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Consilierul politic al Ambasadei SUA la
Bucureºti a vizitat Avrigul

Miercuri, 22 ianuarie, prima oprire a
consilierului american Debra Hevia în
Avrig a fost la fosta Reºedinþã de varã
a baronului Samuel von Brukenthal,
unde a avut o intâlnire informalã cu primarul oraºului gazdã, Arnold Gunter
Klingeis, deputatul Gheorghe Frãticiu ºi
consilierul pe probleme de politici
publice al primarului din Avrig, Scott
Eastman. Dupã servirea prânzului ºi
câteva discuþii de socializare, în cadrul
cãreia a aflat ºi informaþii despre fosta
reºedinþã a guvernatorului Transilvaniei, despre importanþa acestui obiectiv,

oaspetele a vizitat parcul complexului
baroc.
Apoi, întreaga delegaþie s-a deplasat
la sediul Primãriei Avrig, unde s-a
desfãºurat întâlnirea prilejuitã de primirea oficialã a oaspetelui american. La
întâlnire au participat mai mulþi consilieri
locali avrigeni, conducãtori ai unor
societãþi comerciale de interes local,
angajaþi ai Primãriei Avrig, conducãtori
ai unor instituþii de învãþãmânt din oraº,
preoþi, diverºi alþi invitaþi.
În deschiderea întâlnirii, primarul
Arnold Gunter Klingeis a dorit sã adre-

seze un cuvânt de bun venit consilierului
Ambasadei SUA la Bucureºti. Apoi, edilul ºef Avrigean a fãcut o scurtã prezentare a oraºului ºi zonei apropiate, a
vorbit despre principalele personalitãþi
locale ºi a prezentat câteva din cele mai
importante proiecte în care este implicatã, în acest moment, actuala administraþie a Avrigului.
Primarul Klingeis a pus accent pe
faptul cã oraºul Avrig trebuie sã redevinã ceea ce a fost odatã, un punct economic important în zonã ºi în þarã, iar
toate eforturile ºi demersurile întreprinse
în aceastã perioadã au acest scop.
Câteva cuvinte a adresat celor prezenþi ºi deputatul Gheorghe Frãticiu,
care, dupã ce a urat bun venit oaspetelui
american, a arãtat cã este încântat de
aceastã prezenþã ºi cã sperã ca aceastã
vizitã sã constituie începutul unei bune
ºi fructuoase colaborãri.
În alocuþiunea sa, consilierul Debra
Hevia a mulþumit pentru primirea deosebit de cãlduroasã ce i-a fost fãcutã,
pentru faptul cã atâtea persoane au þinut
sã fie prezente la întâlnire, ºi a mai
arãtat, printre altele, cã statul american
considerã România ºi poporul român
parteneri importanþi, de încredere.
Domnia sa a menþionat cã, printre

prioritãþile Ambasadei Statelor Unite ale
Americii la Bucureºti se numãrã sprijinirea dezvoltãrii democraþiei, a statului
de drept ºi a libertãþilor fundamentale ale
omului, toate aceste constituind puncte
de plecare ºi factori cheie pentru sprijinirea dezvoltãrii economice la nivel
naþional.
În continuarea întâlnirii, consilierul
american a rãspuns diverselor întrebãri
adresate de unii dintre participanþi, la
final aceasta menþionând cã este extrem
de mulþumitã pentru felul în care a

decurs vizita, pentru faptul cã a întâlnit
oameni din societatea localã, ce au
responsabilitãþi din cele mai diverse, cu
care a putut discuta liber, deschis,
despre problemele lor ºi nu numai.
Vizita întreprinsã de Debra Hevia în
zonã este prima deplasare oficialã
efectuatã în Transilvania de la debutul
mandatului sãu. Dupã Avrig, consilierul
american s-a deplasat spre Sibiu, unde
l-a întâlnit pe Klaus Iohannis, primarul
municipiului ºi la Alba Iulia, ultimul punct
al vizitei sale în regiune.

Animarea economicã a microregiunilor judeþului a
Strãzi cu noi denumiri,
debutat în Þara Oltului, la Cârþa
în A vrig
strãzi cu denumiri nou adoptate
De puþin timp, oraºul Avrig are,
în mod oficial, câteva strãzi cu
denumiri noi. Recent, cu prilejul
unei ºedinþe ordinare, Consiliul
Local Avrig a adoptat o hotãrâre
prin care au fost atribuite mai multe
denumiri de strãzi, atât în oraºul
Avrig cât ºi în localitatea Mârºa
ºi în zona turisticã de interes local
Valea Avrigului.
Astfel, acum mai multe strãzi
sau pieþe din oraº poartã numele
unor personalitãþi din diverse
domenii de activitate, de talie
naþionalã sau chiar internaþionalã,
originare din Avrig.
Strãzile ce au intrat sub incidenþa acestei hotãrâri a legislativului local avrigean sunt fie prelungiri ale unor strãzi deja existente (strada Samuel Brukenthal
s-a prelungit pânã în strada Unirii,
strada Negoiu s-a prelungit pânã
la limita intravilanului localitãþii
etc), fie strãzi al cãror nume a fost
schimbat (strada Lt. Vasile Rãduþiu înlocuieºte strada C din zona
Agromec, strada Aviator Ioan
Stoian – fosta stradã D, strada Gral Ioan Berghea- fosta stradã E,
strada Prof. Romulus Cândeafosta stradã F, strada Dr. Aurel
Cândea- fosta stradã Calea
Bolovanului, strada Ilie V Spiridon- fosta stradã Ciortea etc), ori

