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Primarul orașului Avrig, ing.
Gheorghe Frăticiu, alături de
comandantul Poliţiei orașului
Avrig, Ștefan Mihai, au
participat luni, 17 septembrie
la festivităţile de deschidere
a anului școlar 2007-2008 de
la unităţile de învăţământ din
orașul nostru. Prima școală
la care s-au oprit cei doi a fost
Liceul Teoretic “Gheorghe
Lazăr” Avrig, a urmat Grupul
Școlar Industrial de Construcţii Mașini Mârșa, apoi
Școala cu clasele I-VIII Avrig.
La toate cele trei unităţi
școlare, primarul Avrigului
(fost cadru didactic la liceul
din Mârșa), a trăit alături de
elevi, cadre didactice, părinţi,
bunici, emoţia primei zile de
școală și a ţinut să ureze bun
venit celor mai mici elevi,
succese și numai bine tuturor.
Acesta a fost urmat de șeful
poliţiștilor avrigeni, ce a dat
citire și mesajului transmis
de conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Sibiu.

ªcoala cu clasele
I-VIII Avrig a intrat în
reabilitare generalã
Pentru elevii și cadrele

didactice de la Școala cu
clasele I-VIII Avrig, debutul
anului școlar 2007-2008 a
însemnat schimbarea, ce-i
drept pentru o perioad [
limitată, a locului unde își
vor desfășura activitatea.
Aproximativ un an de zile, cei
mai mici elevi ai școlii (ciclul
primar), alături de învăţători
și profesori, vor merge
pentru programul școlar la
fosta Școală a Sașilor
(școala de la Castani), unde
programul se va desfășura
în două-trei schimburi, sau
la Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr” Avrig. Ciclul
gimnazial (clasele V-VIII) și-a
mutat temporar “cartierul
general” la Grupul Școlar
Industrial de Construcţii
Mașini Mârșa, unde este
găzduit de localul fostului
internat (etejele 1 și 2). Cei
aproximativ 250 de elevi,
împărţiţi în nouă clase, sunt
transportaţi, de la Avrig spre
Mârșa și retur, în fiecare zi
cu autobuzele. La aceștia se
adaugă și elevii de la
școala din satul Săcădate,
unde nu mai funcţionează
ciclul gimnazial. Directorul
școlii din Avrig, prof. Mioara

Prepeliţă, ne-a informat că
aceste modificări au fost
necesare deoarece în luna
august a acestui an, localul
școlii a intrat într-un amplu
proces de reabilitare și
modernizare, investiţie
inclusă într-un program al
Ministerului Educaţiei și
Cercetării, cu finanţare
asigurată din fonduri de la
Banca Mondială. Ca urmare, aici vor fi executate o
multitudine de lucrări,
localul va fi tencuit, zugravit,
vopsit din nou, se vor reface
acoperișul și podeaua, vor
fi introduse reţele noi de
alimentare cu energie electrică și iluminat, grupurile
sanitare vor fi amenajate în
interiorul localului (până
acum, toaleta pentru elevi
se afla în afara corpului de
clădire), vor fi înnoite
mobilierul și dotările fiecărei
săli de clasă, birou sau
laborator, se vor înlocui ușile
și ferestrele etc. Valoarea
totală a investiţiei de la
școala din Avrig se ridică la
aproximativ 300.000 euro.
Pe lângă aceste lucrări,
școala va beneficia și de o
centrală termică nouă,

achiziţia, instalarea și
asigurarea tuturor utilităţilor
urmând a fi asigurate din
contribuţii de la bugetul
local de venituri și cheltuieli
(aproape 280.000 lei). Tot
de la bugetul local vor fi
finanţate și lucrările de
amenajare din curtea
școlii. Lucrările se află în
plină desfășurare, înaintează conform graficului,
astfel că, în câteva luni,
copiii avrigeni vor avea la
dispoziţie o școală nouă și
foarte modernă. Deși există
speranţe că toate lucrările
și amenajările vor fi gata
mai devreme, este aproape
sigur că elevii și cadrele
didactice de la Școala cu
clasele I-VIII din Avrig se vor
putea întoarce la “casa” lor
începând cu anul școlar
viitor. Până atunci, directorul școlii, prof. Mioara
Prepeliţă, mulţumește și pe
această cale tuturor celor
ce au sprijinit școala în
aceste momente (“gazdele”
avrigenilor, societatea ce
asigură transportul elevilor,
cadrele didactice, părinţii
copiilor etc).

