraºului,
care, în câteva minute, a fãcut o
prezentare a programului
energetic local ("Energie
Localã"), cu un accent deosebit
pe
Proiectul
European
"Renergy", în care oraºul Avrig,
alãturi de alte comunitãþi din
Europa, este implicat. Primarul a
explicat oaspeþilor care sunt
instrumentele
locale
de
implementare a acestui proiect,
mãsuri aplicate, exemple de bunã
practicã, dar ºi paºii fãcuþi de
administraþia localã pentru
atingerea obiectivelor propuse.
De asemenea, Arnold Klingeis

a rãspuns întrebãrilor adresate
de elevi ºi profesori ºi a mulþumit
pentru interesul arãtat de aceºtia
pentru Avrig, proiectele ºi
programele în care oraºul este
implicat.
Dupã ce ºi-a terminat
prezentarea, primarul Avrigului ia lãsat pe oaspeþi în "grija" mai
multor angajaþi ai Primãriei,
membri ei echipei Proiectului
"Renergy", care au aprofundat
câteva dintre informaþiile cele mai
importante ºi interesante din
proiectul aflat în implementare.
Celor interesaþi le-au fost
distribuite pliante ºi mape de
prezentare cu informaþii despre
proiect ºi program.
La finalul întâlnirii, cei mai mulþi

dintre participanþi au considerat proiectului comun, dar ºi pentru
cã aceasta a fost interesantã ºi cultura generalã a fiecãruia.
cã informaþiile primite sunt de un
Dupã primirea la Primãria
real folos pentru completarea Avrig, românii ºi germanii au

efectuat o scurtã vizitã în oraº ºi
la fosta Reºedinþã de Varã a
baronului
Samuel
von
Brukenthal (Preventoriul).

Drumul ce leagã Þara Oltului de V
alea Hârtibaciului
Valea
Chiar dacã mai existã ºi
nemulþumiþi deranjaþi de faptul
cã, din cauza circulaþiei
autovehiculelor de mare tonaj ce
participã la execuþia lucrãrilor de
reabilitare ºi modernizare a
drumului judeean 104 G Sãcãdate - Nucet - Cornãþel Roºia - Nou, drumul ce leagã
oraºul Avrig de satul Sãcãdate,
precum ºi o parte a drumurilor

din interiorul satului, au devenit
mai greu practicabile, necesitatea
ºi beneficiile efectuarii acestei
investiþii sunt aspecte importante
ce nu sunt ºi nu trebuie sã fie
neglijate. Astfel, primarul oraºului,
Arnold Gunter Klingeis, considerã
cã investiþia fãcutã de Consiliul
Judeþean Sibiu va aduce
avantaje multiple pentru
Sãcãdate, dar ºi pentru zonã.

"Pe aici, prin aceste locuri
deosebit de frumoase, se va face
o legãturã mult mai bunã ºi mai
rapidã între Þara Oltului ºi Valea
Hârtibaciului. Cu siguranþã cã,
datoritã acestui proiect, în doar
câþiva ani valoarea zonei va
creºte, fapt ce este de dorit
pentru fiecare. La finalizarea
lucrãrilor, vom avea aici un drum
frumos, spectaculos, ce va

semãna puþin, în unele porþiuni
cu ºoseaua Transfãgãrãºanului.
Ca urmare, cu gândul la
beneficiile ce vor fi aduse de
acest drum când va fi gata,
consider cã oamenii trebuie sã fie
înþelegãtori pentru problemele
ivite, probleme pe care, de altfel,
încercãm sã le rezolvãm dupã
posibilitãþi.", ne-a spus primarul
Avrigului.

Sacrificarea porcului pentru
consumul de carne ºi preparate din
carne de porc, în perioada premergãtoare sãrbãtorilor de iarnã este
un obicei tradiþional, specific
poporului român, în special pentru
populaþia care locuieºte la þarã sau
în zonele mãrginaºe ale oraºelor,
unde este permisã creºterea acestei
specii.
Pentru ca aceastã tradiþie sã-ºi
continue cursul în cadrul legal ºi
pentru a preveni apariþia unor
situaþii neplãcute, atenþionãm crescãtorii de porcine, comercianþii de
carne de porc ºi pe consumatorii de
astfel de produse din judeþul Sibiu,
cã au obligaþia sã respecte normele
sanitare veterinare prevãzute în
legislaþia U. E. implementatã în
legislaþia naþionalã, cu referire la
aceastã activitate.
Astfel, legislaþia privind protecþia
animalelor în timpul sacrificãrii,
(Directiva 93/113 C.E. ºi Ordinul
A.N.S.V.S.A nr. 180/2006) stabileºte
ca sacrificarea animalelor (inclusiv a
porcinelor) sã se efectueze, obligatoriu, numai în abatoare autorizate,
cu respectarea normelor specifice pe
timpul efectuãrii acestei operaþiuni.
Actul normativ prevede cã
autoritatea veterinarã poate acorda