(strada Brazilor- fosta unitate
militarã de la Mârºa, strada
Bogdanului- fosta zonã a fermelor
de pui de la Mârºa, strada Valea
Avrigului- de la intersecþia strãzilor Cânepii, Unirii ºi Sticlarilor
pânã la Podul Jibrii, strada Izvorul
Florii- de la Podul Jibrii pânã la
Izvorul Florii etc).
De asemenea, prin aceeaºi
hotãrâre au primit denumiri ºi mai
multe pieþe (intersecþii) importante
din Avrig (Piaþa Gheorghe Sârghie- zona ºipotului, Piaþa Gheorghe Lazãr- intersecþia strãzilor
Gheorghe Lazãr ºi Samuel Brukenthal, Piaþa Diplomat Vasile
Stoica- intersecþia de la ceas etc),
precum ºi majoritatea intrãrilor din
zona de agrement Valea Avrigului
(numele fiecãrei intrãri va avea
doar caracter informativ).
Hotãrârea privind atribuirea de
denumiri strãzilor are la bazã un
referat întocmit de Compartimentul
Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primãriei oraºului
Avrig ºi a fost adoptatã dupã ce
proiectul de hotãrâre a fost avizat
favorabil de Comisia de atribuire
de denumiri a judeþului Sibiu.
Cei interesaþi sã afle care sunt
toate prevederile hotãrârii Consiliului Local Avrig pot solicita
informaþii la Primãria Avrig sau
pot accesa site-ul instituþiei.

Cãminul Cultural din Cârþa a
gãzduit joi, 16 ianuarie, începând
cu ora 11, prima întâlnire din cadrul unui proiect, iniþiat ºi coordonat de Consiliul Judeþean Sibiu, ce îºi propune sã anime viaþa
economicã a celor cinci microregiuni ale judeþului Sibiu (Þara
Oltului, Valea Hârtibaciului, Mãrginimea Sibiului, Þara Secaºelor
ºi Valea Târnavelor).
Sesiunea de animare economicã a teritoriului Þãrii Oltului a
strâns la Cârþa conducerea Consiliului Judeþean Sibiu ºi Instituþiei Prefectului - Judeþul Sibiu,
patru dintre parlamentarii judeþului (Nicolae Neagu, Raluca
Turcan, Ioan Axente `i Gheorghe
Frãticiu), consilieri judeþeni ºi
angajaþi ai diverselor direcþii ºi
departamente din cadrul CJ Sibiu, responsabili ai unor instituþii
judeþene sau direcþii deconcentrate ale statului în teritoriu, conducãtori ai unor instituþii de învãþãmânt preuniversitar, preoþi, medici, primari ºi consilieri locali ai
oraºelor ºi comunelor din regiune, reprezentanþi ai mediului de
afaceri, conducãtori ai unor organisme neguvernamentale ºi diverºi alþi invitaþi, toþi aceºtia fiind
“provocaþi” sã expunã ideile ºi sã
prezinte obiectivele prioritare de
dezvoltare economicã a regiunii

pentru urmãtorii ani.

“În 2014 începe
relansarea economicã
a Þãrii Oltului...”
- Ioan Cindrea
Sesiunea a fost deschisã de
preºedintele Consiliului Judeþean
Sibiu, Ioan Cindrea, inþiatorul
acestui proiect, cel ce a dorit sã
menþioneze cã a preferat acest
gen de întâlnire, în urma cãreia
sã se poatã defini proiectele prioritare de dezvoltare economicã
ale zonei, în schimbul unei strategii fãcute într-un birou, care, cu
siguranþã nu ar fi putut mulþumi
pe toatã lumea ºi nici nu ar fi fost
la fel de complex[ ºi completã.
“Trebuie ºi vreau ca anul 2014
sã fie cel în care începe relansarea economicã a Þãrii Oltului.”,
a spus, printre altele, preºedintele Consiliului Judeþean Sibiu,
care a mai explicat celor prezenþi
cã strategia creatã cuprinde încã
douã etape, ce vor urma acestor
sesiuni de animare: o întâlnire cu
importanþi reprezentanþi ai mediului de afaceri din România ºi
o întâlnire cu reprezentanþi ai
celor mai importante ambasade
din România, cu responsabili ai

sectoarelor economice din cadrul
ambasadelor ºi cu alþi diverºi
actori ai vieþii economice europene ºi mondiale, cãrora le vor fi
prezentate prioritãþile economice
ale zonei.
La cuvânt a urmat prefectul
judeþului, Ovidiu Ioan Siterli,
coorganizator al întâlnirii, cel ce
a dorit sã-ºi exprime satisfacþia
pentru iniþiativa unui asemenea
proiect de sesiuni, a considerat
cã evenimentul este binevenit ºi
a þinut sã arate cã, prin intermediul direcþiilor ºi instituþiilor deconcentrate aflate în subordine,
va sprijini orice mãsurã sau idee
menitã sã-ºi aducã contribu\ia la
dezvoltarea economicã a regiunii
Þãrii Oltului.
A mai vorbit celor prezenþi
primarul comunei gazdã, Cristin