Tronsonul I al strãzii
Samuel Brukenthal a intrat în reparaþii
De câteva săptămâni, au
început lucrările la investiţia
„Refacere sistem rutier, canalizare pluvială și alimentare
cu apă a străzii Samuel
Brukenthal (tronson I- porţiunea situată între intersecţiile str[zilor Gheorghe
Lazăr și Avram Iancu)”. Surse
din cadrul Primăriei Avrig
ne-au informat că de lucrarea
respectivă au fost interesate
cinci companii (toate au
achiziţionat caietele de
sarcini), la licitaţie fiind
prezenţi reprezentanţii a
patru societăţi. După verificări
și evaluări ale ofertelor primite a fost desemnată
câștigătoare a licitaţiei societatea de specialitate care
a înaintat oferta cea mai
convenabilă și care a prezentat cele mai bune garanţii
(S.C. DPC S.A. Sibiu). Acum
executantul selectat se
ocupă efectiv de lucrare.
Pentru a putea fi executată
cum se cuvine lucrarea

rerspectivă și pentru a
elimina o porţiune extrem de
periculoasă de pe acest
drum, Consiliul Local al
orașului Avrig a adoptat, cu
prilejul ședinţei ordinare din
luna august, Hotărârea nr.
106/2007 privind cumpărarea imobilului situat pe
strada Samuel Brukenthal,
nr. 9B. În dreptul imobilului
respectiv, drumul se îngustează foarte mult, acolo
existând și o curbă extrem de
periculoasă atât pentru
pietoni, cât și pentru
autovehicule, circulaţia fiind
astfel mult îngreunată. La
propunerea Compartimentului „Lucrări publice și
administrarea patrimoniului”
din cadrul Primăriei orașului
Avrig, legislativul local a
aprobat achiziţionarea imobilului (format din două case
și terenul aferent), demolarea
construcţiilor (lucrare executată deja) și lărgirea străzii.
Prin hotărârea menţionată,

s-au aprobat alocarea sumei
de 35.000 euro (echivalentul
în lei, la cursul zilei) pentru
plata imobilului respectiv,
precum și rectificarea bugetului local de venituri și
cheltuieli. Conform planificărilor făcute, în funcţie și de
condiţiile meteorologice,

acest tronson al străzii
Samuel Brukenthal, una
dintre cele mai importante
artere ale Avrigului, va fi gata
până la sfârșitul acestui an.
Lucrarea este finanţată din
bugetul local al orașului Avrig,
valoarea totală ridicându-se
la aproximativ 800.000 lei.

Noua imagine
a Sãlii „Pavilion”
Sala „Pavilion” a Casei de
Cultură a orașului Avrig, unul
dintre cele mai importante și
reprezentative obiective din
oraș, locul unde se organizează diverse evenimente
(nunţi, botezuri, parastase,
serbări sau întâlniri), are, de
câteva săptămâni, o nouă
„faţă”. În baza contractului de
închiriere pentru etajul sălii,
încheiat cu firma SC Somarest SRL (companie ce
și-a amenajat în imobil un
centru de producţie, pregătire
și perfecţionare profesională,
pentru muncitorii ce vor lucra
în noua fabrică, ce se va

acestei importante investiţii.
În momentul actual se execută ultimele finisaje și
lucrările de mai mică importanţă, recepţia finală fiind
programată până la sfârșitul
acestui an. Valoarea totală
a lucrărilor este de aproape
70.000 de euro și vor fi compensate cu taxa de închiriere
stabilită pentru spaţiul
ocupat de compania Somarest, diferenţa urmând a fi
stabilită și achitată în decurs
de trei ani. Finalizarea exteriorului și etajului Sălii
„Pavilion” vine în completarea
lucrărilor de amenajare, re-

deschide în curănd la Avrig),
aici au fost executate lucrări
de tencuire și zugrăvire exterioară, izolare termică, turnare placă și amenajare etaj
etc, astfel că s-a mai făcut un
pas important spre finalizarea

compartimentare, extindere
și modernizare a interiorului
obiectivului, efectuate în ultimii ani, astfel că acum Avrigul
se poate lăuda că are una
dintre cele mai frumoase săli
de festivităţi din tot judeţul.

Infoavrig, pentru avrigeni
O administraţie deschisă
spre avrigeni. Am făcut acest
demers cu toată sinceritatea
și doar în sprijinul cetăţenilor
acestui oraș. Odată cu apariţia
primului număr al publicaţiei
INFOAVRIG, Primăria și
Consiliul Local din Avrig își
deschid larg porţile către
avrigeni, arătându-le tot ce
se petrece la nivel decizional
și executiv. Avem responsabilitatea faţă de dumneavoastră și faţă de ceea ce
v-am promis atunci când am
decis să luăm în mâini frâiele
acestei comunităţi. Avrigul și
viaţa comunităţii se vor regăsi
în paginile ziarului, mai ales
că purtăm povara unui trecut
important pentru înaintașii
noștri. Din păcate, multe
lucruri nu au fost expuse
îndeajuns în diferite materiale
de informare, fiind puse astfel
într-un con de umbră. Am
încercat, cât m-au ţinut puterile, de la începutul mandatului de primar să scot în evidenţă lucrurile bune ale
comunităţii din care facem cu
toţii parte. Actul administrativ
al zilelor noastre este mereu
într-o perioadă de tranziţie și
reorganizare, lucru care nu
este cunoscut îndeajuns de
către cetăţean. Nu știu dacă
vom reuși să asigurăm toată
transparenţa de care are nevoie cetăţeanul de la început,
dar în timp efectele vor fi
resimţite de către toţi cititorii.
Vreau să vă transmit de la
început că administraţia locală
se află într-un amplu proces
de reorganizare și transfor-