derogare pentru sacrificarea unor
specii de animale (porcine, ovine,
caprine) în afara abatoarelor de
cãtre proprietarii de animale pentru
consumul propriu, fiind interzisã
comercializarea cãrnii ºi a derivatelor
rezultate, în afara gospodãriei, cu
recomandarea expresã sã fie respectate normele de protecþie la contenþionãre (prindere) ºi la înjunghiere, prin
asomare în prealabil, pentru ca
animalele sã fie ferite de suferinþã sau
durere în timpul acestor operaþiuni.
Menþionãm cã operaþiunea de
asomare nu afecteazã sub nici o
formã tãierea tradiþionalã a porcului
de Crãciun, iar pentru înjunghiere se
foloseºte tot cuþitul.
În virtutea respecãrii acestei
cerinþe legislative, de protecþie a
animalelor, medicii veterinari de liberã
practicã concesionari din cadrul
circumscipþiilor din localitãþiile judeþului
Sibiu, sunt dotaþi cu asomatoare
“pistol cu glonþ captiv “ (în numãr de
44 de bucãþi ºi capsele aferente),
urmând sã efectueze aceastã
operaþiune la solicitarea proprietarilor
de animale din localitatea respectivã.
Pentru a prevenii îmbolnãvirea
populaþiei consumatoare de carne ºi
preparate derivate, dupã sacrificarea
porcilor domestici, sau de vânat

sãlbatic (mistreþ, urs) proprietarul
sau consumatorul are obligaþia sã
solicite medicului veterinar:
• verificarea stãrii de sãnãtate a
animalului înainte de sacrificare;
• asomarea porcului înaintea
sacrificãrii, pentru a scuti animalul de
suferinþã ºi pentru a obþine o carne
de calitate ºi cu un gust mai bun;
• consultanþã privind prelevarea
probelor dupã sacrificare ºi analizele
ce trebuie fãcute pentru a vã proteja
sãnãtatea;
• examinarea clinicã a cãrnii, în
special pentru diagnosticul trichinelozei.
Pentru informarea crescãtorilor de
porcine, a vânãtorilor autorizaþi ºi nu
în ultimul rând a populaþiei, reamintim
urmãtoarele:
Ce este trichineloza?
Trichineloza este o boalã
parazitarã, ce se transmite de la
animale la om, fiind produsã de un
parazit numit Trichinella Spiralis.
Principalul rezervor al acestui
parazit îl constituie animalele din
preajma locuinþelor umane:
ºobolanii, ºoarecii, carnivorele domestice (câinele ºi pisica) animale
din zona silvaticã (vulpe, jder) ºi
porcii sau alte specii infestate.

Cum se imbolnãveºte omul? veterinar, pe care este aplicatã
marca de sãnãtate (ºtampila)
Omul se îmbolnãveºte consu- carnea provenitã de la porcii
mând carne infestatã de porc, nutrie, crescuþi în gospodãriile individuale
mistreþ, urs, neexaminatã de medicul poate fi utilizatã numai pentru
veterinar ºi insuficient friptã, fiartã, consum familial, în exploataþia de
sau preparatã crudã, sãratã, sau origine, dupã efectuarea obligatorie
afumatã.
a examenului trichineloscopic la
Boala, la om se manifestã prin: sediul circumscripþiilor sanitare
febrã ridicatã (38-40 grade), veterinare care funcþioneazã în
tulburãri digestive (dureri abdo- municipiile, oraºele ºi comunele
minale, greþuri, vãrsãturi, diaree), judeþului Sibiu, fiind interzisã
dureri în masele musculare însoþite comercializarea acesteia, inclusiv în
de edeme ale feþei, fiind denumitã ºi unitãþile autorizate sanitar veterinar;
„boala capetelor umflate”.
- vânatul sãlbatic (mistreþ, urs)
Trichineloza la om poate fi tratatã, poate fi consumat dupã examinarea
reuºita tratamentului fiind cãrnii de cãtre medicul veterinar, în
condiþionatã în primul rând de special pentru diagnosticul
rapiditatea instituirii diagnosticului.
trichinelozei.
Pentru prevenirea contaminãrii
Ce mãsuri trebuie aplicate
pentru prevenirea cazurilor porcilor dar ºi a altor animale
receptive la trichinella spiralis, sunt
de îmbolnãviri la om?
necesare urmãtoarele:
- controlul sanitar veterinar al
- deratizarea periodicã urmatã de
cãrnii provenite de la animale strângerea ºi distrugerea cadavrelor
sacrificate în abatoare ºi în de rozãtoare;
gospodãriile individuale (porc, nutrie,
- menþinerea condiþiilor de igienã
cal) precum ºi al vânatului comestibil în adãposturile cu animale ºi în
(mistreþ, urs) prin examen incinta gospodãriilor ale populaþiei;
trichineloscopic;
- excluderea din hrana porcilor a
- achiziþionarea cãrnii de porc deºeurilor de abator;
doar din abatoare, hale, mãcelarii
- salubrizarea locurilor de
sau magazine autorizate sanitar depozitare a resturilor menajere.