Magheru, cel care, dupã ce a
adresat un cuvânt de salut general, a spus cã, în opinia sa, este
necesarã o schimbare a viziunii
asupra unor aspect ºi strategii.
Printre exemplele date de edilul
ºef din Cârþa a fost cel al înfiinþãrii unui campus ºcolar în zonã,
unde sã înveþe copiii din mai multe localitãþi, ce pot fi transportaþi
zilnic cu microbuze sau autobuze.Astfel, dupã pãrerea sa, s-ar
face investiþii într-o singur[
instituþie, gospodãrirea banului
public s-ar face mai atent, ar fi
cadre didactice de calitate ºi întrun numãr suficient de mare, s-ar
crea condiþii civilizate, numãrul
copiilor ar fi îndestulãtor iar
performanþa ºcolarã a acestora
ar fi, cu siguranþã, mai mare.
(continuare în pagina 4)

rosu galben albastru negru

D e z e c i d e a n i , a v r i g e n i i , a s e m e n i t u t u r o r r o m â n i l o rr,, î i a º t e a p t ã p e a m e r i c a n i ,
cu bunãstarea ºi rânduiala aferentã. Dupã 1989, odatã cu deschiderea spre
lume a þãrii noastre, americanii au început sã-ºi îndrepte atenþia ºi spre noi,
încet dar sigur românii devenind un fel de „best friend” pentru Statele Unite ale
A m e r i c i i º i p o p o r u l a m e r i c a n . P r i n t r e e m i s a r i i a m e r i c a n i c e a u a j u n s l a Av r i g s e
numãrã ºi consilierul politic al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la
Bucureºti, Debra Hevia, unul dintre angajaþii denumiþi „persoane cheie” în
structura din þara noastrã a guvernului american. Oaspetele american a fost
însoþit pentru aceastã vizitã de consilierul Laurenþiu ªtefan.
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Aproximativ 400 de persoane
ºi-au plãtit impozitele ºi
taxele locale în prima zi de
colectare, la Avrig
Responsabili din cadrul
Compartimentului de Impozite ºi
Taxe Locale al Primãriei Avrig
ne-au informat cã, în comparaþie cu anul trecut, impozitele
au fost majorate cu 8 procente,
celelalte modificãri efectuate
nefiind în mãsurã sã influenþeze,
în mod semnificativ, obligaþiile
financiare cãtre bugetul local.
De asemenea, am mai aflat
cã, pentru plata integralã a
impozitului datorat, pânã la data

ANUNÞ IMPORTANT!!!
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Avrig
(SPCLEP) anunþã toþi cetãþenii cu domiciliul stabil în localitatea Mârºa,
ce nu au menþionat pe actul de identitate numele strãzii, sã se prezinte
la sediul serviciului, pentru eliberarea unui nou act de identitate.
De asemenea, SPCLEP Avrig aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:
- vã rugãm sã vã verificaþi valabilitatea actelor de identitate
(buletine de identitate, cãrþi de identitate, cãrþi de identitate provizorii);
- persoanele care au actul de identitate expirat, sau care urmeazã
sã expire, sunt obligate sã se prezinte la sediul serviciului de evidenþã
cu 15 zile înainte de expirare.
De asemenea, persoanele care au acte de identitate pierdute,
furate sau distruse, sunt obligate sã se prezinte la sediul serviciului
pentru punerea în legalitate cu acte de identitate, având asupra lor
urmãtoarele documente:
- documentul de identitate expirat;
- cartea de alegãtor (unde este cazul);

- certificatul de naºtere (copie ºi original);
- certificatul de cãsãtorie (copie ºi original);
- certificatul de deces (copie ºi original)- unde este cazul;
- sentinþã divorþ- definitivã ºi irevocabilã (original ºi copie)- unde
este cazul;
- dovada legalã privind spaþiul de locuit (ex. contract de vânzarecumpãrare, 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

de 31 martie, la Avrig se
acordã o bonificaþie de 5%, dar
ºi cã existã posibilitatea plãþii în
douã rate egale, fãrã a fi
aplicate majorãri, dacã se
respectã termenele de platã
(pânã în 31 martie, primul termen de platã ºi 30 septembrie,
al doilea termen de platã).
Tot la casieria Primãriei Avrig
(dar ºi la casieriile SC Gospodãrire Orãºeneascã Avrig SA)
se poate plãti ºi taxa specialã

de salubrizare, obligaþie financiarã instituitã de anul trecut.
Programul de lucru cu
publicul al casieriei Primãriei
oraºului Avrig este în fiecare zi,
de luni pânã joi, între orele 8 ºi
14, precum ºi vinerea, între
orele 8 ºi 12.
Impozitele ºi taxele locale
pentru anul 2014 au fost
stabilite de Consiliul Local al
oraºului Avrig prin adoptarea
Hotãrârii nr. 147/2013.

Gheorghe Lazãr, nr. 10.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor A vrig
LUNI - 8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
MARÞI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
16- 18 - eliberãri
MIERCURI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor
ºi eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
JOI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
VINERI - 8.30- 12.30 - cãrþi de identitate- primirea documentelor
ºi eliberãri

Continuã acþiunea de depunere a dosarelor 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

Modificare de
componenþã a
comisiei pentru
locuinþe, la Avrig

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.