mare. Toată activitatea și atitudinea funcţionarilor Primăriei
și Consiliului Local se vor
schimba, pentru a ne alinia la
standardele pe care cu toţii ni
le dorim. O administraţie aflată
în slujba avrigeanului și nu
invers.
În fiecare număr al ziarului
voi aduce în faţa domniilor
voastre proiectele pe care le
derulăm sau pe care ni le-am
propus să le punem în practică
și, totodată, aștept sugestiile
dvs pentru îmbunătăţirea
agendei acţiunilor noastre și,
de ce nu, să contribuiţi la procesul de modernizare al orașului, precum și al localităţilor
aparţinătoare.
Un proiect îndrăzneţ, aflat la
început de drum, însă sper că
dumneavoastră, concitadinii
mei, veţi judeca mai bine activitatea celor care vă conduc.
Este foarte important să știi ce
se petrece în orașul tău, astfel
încât atunci când se iau decizii
importante să le po\i asimila
sau critica obiectiv.
Gheorghe FR{TICIU,
primar oraºul Avrig
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Din activitatea Consiliului Local Avrig
În cadrul ședintei ordinare
din data de 22 august, au fost
adoptate următoarele hotărâri:
1.Hotărârea nr. 90/2007
privind revocarea HCL nr. 42/
2007;
2.Hotărârea nr. 91/2007
privind aprobarea întocmirii
documentaţiei de licitaţie
publică în vederea închirierii
imobilului "Punct Termic' , situat
în localitatea Mârșa;
3. Hotărârea nr. 92/2007
privind finanţarea concursului
de șah;
4. Hotărârea nr. 93/2007
privind aprobarea întocmirii
documentaţiei de concesionare fără licitaţie publică a
unui teren intravilan, în vederea
extinderii locuinţei- str.Clo`ca,
bl.25, ap.1,ora`ul Avrig;
5. Hotărârea nr. 94/2007
privind aprobarea întocmirii
documentaţiei de concesionare fără licitaţie publică a
unui teren intravilan, în vederea
extinderii locuinţei- str. Samuel
Brukenthal, bl.E, sc. A, ap. 3,
orașul Avrig;
6.Hotărârea nr. 95/2007
privind aprobarea întocmirii
documentaţiei de concesionare fără licitaţie publică în
vederea extinderii locuinţeilocalitatea Mârșa, bl.71, ap.16,
sc.B;
7. Hotărârea nr. 96/2007
privind rectificarea HCL nr.71/
2007- constatarea încetării de
drept a mandatului unor
consilieri;
8. Hotărârea nr. 97/2007
privind rectificarea bugetului

local pe anul 2007, conform HG
nr. 919/2007;
9. Hotărârea nr. 98 privind
rectificarea bugetului local pe
anul 2007, conform adresei
Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Sibiu;
10. Hotărârea nr. 99/2007
privind rectificarea bugetului
activităţilor finanţate integral din
venituri proprii pe anul 2007;
11.Hotărârea nr.100/2007
privind aprobarea întocmirii
documentaţiei pentru un
schimb de teren între orașul
Avrig și Grama Maria;
12. Hotărârea nr. 101/2007
privind aprobarea editării unui
ziar local;
13. Hotărârea nr. 102/2007
privind trecerea în proprietatea
SDFEE Sibiu, cu titlu gratuit, a
LEA 20KV Mârșa -Avrig și a PT
10 Avrig;
14. Hotărârea nr. 103/2007
privind aprobarea Statului de
funcţii al aparatului de
specialitate al primarului;
15. Hotărârea nr. 104/2007
privind aprobarea planului de
ocupare a funcţiilor publice;
16. Hotărârea nr. 105/2007
privind aprobarea întocmirii
documentaţiei de concesionare fără licitaţie publică a
unui teren situat în intravilanul
orașului Avrig;
17. Hotărârea nr. 106/2007
privind cumpărarea imobilului
din str. Samuel Brukenthal, nr.
9 B;
Tot în cadrul ședinţei ordinare
au fost discutate și următoarele
probleme diverse:
-cererea fam. Hodoș Ana și

Gheorghe, din localitatea
Bradu- neaprobată;
-notă de control- informare;
-informare a Compartimentului Implementare programe
de dezvoltare locală și Integrare
europeană (s-au predat dou[

Cum construim

Conform Legii
nr. 50/1991
privind
autorizarea
executãrii
lucrãrilor de
construcþii

Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru
susţinerea instalaţiilor și
utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură
se pot realiza numai cu
respectarea autorizaţiei de
construire, emisă în condiţiile
prezentei legi, și a reglementărilor privind proiectarea
Executarea lucrărilor de și executarea constructiilor.
Autorizaţia de construire
construcţii este permisă
numai pe baza unei auto- se eliberează pentru:
- lucrări de construire, rerizaţii de construire sau de
desfiinţare. Autorizaţia de construire, consolidare, moconstruire sau de desfiinţare dificare, extindere, schimse emite la solicitarea deţină- bare de destinaţie sau de
torului titlului de proprietate reparare a construcţiilor de
asupra unui imobil - teren și/ orice fel, precum și a instasau construcţii - ori a altui act laţiilor aferente acestora;
care conferă dreptul de
- lucrări de construire, reconstruire sau de desfiinţare, construire, extindere, repaîn condiţiile prezentei legi.
rare, consolidare, protejare,

restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări,
indiferent de valoarea lor,
care urmează să fie efectuate
la construcţii reprezentând
monumente istorice, inclusiv
la cele din zonele lor de
protecţie, stabilite potrivit
legii;
- lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare
și reabilitare privind căi de
comunica\ie, inclusiv lucrări
de artă, re\ele și dot[ri tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii,
lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de
infrastructură, noi capacităţi
de producere, transport,
distribuţie a energiei electrice
și/sau termice, precum și de

proiecte);
-cererea domnilor Gheorghe
Bucșa, Mihail Grancea și a
d-nei Maria Bucur- aprobată.
În cadrul ședinţei extraorinare, ce a avut loc la data de

5.09.2007, a fost adoptată
Hotărârea nr.107/2007 privind
avizarea traseului pentru
drumul expres Făgăraș-Sibiu.
Geta PO~A,
consilier juridic al
Consiliului Local Avrig

și exterioară, dacă se
p[strează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei; reparaţii și înlocuiri
de sobe de încălzit; zugrăveli
și vopsiri interioare; zugrăveli și vopsiri exterioare,
dacă nu se modifică
elementele de faţadă și
culorile clădirilor; reparaţii
la instalaţiile interioare, la
branșamentele și racordurile exterioare, de orice
fel, aferente construcţiilor, în
limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de
încălzire și de preparare a
apei calde menajere cu
cazane omologate, precum
și montarea aparatelor
individuale de climatizare și/
sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
repara\ii și înlocuiri la pardoseli; reparaţii și înlocuiri
la finisaje interioare și exterioare - tencuieli, placaje,
altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin și
la scări de acces, fără modificarea calităţii și a aspectului elementelor constructive; lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie și la instalaţiile
aferente; lucrări de investiFãrã autorizaþie
gare, cercetare, expertizare,
Se pot executa fără conservare și restaurare a
autorizaţie de construire componentelor artistice ale
următoarele lucrări care nu construcţiilor reprezentând
modifică structura de rezis- monumente istorice, cu
tenţă, caracteristicile iniţiale avizul Ministerului Culturii și
ale construcţiilor sau aspec- Cultelor și al autorităţii
tul arhitectural al acestora: administraţiei publice judereparaţii la împrejmuiri, ţene sau locale, dup[ caz;
acoperișuri, învelitori sau lucrări de foraje și sondaje
terase, atunci când nu se geotehnice pentru conschimb[ forma acestora și strucţii de importanţă normaterialele din care sunt mală sau redusă, situate în
executate; reparaţii și înlo- afara zonelor de protecţie
cuiri de tâmplărie interioară instituite pentru zăcăminte

reabilitare și retehnologizare
a celor existente;
- împrejmuiri și mobilier
urban, amenajări de spaţii
verzi, parcuri, pieţe și alte
lucrări de amenajare a
spaţiilor publice;
- lucrări de foraje și excavări necesare în vederea
efectuării studiilor geotehnice, prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere,
balastiere, sonde de gaze și
petrol, precum și alte exploatări de suprafaţă sau
subterane;
- lucrări, amenajări și construcţii cu caracter provizoriu
necesare în vederea organizării execuţiei lucrărilor de
bază, dacă nu au fost
autorizate o dat[ cu acestea;
- organizarea de tabere de
corturi, căsuţe sau de rulote;
- lucrări de construcţii cu
caracter provizoriu: chioșcuri,
tonete, cabine, spaţii de
expunere situate pe căile și
spaţiile publice, corpuri și
panouri de afi`aj, firme și
reclame, precum și anexele
gospod[rești ale exploataţiilor agricole situate în
extravilan;
- cimitire - noi și extinderi.

Sport

Derby local
Duminică, 23 septembrie, cele două echipe de
fotbal din orașul nostru
(F.C. Avrig și Steaua
Bradu), înscrise în această ediţie a Campionatului
Ligii a V-a „Poliflex” (zona
Sibiu), s-au întâlnit într-un
adevărat derby local.
Meciul s-a desfășurat pe
terenul echipei avrigene și
s-a încheiat cu victoria
gazdelor, scor 3-1 (2-1 la
pauză). Pentru avrigeni,
golurile au fost marcate de
Mereș, Crișan și Achimescu, iar pentru echipa
din Bradu a înscris Oniţă.
În următoarele trei etape,
echipa F.C. Avrig se va
înt]lni cu Amero Sibiu (30
septembrie, în deplasare),
Leii Șura Mică (3 octombrie, acasă) și Voinţa Șura
Mare (7 octombrie, în
deplasare). Steaua Bradu
va juca cu Lyons Club
Vurpăr (30 septembrie,
acasă), Păltiniș Rășinari
(3 octombrie, acasă) și
Bucegi Veștem (7 oc tombrie, în deplasare).
După disputarea meciurilor din primele șase
etape ale campionatului
din acest an, echipa
F.C.Avrig se află pe locul
2 al clasamentului, la
egalitate de puncte (15) cu
Viitorul Agîrbiciu, dar cu un
meci mai puţin disputat, în
vreme ce echipa Steaua
Bradu este pe locul 10, cu
8 puncte.