Examenul trichineloscopic în
judeþul Sibiu se efectueazã la sediul
D.S.V.S.A Sibiu, obligatoriu pentru
vânatul împuºcat, ºi la circumscripþiile
sanitar-veterinare din municipii,
oraºe ºi comune ale judeþului, dupã
programul afiºat la sediul acestora.
Pentru efectuarea examenului se
prezintã o probã de cca. 100 - 200
grame de carne recoltatã din pilierii
diafragmatici (baiera unturii), din
diafragmã (iepurele), muschiuleþi,
muºchii limbii ºi muºchii intercostali.
În cazul porcilor mistreþi, se
recolteazã eºantioane cântãrind cel
puþin 10 g dintr-un membru anterior,
din musculatura limbii sau din pilierii
diafragmatici.
Proba de carne prezentatã
pentru analizã, va fi însotiþã în mod
obligatoriu de elementul de
identificare (crotaliul) care va fi
predat medicului veterinar care
examineazã carnea.
Atenþie ! Nu consumaþi carnea ºi
nu o preparaþi, pânã nu obþineþi de
la medicul veterinar confirmarea cã
a fost examinatã pentru Trichinella
Spiralis, cu rezultat negativ.
Dr
Dr.. Ioan Penþea
Compartiment Comunicare
la D S V S A Sibiu

Primii posibili viitori angajaþi ai fabricii de jucãrii Hape au fost selectaþi
Una dintre cele mai mari
companii mondiale producãtoare
de jucãrii din materiale ecologice,
prietenoase cu mediul, Hape
Toys (Hape Holding AG), îºi va
construi, în perioada urmãtoare,
o fabricã la Avrig. Construcþia
FABRICII HAPE SRL va începe
în primãvara anului viitor, pe un
teren situat la ieºirea din Avrig,
înspre Poiana Neamþului iar
primele jucãrii ale companiei
produse la Avrig vor fi scoase pe
poarta fabricii la jumãtatea anului
2015 (luna iulie).
Noua fabricã (întinsã pe
aproximativ 65.000 mp) va fi
împãr\itã în patru unitã\i de
produc\ie distincte: douã pentru
produse realizate din lemn, una
pentru produsele cusute
(croitorie) `i una pentru produse
obþinute prin turnare sau

injectare (plastic).
Începând cu anii 90 ai secolului
trecut, fabrica Hape din Germania
ºi-a extins produc\ia ºi a deschis
câteva reprezentanþe în mai
multe þãri ale lumii. Fabrica de la
Avrig va fi a treia construitã în
afara Germaniei. Aici vor lucra,
pentru început, aproximativ 300
de persoane din Avrig ºi
împrejurimi, numãrul angajaþilor
putând creºte pânã la 1000.
Respectând strategia ºi
ambiþiile actualei administraþii
locale avrigene pentru domeniul
energiei verzi, reprezentanþii
companiei intenþioneazã ca, în
viitor, sã se orienteze ºi spre
producþia de energie din surse
regenerabile, valorificând astfel
deºeurile rezultate în urma
producþiei principale, ca materie
primã pentru o centralã pe bazã