Lemn gratuit pentru capela din V
alea Avrigului
Valea

Pentru a sprijini lucrãrile de construcþie a capelei “Centrului Ecumenic- Misionar Sfântul Andrei ªaguna”, obiectiv situat în
zona “Podul Jibrii” din Valea Avrigului, Consiliul Local al oraºului Avrig a adoptat recent o hotãrâre prin care a aprobat acordarea,
cu titlu gratuit, cantitãþii de 50 mc buºtean rãºinoase.
Materialul lemnos va fi recoltat din pãdurea oraºului, prin grija Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii”Avrig, structurã
silvicã ce administreazã fondul forestier privat avrigean.
Hotãrârea legislativului local din Avrig a fost luatã ca urmare a unei solicitãri primite din partea Protopopiatului Ortodox Român
Avrig, iar conform estimãrilor efectuate, cantitatea de lemn este suficientã astfel încât lucrãrile de construcþie a lãcaºului de cult
sã fie finalizate în cursul acestui an.
Prin aceeaºi hotãrâre, Consiliul Local Avrig a decis cã beneficiarul gratuitãþii va suporta toate obligaþiile fiscale ce decurg din
De puþin timp, componenþa Comisiei sociale pentru analiza cererilor
de locuinþe destinate tinerilor a Consiliului Local al oraºului Avrig a furnizarea materialului lemons.
fost modificatã.
Astfel, ca urmare a deciziilor de renunþare la calitatea de membru
în aceastã structurã, luate de doi dintre consilierii locali (Costin Bãdilã
ºi Vasile Gavrilã), legislativul local avrigean a adoptat recent o
hotãrâre prin care a aprobat noua structurã a comisiei.
În consecinþã, Comisia socialã pentru analiza cererilor de locuinþe
destinate închirierii tinerilor va fi compusã din consilierii locali Ramona
În scopul susþinerii activitãþii ºi existenþei unor grupãri artistice locale valoroase, ce în ultima perioadã ºi-au adus contribuþia
Berghea (preºedinte), Alexandru Sas, Lazãr Teodor Lãzãroaie,
la reuºita programelor pregãtite pentru primirea unor diverse delegaþii din strãinãtate, Consiliul Local al oraºului Avrig a
consilierul juridic al Consiliului Local Avrig- jr. Georgeta Posa ºi
adoptat recent, cu prilejul unei ºedinþe ordinare, Hotãrârea nr. 155/2013, prin care a aprobat alocarea unui fond de premiere.
secretarul oraºului- jr. Mircea Grancea.
Respectiva comisie are ca principal scop primirea, evaluarea ºi Astfel, pentru Ansamblul Folcloric “Purtata Avrigului”, al Casei de Culturã Avrig, Corul “Camerata Vocalis” ºi Formaþia folcloricã
adoptarea unor decizii referitoare la cererile adresate de tineri pentru “Zãluþa”, a femeilor din satul Bradu, legislativul local avrigean a decis premierea cu suma de 4.000 lei.
Banii provin din bugetul local al oraºului ºi vor fi acordaþi fiecãrei grupãri în funcþie de calitatea ºi durata evoluþiilor
închirierea de locuinþe în blocul ANL din localitatea Mârºa, singurul
(recitalurilor).
bloc cu acest statut din oraº.

Bani pentru susþinerea artiºtilor amatori locali

rosu galben albastru negru

Cetãþenii Avrigului, ce au
diverse obligaþii financiare cãtre
bugetul local al oraºului, se pot
prezenta la casieria Primãriei
Avrig pentru achitarea acestora. Începând de marþi, 14
ianuarie, a fost demarat procesul de colectare a impozitelor
ºi taxelor locale de la persoanele fizice ºi juridice, în aceastã
primã zi a operaþiunii fiind
îregistrate aproximativ 400 de
operaþiuni.
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Câteva sute de credincioºi
ortodocºi avrigeni, dar ºi invitaþi
din localitãþile învecinate Avrigului, au participat luni, 6
ianuarie, la tradiþionala procesiune de Boboteazã, ce a culminat cu sfinþirea apei râului ce
strãbate mare parte a oraºului.
Procesiunea a debutat în jurul
orei 11, la finalul Sfintei Liturghii,
la ambele biserici ortodoxe din

Apa râului Avrig a primit
binecuvântarea preoþilor
ortodocºi

oraº fiind formate câte un alai, în
fruntea cãrora s-au aflat preoþii
parohi, purtãtorii de prapori ºi
icoane. Odatã formate, cele douã
ºiruri de credincioºi s-au îndreptat spre locul numit „Podul lui
Moise”, intonând diverse cântãri
specifice ºi rostind rugãciuni. La
jumãtatea traseului, cele douã
alaiuri au fãcut joncþiunea, restul
drumului fiind continuat împreunã.

La „Podul lui Moise”,
protopopul Avrigului- pr. Vasile
Gafton, preoþii parohi Eugen
Bucurenciu, Ovidiu Vili Stroe ºi
Ioan Chidu, alãturi de preotul
pensionar Mihaiu Resiga, au
oficiat emoþionanta slujbã de
sfinþire a apei. La finalul acestui
episod, protopopul Avrigului s-a
deplasat la râul Avrig ºi a
binecuvântat apa prin vãrsarea
în aceasta a aghiasmei. Apoi, toþi
credincioºii prezenþi au fost
botezaþi de reoþi, iar doritorii ºiau putut lua acasã apa sfinþitã, ce
poate fi folositã pentru diverse
nevoi.
Tradiþia sfinþirii apei râului Avrig
a fost reluatã în anul 2010, dupã
o pauzã de aproximativ 50 de
ani.
ªi prin aceastã procesiune, se
încearcã aducerea la locul lor a
datinilor ºi tradiþiilor strãmoºeºti,
ce nu au fost deloc de lepãdat ºi
care meritã cu prisosinþã sã fie
reluate.