acvifere; lucrări de construcţii funerare subterane și
supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului.
Se pot executa fără
autorizaţie de construire și
lucrări pentru amplasarea
de tonete, pupitre acoperite
sau închise, destinate
difuzării și comercializării
presei, cărţilor și florilor,
care sunt amplasate direct
pe sol, fără fundaţii și
platforme, precum și fără
racorduri și/sau branșamente la utilităţi urbane, cu
excepţia energiei electrice.
Dac[ lucrările menţionate
mai sus se execută la construcţii reprezentând monumente istorice, este obligatorie emiterea autorizaţiei
de construire.
Demolarea, dezafectarea
ori dezmembrarea, parţială
sau totală, a construcţiilor și
instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor și
utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere
și exploatări de suprafaţă și
subterane, precum și a
oricăror amenajări se fac
numai pe baza autorizaţiei
de desfiinţare obţinute în
prealabil de la autorităţi.
Autorizatia de desfiinţare
se emite în aceleași condiţii
ca și autorizaţia de construire, în conformitate cu
prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor
aferente acestora, potrivit
legii.
Dorina ALECU~AN
Compartimentul
Urbanism, Amenajarea
Teritoriului `i Disciplin[
în Construc\ii
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2

Septembrie 2007

3

Intersecþia str. Saºilor ºi
Drumul Expres SibiuFãgãraº trece prin Avrig Gheorghe Lazãr
rata, nord Porumbacu de
Sus și apoi va traversa o
importantă suprafaţă din
partea de sud a teritoriului
administrativ al Avrigului,
iar, după trecerea de satul
Bradu, va traversa râul Olt
și se va înscrie paralel cu
actualul DN 1, coborând
spre râul Cibin, pe care îl
traversează la sud de
Veștem, racordându-se cu
șoseaua de centur ă a
municipiului Sibiu. Materializarea unui asemenea
proiect va aduce o mulţime
de be neficii (relansarea
economică a Avrigului și a
zonei invecinate, modernizarea și fluidizarea traficului
rutier, asigurarea unui
acces mai rapid și facil către
zonele de interes turistic și
creșterea atractivităţii pentru
investiţii etc). Se preconizează că obţinerea
finanţării și demararea exe-

cuţiei drumului vor fi
realizate până în anul 2008,
termenul de finalizare a
lucrării fiind în anul 2010.
Convocat în urmă cu puţine
zile într-o ședinţă (prima
înt]lnire cu acest caracter
din acest an), Consiliul
Local al orașului Avrig a
adoptat Hotărârea nr. 107/
2007 privind avizarea
traseului pentru Drumul Expres Făgăraș-Sibiu. Hotărârea legislativului avrigean
cuprinde și anumite observaţii pentru faza de
proiectare (necesitatea
executării unor poduri, viaducte, drumuri vicinale, subtraversări etc), ce vor fi transmise și companiei selectate
pentru proiectarea investiţiei. Avizul dat de Consiliul
Local este valabil doar pentru obţinerea certificatului
de urbanism și lucrarea de
proiectare a drumului.

De câteva sâptămâni, în
zona de chioșcuri din centrul
orașului Avrig au fost demarate
lucrările la obiectivul de
investiţii „Amenajarea intersecţiei dintre străzile Sașilor și
Gheorghe Lazăr”. Ca urmare,
în perioada următoare, în
zonă va fi un adevărat șantier,
dar nu peste foarte mult timp,
respectiva intersecţie, una
dintre cele mai circulate din
oraș (din cauza numărului
mare de magazine, chioșcuri
și sedii de societăţi comerciale aflate în zonă), va căpăta
un aspect modern, civilizat.
Aici vor fi amenajate spaţii
verzi, locuri de parcare, un mic
parc cu bănci, va fi acoperit
Iazul Morii (asemeni zonei din
faţa chioșcurilor), iar ca o
noutate pentru Avrig, se
intenţionează amenajarea
unei fântâni arteziene,
precum și a unui ceas
electronic. Proiectul pentru
amenajarea intersecţiei a fost

efectuat de SC Proiect SA
Sibiu, iar în urma selecţiei
ofertelor, constructorul ales
pentru execuţia lucrării este
SC Drumuri și Poduri SA
Sibiu. Valoarea totală a lucrării
este de 273.563 lei, bani ce
vor fi alocaţi de la bugetul
local. Termenul de execuţie
este de 60 de zile de la data
prevăzută în ordinul de înce-