de biomasã.
Sosirea acestui investitor
important va aduce beneficii ºi în
domeniul educaþional ºi
profesional. Hape intenþioneazã
ca, în colaborare cu instituþiile de
învãþãmânt din zonã, sã înfiinþeze
douã cursuri sau module de
calificare în meseriile de tâmplar
ºi croitor. Unul dintre acestea se
va adresa tinerilor cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 19 ani iar
altul va viza formarea `i
reconversia profesionalã a
adul\ilor .
O altã chestiune importantã ºi
interesantã este oferirea
posibilitãþii ca, în urma unei
selecþii, mai multe persoane
interesate sã participe pentru un
an de zile la un stagiu de
pregãtire la Hape International
din China . Fiecare cursant va

avea apoi prioritate pentru a
ocupa un loc de muncã în cadrul
fabricii din România.
Biroul companiei Hape este
situat în cadrul Incubatorului de
Afaceri de la Mârºa, înfiintat
tocmai în ideea de a gazdui
companii ce pot contribui la
implementarea programului
"Energie
Localã",
al
administratiei avrigene.
Reprezentanþii companiei au
efectuat deja o etapã de
recrutare a viitorilor angajaþi ai
fabricii, aproximativ 30 de
persoane fiind selectate pentru
prima etapã de specializare în
China, programatã a începe în
prima jumãtate a anului viitor.
Notã: În foto se pot vedea o
parte din produsele ce vor fi
fabricate la fabrica din Avrig.

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

Lucrãrile de reabilitare ºi
modernizare a strãzii Cânepii
din Avrig se deruleazã într-un
ritm bun.
Acestea sunt parte a
obiectivului de investiþii "Modernizare strãzi ºi reabilitare
reþele hidroedilitare în oraºul
Avrig- strada Cânepii", derulat
de administraþia localã datoritã
unei finanþãri integrale din
bugetul local al oraºului
(valoarea totalã a investiþiei,
conform contractului de
execuþie, este de peste 3,266
milioane lei- fãrã TVA).
Prin aceastã investiþie, pe
întreaga lungime a strãzii (1025
metri) se vor executa lucrãri de
asfaltare ºi vor fi amenajate
trotuare ºi rigole pentru
scurgerea apelor pluviale. Lãþimea pãrþii carosabile rezultatã
în urma execuþiei lucrãrilor va
fi de 5 - 6 metri, iar trotuarele,
în funcþie de zonã, vor avea o
lãþime cuprinsã între minim 1
metru ºi 3 metri. Pe distanþa
cuprinsã între întersecþiile strãzii
cu strãzile Eroilor ºi Negoiului,
va fi realizatã reþea de canalizare
a apelor uzate menajere, iar pe

întreg tronsonul va fi modernizatã
reþeaua de alimentare cu apã
potabilã ºi vor fi montate
apometre la limita fiecãrei
proprietãþi.
Surse din cadrul Biroului
lucrãri publice ºi administrarea
patrimoniului- Primãria oraºului
Avrig, ne-au mai informat cã,
printre lucrãrile prevãzute a fi
efectuate în cadrul acestui
obiectiv de investiþii se aflã ºi
montarea mai multor hidranþi
stradali
supraterani
ºi
subterani, ce vor utea fi folosiþi
în cazul apariþiei vreunei situaþii
de urgenþã (incendii).
La finalizarea lucrãrilor de
asfaltare, pe stradã va fi aplicat
marcaj
longitudinal
ºi
transversal ºi vor fi montate
plãcuþe de identificare.
Lucrãrile sunt efectuate de
echipele SC Geiger Transilvania SRL ºi SC Construcþii
SA, aceastã asociere fiind
desemnatã câºtigãtoarea a
licitaþiei.
Dacã nu vor interveni probleme deosebite, lucrãrile vor fi
finalizate înainte de sosirea
sezonului rece 2014- 2015.

Succesul deosebit înregistrat
de ediþiile anterioare dar mai
ales solicitãrile primite din
partea celor ce au fost "abonaþi" fideli, au determinat iniþiatorii ºi coordonatorii proiectului
"ªezãtorilor de la bibliotecã" sã
demareze ediþia de iarnã-2013.
Aºa cum este normal ºi cum
s-a întâmplat ºi în anii trecuþi,
debutul "ªezãtorilor de la
bibliotecã" este în acelaºi timp
cu începutul marelui Post al
Naºterii Domnului, joi, 14
noiembrie, desfãºurându-se
prima întâlnire a sezonului.
Pentru cã, de aceastã datã,
prima întâlnire a femeilor la
ºezãtoare a fost într-o zi de
sãrbãtoare, participantele nu