Dupã cum cere tradiþia locului, la Avrig Meteleaua (sau Meteleii)
încheie, în fiecare an, ciclul public, stradal, al obiceiurilor sãrbãtorilor
de iarnã. Aºa s-a întâmplat ºi de aceastã datã, sâmbãtã, 28
decembrie, cetele de feciori din Avrig fãcând o nouã demonstraþie
de ingeniozitate, umor ºi, în unele cazuri, talent, în a ironiza rãul,
prostia, precum ºi multe alte aspecte, evenimente sau situaþii din

societatea în care trãiesc. Tot acest spectacol, de origine pãgânã ºi
pe alocuri cu elemente ce, în mod intenþionat, sunt prezentate astfel
încât sã parã destul de greu de “digerat”, are se pare simboluri
diverse, pierdute în negura timpului, ºi chiar dacã reprezintã unul
dintre cele mai vechi ºi cunoscute obiceiuri care se mai practicã încã
la Avrig, forma de manifestare s-a adaptat mereu vremurilor.
“Meteleaua”, un adevãrat carnaval public, a adunat în centrul
oraºului sute de curioºi, localnici dar ºi mulþi oaspeþi din aºezãrile
învecinate, curioºi sã asiste la paradele ºi spectacolul cetelor, sã vadã
“trãsnãile” pregãtite de acestea.
Rând pe rând, toate cetele au sosit în centru pentru a evolua în
faþa celor prezenþi, fiecare “actor” încercând sã intre cât mai bine în
pielea personajului. Fie cã a fost vorba de participanþii la o cursã de
ciclism, de membrii unui trib african, de participanþii la un cortegiu
funerar ori de dizidenþi pentru admiterea þãrii în spaþiul comunitar
Schengen, toþi au fost rãsplãtiþi cu aplauze ºi urale din partea
spectatorilor.
Dupã spectacolul din stradã, fiecare ceatã s-a retras la gazdã,
unde, pe searã, a aprins toate lemnele de foc adunate de la localnici
în Ajunul Crãciunului, acest gest, combinat ºi cu altele, simbolizând
despãrþirea de Crãciun, arderea rãului ºi pregãtirea pentru intrarea
în noul an cu belºug, curaþi ºi lipsiþi de rele. Apoi, cetele s-au
considerat desfãcute, fiecare membru plecând spre casa sa.
Conform unor opinii exprimate de mai multe persoane ce au studiat
mai apropiat fonomenul cetelor de feciori din Avrig, anul acesta s-a

putut vedea un oarecare plus calitativ în ceea ce priveºte pãstrarea
obiceiului. Este un aspect mai mult decât îmbucurãtor, ce oferã
speranþa cã tradiþia va fi dusã mai departe, având în vedere faptul
cã, în ultima perioadã, din diverse motive, numãrul cetelor ºi al
feciorilor participanþi a scãzut mult.

Reporter în localitãþile Þãrii Oltului
Copiii de vârstã ºcolarã (ciclul
gimnazial) din localitãþile Þãrii
Oltului (de la Arpaºu pânã la
Boiþa), iubitori ai literaturii ºi jurnalismului, sunt provocaþi, din nou,
la un concurs: “Reporter în localitatea mea”.
Concursul, ajuns la cea de-a
doua ediþie, este organizat de
Biblioteca Orãºeneascã Avrig ºi
Centrul de Informare Turisticã
Avrig, în parteneriat cu Librãria
RCV Concept ºi Asociaþia “Prietenii Avrigului”, cu sprijinul unor
colaboratori.
“Trãim într-o lume pe care, de
multe ori, nici mãcar n-o observãm, cãreia am uitat sã-i apreciem
frumuseþea, sã-i vedem rãnile ºi
s-o vindecãm, sã-i pãtrundem
taina ºi s-o împãrtãºim celor din

jur. Trãim într-o comunitate care
ºi-a pierdut mult din legãturile care
o consolidau altã datã. Trebuie sã
reînvãþãm sã vedem ºi sã simþim
sã transmitem pulsul locului în care
trãim. Trebuie sã culegem din
valorile transmise în comunitate
acele nestemate care ne fac sã fim
un grup valoros, nu o gramadã
fãrã consistenþã.”, menþioneazã
organizatorii într-un argument al
concursului.
Scopul proiectului este de a
stimula interesul copiilor de v]rstã
preadolescentinã fatã de ceea ce
reprezintã locul, oamenii, faptele,
prezentul ºi trecutul localitãþii în
care traiesc, dar ºi cultivarea
deprinderii de a relata, într-un
mod care sã suscite atenþia
ascultãtorului/cititorului, rezultatul

observaþiei acestor copii.
Materialul jurnalistic al fiecãrui
autor trebuie sã fie de maxim 4
pagini format A4.
Subiectul “atacat” trebuie sã fie
din localitatea în care trãieºte
copilul sau din altã localitate a Þãrii
Oltului”.
Reportajul poate fi însoþit de
fotografii (nu este obligatoriu).
Pot fi ºi reportaje cu mai mult de
1 autor.
Cei care aleg reportajul foto, pot
opta pentru un colaj de maxim 1520 fotografii, ce pot fi trimise în
format digital.
La concurs pot participa ºi copiii
talentaþi la desen, ce au
posibilitatea de a realiza reportaj
în forma unor benzi desenate
(maxim 4 pagini format A4).

Participanþii trebuie sã-ºi trimitã
lucrãrile la Biblioteca Orãºeneascã Avrig, prin poºtã (str.
Avram Iancu, nr. 26, Avrig,
cod 555200, jud. Sibiu)
sau
prin email (pe adresa
bibavrig@yahoo.com), pânã la
data de 25 mai 2014. Fiecare
material trebuie sã fie însoþit de
datele autorului (nume, adresã,
email - dacã existã). Organizatorii
vor face o selecþie a materialelor
primite iar cele mai bune vor fi
publicate într-un volum special
intitulat ”Þara Oltului vãzutã prin
ochi de copil”. Vor exista mai multe
premii iar cel mai talentat dintre
participanþi va primi ºi trofeul “Þara
Oltului vãzutã prin ochi de copil”.
Rezultatele concursului vor fi
anunþate în data de 1 iunie 2014.

infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
Editor: Dan FR}NCU
Ziar fondat de Prim[ria `i
Consiliul Local Avrig
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Promovare pentru proiectele Avrigului
La jumãtatea acestei luni, publicaþia sãptãmânalã sibianã
Mesagerul de Sibiu a publicat un material de presã despre
cele mai importante proiecte ale actualei administraþii locale
a l e A vrigului, realizat în urma unei ample discuþii cu primarul
Arnold Gunter Klingeis.
Arnold Klingeis a efectuat în luna
decembrie a anului trecut o
deplasare în China. Aici a vizitat mai
multe oraºe ºi s-a întâlnit cu oameni
de afaceri printre care ºi Gai Gen
Zhang, preºedintele companiei
chineze de stat pentru energie.
<<Eu sper ca partenerul nostru din
China sã fie aceastã companie.
Când am fost în China, m-am
întâlnit cu preºedintele companiei,
am avut o discuþie foarte prolificã,
spun eu. Dar discuþia s-a referit la
întreaga regiune. Avrigul este prea
mic pentru China. Dacã mergi sã
vorbeºti în China, nu poþi sã pui în
discuþie o zonã locuitã de 14.000
de oameni, cam câþi locuiesc întrun zgârie-nori de-al lor. Ca sã fie
relevantã ºi interesantã pentru ei
discuþia, trebuia sã facem un
compromis la nivel de zonã de
acoperire. ªi, în aceastã formã, este
posibil sã accepte sã ne finanþeze.
Acum, ºi Guvernul nostru trebuie
sã fie de acord, mai ales cã vorbim
de o investiþie de 500 de milioane
de euro.>>, spune optimist primarul
Avrigului.
Întreg modelul de dezvoltare al
viitoare regiuni se bazeazã pe
dezvoltarea agriculturii ºi managementul deºeurilor. <<Modelul
ºtiinþific constã în crearea unei
regiuni, valorificarea deºeurilor,
crearea unui sistem integrat, o
staþie de colectare a biomasei,
prelucrarea ei în diferite biostaþiuni
ºi, în afarã de asta, îmbunãtãþirea
agriculturii. Marele nostru avantaj
aici este cã avem cele douã baraje,
de la Avrig ºi Racoviþa, chiar ºi cel
de la Scoreiu ar putea fi folosit.
Acestea sunt rezervoare de apã
cu ajutorul cãrora putem dezvolta
un sistem de irigaþii ca sã îmbunãtãþim eficienþa în agriculturã, iar
agricultura ne genereazã deºeuri
biodegradabile. Tot programul se
adreseazã doar deºeurilor. Noi
vrem sã avem o abordare diferitã,
inovatoare, în managementul deºeurilor biodegradabile. Toate
aceste detalii se regãsesc în statutul

regiunii Smart Avrig, care va fi
supus spre dezbatere Consiliului
Judeþean, probabil luna aceasta.
Dacã aceastã firmã chinezã de stat
va veni sã finanþeze proiectul
nostru, acest lucru se va întâmpla
sub umbrela Internaþional Green
Inovation Parc, care este un
instrument operaþional deja, între
Guvernul României ºi Guvernul
chinez, care are aplicabilitate în
acest program.>>, explicã Arnold
Klingeis.”, scrie în publicaþie.
Dupã ce a redat opinia primarului referitoare la drumul ce
leagã Þara Oltului de Valea Hârtibaciului (Sãcãdate – Nucet), un
drum deosebit de important pentru
cã va asigura accesibilitatea în
zonã, va crea condiþiile necesare
dezvoltãrii regiunii (drumul se aflã
în plin proces de reabilitare, datoritã
unei finanþãri a Consiliului Judeþean
Sibiu), materialul prezintã politicile
de bazã ale programului administraþiei avrigene.
„Prima se referã la energia
regenerabilã ca ºi catalizator al
dezvoltãrii durabile, prin integrarea
unei întregi serii de tehnologii. Cea
de-a doua este stabilirea în mediul
rural a forþei de muncã, pentru
colectare ºi pentru prelucrare biomasei ºi a îmbunãtãþirea agriculturii.
În afarã de asta, fiecare din aceste
biostaþiuni va crea câteva locuri de
muncã. În total, programul va crea
2.500 de locuri de muncã noi.
Dintre acestea, douã treimi vor fi
stabilizate în zona ruralã ºi o treime
în Avrig, unde va fi centrul de
prelucrare, de management. Iar
cea de-a treia politicã se referã la
regenerarea climatului. <<Cea de-a
treia politicã, care este ºi foarte
importantã pentru partea chinezã,
se referã la programul de regenerare a climatului ºi al mediului. Ceea
ce înseamnã cã aceastã regiune
trebuie sã absoarbã mai mult dioxid
de carbon ºi mai multã poluare din
atmosferã decât ea produce prin
existenþa ei, deci sã avem un bilanþ
negativ la noxe, la dioxid de