Grupul de Ac\iune Local[ « Þara Oltului »
De curând, la Avrig s-a
demarat constituirea unui
Grup de Acţiune Locală (GAL),
care reunește toate localităţile
cuprinse între Arpașu de Jos
și Turnu Roșu. Până în acest
moment, au avut loc mai
multe întâlniri, discuţii,
prezentări ale teritoriului și
oportunităţilor de dezvoltare și
s-au reunit, în cele din urmă,
partenerii publici– 7 centre
administrative, partenerii
privaţi care au dorit să facă
parte din această structură și
reprezentanţi ai sectorului
social. Grupul de Acţiune
Locală este un parteneriat
public privat, constituit într-o
asociaţie
formată
din
reprezentanţi ai sectoarelor
public, privat și ai societăţii

civile din teritoriul pe care se
constituie. GAL-ul trebuie să
reprezinte un teritoriu rural cu
o populatie cuprinsă între
10000 și 100000 de locuitori,
cu o densitate sub 150 loc /
km˛. La nivel de decizie,
partenerii
economici și
reprezentanţii societă\ii civile
trebuie să reprezinte peste
50% din parteneriatul local.
Grupurile de Acţiune Locală
vor elabora și implementa
strategii de dezvoltare locală
și vor face selecţia proiectelor
ce vor fi finan\ate în cadrul
acestor strategii. Grupurile de
Acţiune Locală sunt structuri
ce beneficiază de prevederile
Axei LEADER, finanţată prin
FEADR în conformitate cu
Regulamentul Consiliului

Uniunii Europene 1698 /
2005, în proporţie de 80%,
restul de 20% fiind asigurat de
bugetul de stat. Ponderea
finanţării private se diferenţiază în funcţie de măsurile de
implementare. Axa LEADER
reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală pe baza identificării nevoilor locale, întăririi
capacităţii de dezvoltare și
implementării strategiilor
locale de dezvoltare, care permit finanţarea proiectelor ce
vizează conservarea patrimoniului rural și cultural, dezvoltarea mediului economic,
instruirea actorilor din spaţiul
rural și îmbunătăţirea abilităţilor organizatorice ale
comunităţilor locale. Printre

cele mai importante avantaje
ale acestor structuri reamintim:
-răspund nevoilor locale
specifice;
-valorifică resursele locale;
-motivează actorii locali de
a se mobiliza și de a prelua
controlul dezvoltării zonelor
rurale, prin întocmirea de strategii axate pe problemele
identificate în comunităţile lor;
-oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte
teritorii, pentru schimb și
transfer de experienţă prin
crearea de reţele;
-prin caracterul descentralizat și de jos în sus sunt
esenţiale pentru dezvoltarea
echilibrată teritorială;
-impulsionează dezvoltarea

pere a amenajării. Referitor la
acest aspect, primarul orașului Avrig, ing. Gheorghe
Frăticiu, menţionează că este
destul de nemulţumit pentru
ritmul lent în care se desfășoară lucrările, el fiind hotărât
să aplice întocmai clauzele
din contractul de execuţie, în
cazul nerespectării termenului de finalizare.

managementului tehnic la
nivel local.
Grupurile de Acţiune Locală
vor elabora și promova
strategiile de dezvoltare locală. În microregiunea «Ţara
Oltului» sunt peste 28000
locuitori, densitatea populaţiei
este de 47,63 loc/km˛, sub
media judeţeană de 78 loc/
km˛, sunt 7 centre administrative, totalizând 20 de localităţi. Având în vedere așezarea, relieful, condiţiile medo-climatice,
structura
populaţiei și tradiţia socioistorică, microregiunea nu se
poate identifica, din aceste
puncte de vedere, cu zona
H]rtibaciului, situată la nord
sau cu cea a Mărginimii Sibiului, în vest. Elementele de

dezvoltare au specificităţi care
individualizează zona. O astfel
de structură asociativă este
necesară în teritoriu și facilitează o colaborare eficientă
și constructivă între toţi membrii comunităţii care doresc să
se implice în dezvoltarea
echilibrată și durabilă a zonei.
La întâlnirile care au precedat
semnarea actului de constituire, s-au analizat potenţialul
teritoriului de referinţă, oportunităţile, riscurile, domeniile
prioritare de dezvoltare,
urmând ca, după constituirea
și din punct de vedere juridic
a acestei structuri, să se treacă la elaborarea unei strategii
de dezvoltare care să răspundă nevoilor teritoriului,
promovând proiecte de dezvoltare rurală cu parteneri
interni și externi. Vom reveni.
Maria GRANCEA
dr. Marius BADEA

noapte. Și nici nu trebuie!
Totul se cuvine să se întâmple
peste zi, înaintând cu greu
printre problemele inerente
legate de finalizarea unei

biserici, fie ea mai modestă
sau mai impozantă, iar,
atunci când totul se va sfârși,
va urma …un nou început.
Pr. Vasile GAFTON