au lucrat ºi s-au folosit de prilej
pentru a-ºi împãrtãºi cele mai
noi reþete de prãjituri ori
mâncare, pentru a vorbi despre
diverse experienþe de viaþã sau
pentru a spune cele mai bune
glume ºi pentru a fredona cele
mai frumoase cântece. Iar
bucuria de a fi împreunã, la un
ceai ºi o poveste, a fost
împãrtãºitã cu mare drag de
fiecare dintre participante.
Bibliotecarul Maria Grancea,
iniþiatorul ºi gazda principalã a
manifestãrii, spune despre
acest nou început: "Pentru
doamnele ºi domniºoarele din
Avrig... E toamnã târzie, borcanele cu bunãtãþi s-au aliniat
cuminþi în cãmarã, grãdinile sunt

curate ºi pregãtite pentru
iernat, lucrul la câmp s-a
încheiat. Undeva, sus în munte,
Moº Timp pregãteºte slobozirea iernii, cu zãpezi ºi frig.
Este vremea ºezãtorilor, este
timpul lucrului de mânã, al
torsului la fuior ºi al poveºtilor
spuse seara în frumoasa
adunare de mâini harnice ºi
inimi bune, de gânduri frumoase
ºi cântece vechi. Am deschis cel
de al treilea sezon al <<ªezãtorilor de la Biblioteca Orãºeneascã Avrig>>. Ca urmare,
vã aºteptãm, în fiecare searã
de joi, de la ora 18,30. Biblioteca Orãºeneascã Avrig ºi
Asociaþia <<Prietenii Avri gului>> vã aºteaptã cu drag!".

dirigenþie, prezentãri de eseuri,
concurs epistolar), sau de
ecologie ºi protecþia mediului,
combinate cu activitãþi culturalartistice (expoziþii de afiºe

tematice, obiecte de artã din
materiale reciclate, aranjamente
florale, parada modei cu þinute
realizate din materiale reciclate
etc).

"Marºul baloanelor roºii", la Avrig
Peste 200 de elevi de ciclul
gimnazial ºi cadre didactice din
ªcoala cu clasele I-VIII Avrig, toþi
dotaþi cu pancarte pe care au
fost scrise diverse mesaje
împotriva violenþei rutiere ºi
baloane de culoare roºie, au
participat vineri, 15 noiembrie, la

orele amiezii, la un marº
desfãºurat sub sloganul "Drumuri
sigure pentru toþi!". Acþiunea, ce
a vizat o îmbunãtãþire a educaþiei
rutiere a elevilor, s-a derulat pe
un traseu ce a avut ca repere
principale instituþia de învãþãmânt
avrigeanã, centrul oraºului, sediul

Poliþiei Avrig, Biserica "Adormirea
Maicii Domnului" (Catedrala),
Liceul Teoretic "Gheorghe
Lazãr", cartierul de blocuri din
zona centralã ºi din nou, ºcoala
ºi a fãcut parte din programul
educativ "Dacã nu acþionezi
acum, vom regreta mai târziu!",

organizat în cadrul "Sãptãmânii
Educaþiei Globale" (16 - 24
noiembrie 2013).
"Elevii ºcolii, alãturi de mai
multe cadre didactice însoþitoare,
au participat la un marº cu
baloane roºii ºi pancarte,
marcând astfel <<Ziua mondialã
pentru comemorarea victimelor
accidentelor rutiere>> (17
noiembrie). Am considerat cã,
prin participarea noastrã la acest
eveniment, vom aduce un
omagiu victimelor accidentelor
rutiere, precum ºi familiilor
acestora. De asemenea, marºul
nostru a fost o încercare de a
sensibiliza comunitatea pentru a
lua mãsuri cu scopul diminuãrii
evenimentelor rutiere, ce pun în
pericol vieþile omeneºti.", ne-a
spus consilierul educativ al ªcolii
cu clasele I -VIII Avrig, prof. Elena
Rotari.

Activitãþi diverse
În afara marºului, "Sãptãmâna
Educaþiei Globale" la ºcoala din
Avrig a mai cuprins activitãþi
complexe ºi extrem de diverse.
Astfel, respectând tema
programului, au fost organizate
activitãþi de educaþie pentru
societate ("Toleranþa, o virtute
indispensabilã"ore
de
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A debutat un nou sezon al "ªezãtorilor de la bibliotecã"