Primarul A vrigului alãturi de Gai Gen Zhang, preºedintele companiei chineze de
stat pentru energie
carbon, la toate emisiile poluante.
ªi acesta este un aspect foarte
important în China, pentu cã acolo
poluarea este foarte mare ºi se
cautã soluþii prin care sã se
regenereze mediul ºi noi asta vrem
sã aplicãm aici. Practic, vorbim
despre o cercetare aplicatã aici.>>,
detaliazã primarul Avrigului.”,
continuã articolul.
În continuare, publicaþia sibianã
face referire la avantajele pe care
le prezintã Avrigul, astfel încât
posibilii investitori chinezi sã vinã
aici pentru acest proiect.
„Întrebarea fireascã este de ce
ar alege chinezii Avrigul ºi judeþul
Sibiu pentru o investiþie de sute de
milioane de euro. Rãspunsul este
simplu. <<Chiar m-a întrebat d-l Gai
Gen Zhang: «Noi de ce am veni
la Avrig? Ce este atât de important
acolo?». ªi vã spun care este
rãspunsul cel mai bun: noi avem
aici un mediu încã foarte autentic.
UE plãteºte miliarde ca sã fie
protejat prin Natura 2000 acest
mediu ºi aceastã calitate de viaþã
pe care noi le avem în aceastã
regiune. Practic, aducem un
program de cercetare într-un mediu
neatins, curat, unde efectele pot fi
reale la nivelul climatului. Aceastã
investiþie pentru întreaga zonã, cu
toatã cercetarea, cu toate aplicaþiile
care existã, este estimatã undeva
la 500 de milioane de euro. Iar
dacã obþinem aceastã investiþie,

proiectul a fi finalizat în aproximativ
10 ani, pânã în 2030. Dar avem
nevoie de susþinere la nivel de
judeþ ºi la nivel de Guvern, pentru
ca ºansele noastre pentru obþinerea finanþãrii sã fie foarte mari.
Acesta ar trebui sã fie un program
pilot, care ulterior ar urma sã fie
replicat în multe alte regiuni. Este
o cercetare aplicatã, iar ideea este
sã reproducem apoi în alte zone
din România sau din China sau ale
lumii acest model, sã înlocuim toate
tehnologiile poluante. Iar întâlnirea
asta a fost poate una dintre cele
mai importante întâlniri din China
pentru obþinerea sursei de finanþare. Dacã acest partener considerã
proiectul ºi îl pune în portofoliul sãu
de proiecte, n-ar fi nicio problemã
finanþarea.>>, subliniazã Klingeis.”
Ultima parte a articolului citat face
referire la cele trei obiective
importante ale International Green
Innovation Park. Astfel, se aratã cã
aceastã structurã a fost conceputã “ca
un principal instrument pentru
implementarea proiectelor ºi
strategiilor energetice ale actualei
administraþii locale a oraºului Avrig
(cuprinse în Programul <<Energie
Localã>>), dar are `i rolul de instrument guvernamental pentru managementul investi\iilor chineze în
România. IGIP are trei membri fondatori, respectiv Institutul Naþional de
Cercetare ºi Dezvoltare în Inginerie
Electricã ICPE – CA, (5%), Primãria

oraºului Avrig (5%) ºi un investitor
chinez care opereazã în Hong Kong
ºi Beijing, companie REORIENT
(90%). IGIP are ca misiune principalã
dezvoltarea unor politici ºi a unor
soluþii tehnice în vederea creãrii unei
regiuni SMART dupã modelul Avrig.
Prin crearea acestui parc se
urmãreºte cercetarea aplicatã în cele
trei domenii, trei obiective principale,
respectiv promovarea energiei
regenerabile ca ºi centralizator a
dezvoltãrii durabile, dar ºi redefinirea
economicã a mediului rural, care este
din punct de vedere economic mort,
fãrã perspectivã. <<ªi la noi, ca ºi la
ei, în China, mediul rural nu oferã
prea multe perspective de dezvoltare.
Noi cãutãm sã propunem soluþii prin
care mediul rural sã fie reactivat, deci
stabilirea unei forþe de muncã în
mediul rural. Oamenii trebuie sã
primeascã perspective la ei
acasã>>, este de pãrere Arnold
Klingeis. Cel de-al treilea obiectiv
este deosebit de important ºi de
mare actualitate: <<Planet and
Environement Regeneration>> –
politici de protecþie a mediului ºi
absorbþia poluãrii în marile oraºe.
<<Prin aceasta cãutãm politici
aplicabile în sectorul privat ºi fezabile
din punct de vedere economic,
deoarece poluarea a devenit o
adevãratã problem[ pentru marile
oraºe, mai ales cele din China.>>,
aratã Klingeis.”, se menþioneazã la
finalul articolului.

Animarea economicã a microregiunilor judeþului a debutat
în Þara Oltului, la Cârþa
(continuare din pagina 1) principale din expunerile fiecãrui
vorbitor, astfel încât acestea sã
constituie elemente în baza de
Prioritãþile de
date pentru întâlnirile ºi
demersurile urmãtoare. Eugen
dezvoltare
Iordãnescu a prezentat, mai întâi,
economicã a
câteva date despre strategia de
dezvoltare a judeþului Sibiu ºi
zonei
axele prioritare strategice. Apoi,
câþiva dintre participanþi au luat
Apoi, întreaga întâlnire a fost cuvântul ºi ºi-au exprimat
moderatã de preºedintele punctele de vedere în ceea ce
Camerei de Comerþ, Industrie ºi priveºte prioritãþile de dezvoltare
Agriculturã a judeþului Sibiu, economicã a zonei. Printre cele
Eugen Iordãnescu, cel ce a ºi mai interesante idei ce s-au
încercat sintetizarea ideilor desprins din prezentãrile fãcute