De fiecare datã, un nou început de drum
Știu că acest titlu poate să
le pară unora o formulare
menită să nască teamă,
incertitudine și confuzie, însă
așa se desfășoară vieţile
noastre. Suntem oamenii
vremurilor pe care le trăim.
Drept urmare, ne vrem
înaintaţi cu fiecare nouă zi în
proiectele noastre, atrași spre
împlinirea scopurilor care ne
motivează dar, în fond,
singura avansare certă pe
care o avem este înaintarea
în vârstă. Doar anii și zilele și
clipele vieţilor noastre nu se

mai întorc înapoi, ci merg
mereu înainte.
Pe de altă parte, proiectele,
visele, speranţele noastre
sunt mereu noi și, de fiecare
dată când credem că am
încheiat ceva, ne regăsim în
faţa unei alte provocări,
căreia îi dăm curs și, de aici
rezultă, din nou, frământări,
de care se leagă noi speranţe
și noi temeri.
Așa stau lucrurile, probabil,
și cu această publicaţie. De
ce ar fi altfel!? Este, în fond, și
ea, ca toate celelalte între-
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prinderi, o creaţie umană.
Dar, …pentru că în toate
întreprinderile umane există
loc pentru câte un “dar” – și
acel loc trebuie să Îi fie lăsat
lui Dumnezeu – Dumnezeu
Își găsește loc și în paginile
acestei publicaţii de interes
local, prin aceste umile
rânduri.
De altfel, cu această
conștiinţă ar trebui să pornim
în realizarea tuturor proiectelor noastre. Ceea ce-ar fi un
lucru bun. Pentru că locul lui
Dumnezeu este peste tot,
însă El nu intră decât acolo
unde I se dă voie. Din acest
motiv voi spune, poate, puţin
vulgarizând, că, dacă tot
există în spaţiul public și în
instituţii “Locuri pentru fumat”
– un fapt recunoscut îndeobște ca fiind nociv pentru
sănătate – iar, în publicaţii
există suficiente locuri pentru
reclamă, este cazul să avem
generozitatea să cedăm câte
puţin loc pentru Dumnezeu
între ale noastre de zi cu zi.
Iar, ca să nu pară că teoretizăm prea mult lucrurile, să
spunem că, din aceeași
dorinţă, de a consacra lui
Dumnezeu un loc, un nou
loc, mai mare, s-a început
construcţia noii biserici din
Avrig, construcţie care, încet,

încet, se apropie de finalizare.
Este o biserică mare,
impozantă, ca o catedrală,
justificarea acestui fapt fiind
aceea că Avrigul este centru
de zonă, protopopiat ce are
arondate 34 de parohii și 35
de preoţi.
Iar, pentru viitorul apropiat
avem deja planificată o nouă
construcţie, sediul Protopopiatului Avrig, construcţie care
va demara în toamna aceasta. Locaţia clădirii este lângă
catedrală și va fi absolut
necesară unei bune desfășurări a activităţii administrative, dar și a celei culturale,
sociale și spirituale în zona
de jurisdicţie a Protopopiatului.
Nu este deloc ușor, însă,
…urcăm. Înaintăm! De multe
ori alunecăm și suntem trași
înapoi sau suntem întârziaţi
de cine știe ce moștenire a
trecutului sau de factori
obiectivi sau, poate, de alte
tipuri de mentalităţi. Nu
suntem dumnezei, avem
fiecare limitele noastre de
acţiune sau de înţelegere însă,
ceea ce este important de
înţeles este faptul că aceste
limite pot fi depășite și trebuie
să vrem să le depășim. De fapt,
asta și încercăm să facem.
Însă, nu se poate peste
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În Programul de Dez voltare a Infrastructurii
Rutiere din ţara noastră,
Guvernul României, prin
Compania Na ţ ional ă de
Autostrăzi și Drumuri
Na ţ ionale, a cuprins și
lucrările de realizare a unor
drumuri expres, unul dintre
acestea fiind și Drumul Expres Sibiu-Făgăraș. Șoseaua respectivă se va
desprinde din zona nodului
Mândra de pe Autostrada
„Transilvania”, va ocoli pe la
sud municipiul Făgăraș, pe
la nord localitatea Luta, pe
la sud localităţile Dridif,
Sâmbăta de Jos, Olteţ ,
Viștea de Jos, Corbi,
înscriindu-se printre localităţile Ucea de Jos și Ucea
de Sus. După intrarea în
judeţul Sibiu, drumul va
ocoli pe la sud localitatea
Arpașu de Jos, luând
direcţia sud Scoreiu și Să-
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N-au trecut decât câteva
săptămâni de la cea de-a
XXXVI-a ediţie a Festivalului
„Florile Oltului”, cea mai
important ă manifestare
cultural-artistic ă desfă șurată pe parcursul unui an
în orașul nostru. Ecourile
manifestării, cu lucrurile
bune, dar și cu cele mai
puţin bune, s-au stins încetîncet, organizatorii (Primăria și Consiliul Local Avrig)
își fac deja planuri pentru
ediţia de anul viitor, dar noi
dorim ca prin acest material, publicat în primul
număr al publicaţiei noastre, a avrigenilor, să aducem tuturor aminte cum a
fost la Sărbătoarea „Florile
Oltului”, 2007. Pregătirile
pentru sărbătoarea avrigenilor au debutat pe la
jumătatea lunii iulie, prin
iniţierea unei serii importante de lucrări de amenajare a terenului de sport
al orașului, locul ce a găzduit , la fel ca și anul trecut,
tradiţionala manifestare.
Într-un timp destul de scurt,
angajaţii Primăriei și colaboratorii acestora au reușit
să facă “lumină” în respectiva zonă (s-a dezafectat
vechiul gard, a fost tăiată
vegetaţia din jurul terenului
de fotbal, s-a nivelat zona,
a fost împrăștiată o importantă cantitate de balastru,
au fost montaţi stâlpi și
lămpi pentru iluminarea