au fost cele referitoare la îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere, cu
accent deosebit pe realizarea
autostrãzii ce leagã Sibiul de
Braºov, crearea ºi dezvoltarea
domeniului schiabil în zona Bâlea
ºi în Masivul Fãgãraº, crearea
unor depozite competitive pentru
produsele agricole din regiune,
realizarea unui abator autorizat
regional, unde sã poatã fi
sacrificate în condiþii legale ºi
normale, animalele din gospodãrii
ºi nu numai etc.
În cadrul sesiunii, primarul
oraºului Avrig, Arnold Gunter
Klingeis, a susþinut o prezentare
în cadrul cãreia a fãcut cunoscute
audienþei principalele detalii ale
unor proiecte deosebit de
importante
ale
actualei
administraþii avrigene.
Astfel, primarul Avrigului a
vorbit, susþinut ºi de o prezentare
video, despre Proiectul Renergy
(proiect finanþat de Comisia
Europeanã prin Programul
INTERREG IV C, ce vine în sprijinul oraºului în demersurile de
obþinere a independenþei energetice), Proiectul Avrig SMART (un
proiect regional prin care se
intenþioneazã crearea unui sistem
integrat de valorificare a

deºeurilor ºi construirea unei staþii
de colectare a biomasei, ce va fi
prelucratã în diferite biostaþiuni) ºi
„International Green Innovation
Park” ºi Reorient IGIP
Investment Group. International
Green Innovation Park a fost
conceput ca un principal
instrument pentru implementarea
proiectelor ºi strategiilor
energetice
ale
actualei
administraþii locale a oraºului
Avrig (cuprinse în Programul
„Energie Localã“), dar are `i rolul
de instrument guvernamental
pentru managementul investi\iilor
chineze în România. IGIP are trei
membri fondatori, respectiv
Institutul Naþional de Cercetare ºi
Dezvoltare în Inginerie Electricã
ICPE – CA, (5%), Primãria oraºului Avrig (5%) ºi un investitor
chinez care opereazã în Hong
Kong ºi Beijing, companie
REORIENT (90%).
Prezentarea primarului din
Avrig s-a bucurat de atenþie ºi
interes din partea celor prezenþi,
astfel încât s-a lansat propunerea
ca proiectul Avrig SMART sã
beneficieze de toatã atenþia
factorilor locali ºi judeþeni.
La Primãria Avrig este deja în
lucru noul statut de funcþionare al
viitoarei regiuni. Din punct de
vedere juridic, regiunea va avea
forma unei asociaþii de dezvoltare
intercomunitarã (ADI). Statutul

acestei structuri va fi supus
votului Consiliului Judeþean Sibiu,
for ce va ºi deþine funcþia de conducere. În ADI Avrig Smart vor fi
incluse toate unitãþile administrativ teritoriale din zonã. Odatã
creatã, asociaþia va constitui
instrumentul juridic ºi de management al deºeurilor biodegradabile, în ideea de a crea
aceastã regiune ºtiinþificã.

luat cuvântul, organizatorii sesiunii
ºi-au propus sã afle ºi alte idei,
propuneri sau soluþii de la
participanþi prin intermediul unui
chestionar distribuit fiecãruia la
momentul înscierii pe tabelele de
prezenþã. Astfel, prin corelarea tuturor
informaþiilor, se doreºte realizarea
unui raport cât mai complet asupra
problematicilor dezbãtute.
Obiectivele principale propuse
prin desfãºurarea acestui proiect
sunt: dinamizarea dialogului la
Sintetizarea ºi
nivelul microregiunilor, realizarea
diagnosticului economic al
valorificarea
teritoriului, creºterea atractivitãþii
principalelor
economice, realizarea marketingului teritorial bazat pe valori
propuneri
ºi produse de excelenþã. De
asemenea, obiectivul specific
Pe lângã colectarea infor- propus de organizatori este de a
maþiilor prin sintetizarea ideilor menþine ºi crea locuri de muncã
principale expuse de cei ce au în mediul rural.
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Am realizat o selecþie a celor mai
interesante pasaje din materialul
respectiv ºi vi le prezentãm în
continuare.
„Jumãtate din judeþul Sibiu ar
putea face parte din regiunea
Smart Avrig, pe care primarul
Avrigului, Arnold Klingeis, o
propune pentru dezvoltarea unui
proiect de cercetare aplicatã în
domeniul managementului deºeurilor. Edilul din Avrig deja s-a
întâlnit cu posibili investitori chinezi.
Klingeis are o viziune cât se
poate de „eco“ asupra viitorului
judeþului Sibiu. Împreunã cu echipa
sa, edilul face eforturi pentru
dezvoltarea unui proiect de managementul deºeurilor fãrã precedent
în România. Deja sunt demarate
demersurile pentru constituirea
unei regiuni Avrig Smart care sã
cuprindã aproape jumãtate din
judeþul Sibiu - inclusiv reºedinþa de
judeþ, oraºul Tãlmaciu ºi comunele
Slimnic, Mihãileni, Chirpãr, Bruiu,
Arpaºu de Jos, Cârþiºoara, Turnu
Roºu sau Boiþa. În centrul acestei
regiuni va fi Avrigul, care are deja
Parcului ªtiinþific ºi Tehnologic
„International Green Innovation
Park“ conceput ca un principal
instrument pentru implementarea
proiectelor ºi strategiilor energetice.
În regiunea nou creatã se va creiona un sistem integrat de valorificare a deºeurilor ºi va fi construitã
o staþie de colectare a biomasei
care va fi prelucratã în diferite
biostaþiuni. Însã, pentru a se putea
ajunge aici, trebuie sprijinitã agricultura, care va furniza ºi materia
primã pentru funcþionarea staþiei de
colectare a biomasei.”, se menþioneazã în prima parte a materialului.
Apoi, în reportajul celor de la
Mesagerul de Sibiu se fac câteva
referiri importante la recenta vizitã
efectuatã de primarul Avrigului în
China ºi proiectele oraºului sibian
ce au legãturã cu diverºi parteneri
chinezi.
„Tocmai pentru a gãsi finanþare
pentru acest proiect ambiþios,