zonei, s-a rezolvat problema
alimentării cu energie
electrică etc), astfel ca locul
să arate mult mai bine.
Totuși, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa
însărcinată cu organizarea
festivalului, se pare c ă
terenul respectiv a fost prea
mic pentru ca toate societăţile doritoare să ocupe un
spaţiu pentru amplasarea
unor terase. La originile
sale, Festivalul “Florile
Oltului ” a avut caracter
folcloric, fiind cea mai
importantă manifestare de
gen organizată în regiune.
În timp, pentru a adăuga
atractivitate, organizatorii
au transformat manifestarea de la Avrig într-o
sărbătoare a orașului și a
tuturor locuitorilor săi. Deși
previziunile meteorologice
nu erau foarte bune, pentru
o manifestare programată
a se desfășura în aer liber,
totul s-a desfășurat conform planificărilor, astfel ca
cei interesaţi să se poată
bucura de câteva ore de

muzică bună și dans, de
distracţ ie și voie bun ă.
Festivalul “Florile Oltului”,
ediţ ia 2007, a debutat
vineri, 10 august, la orele
serii, când, pentru cei mai
tineri, a fost organizată o
discotecă în aer liber.
Programul nu a durat decât
câteva ore, din cauza unei
ploi destul de violente ce a
“trimis ” acasă oamenii,
organizatorii fiind nevoiţi să
încheie în jurul orei 23.
Sâmbătă s-a reluat spectacolul, primul recital al
serii fiind susţinut de
solistul de muzică populară
avrigean, Nicolae Pampu.
În același timp cu debutul
celei de-a doua zi a sărbătorii, la Avrig a reapărut
ploaia, fenomen meteorologic ce s-a încăpăţânat și
a rămas alături de artiști,
spectatori și organizatori,
până la finalul specta colului. Cu umbrele în
mâini și pelerine pe umeri,
spectatorii nu s-au prea
speriat de ploaie și au
rămas, în număr destul de
mare, să vadă programul
pregătit de fiecare invitat.
De altfel, în ultimii ani
sărbătoarea avrigenilor s-a
mai “bucurat”, destul de
des, de prezenţa ploii, din
această cauză unii mai
glumeţi numind festivalul
“Ploile Oltului ”. Au mai
evoluat pe scenă câteva
trupe locale de dans

modern, muzică pop dance
și hip hop, apoi a cântat
Anya, urmată de fru moasele fete de la Bordo.
După o pauză, cauzată
probabil de starea vremii, a
intrat în scenă Cristina Rus.
Recitalul oferit i-a încălzit
bine mai ales pe spectatorii
de sex masculin, multe din
piesele interpretate fiind
fredonate în același timp și
de oamenii din public.
Prezentă pentru a doua
oară la festivalul de la Avrig,
“Gașca de nebunatici” HiQ a venit în faţ a spec tatorilor cu câteva din cele
mai cunoscute melodii proprii, show-ul oferit fiind și de
această dată, foarte dinamic, apreciat și răsplătit cu
aplauze calde. De evi denţiat la trupa HI-Q este și
faptul că, la concertele susţinute în ultima perioadă,
evoluează în compania
unor instrumentiști, ceea ce
aduce un plus de farmec
muzicii și stilului lor. Surpriza neplăcută a serii a fost
legată de ultimul invitat

inclus în program: trupa
rock Direcţia 5. Din motive
numai de ea știute, aceasta
a ajuns la locul festivalului
cu mai bine de o or ă

întârziere, acest fapt dând
naștere la destul de multe
nemulţumiri și vociferări în
rândul spectatorilor. Totuși,
cei de la Direcţ ia 5 au
ajuns la Avrig și au oferit
celor prezenţi un frumos
recital. Previziunile meteorologice și instabilitatea
vremii din prima parte a zilei
de duminică dădeau impresia că avrigenii vor
avea, din nou, parte de un
spectacol în ploaie. Din
fericire, vremea a făcut o
surpriză și s-a schimbat în
bine chiar înainte de
debutul
spectacolului,
astfel că numărul spectatorilor a fost cu mult mai
mare ca sâmbătă. Vedeta
serii a fost folclorul de
calitate, organizatorii reușind, datorită invitaţilor la
manifestare, să ofere celor
prezenţi un periplu prin
câteva din cele mai
cunoscute zone folclorice
ale ţă rii. Au evoluat pe
scenă, prezentând tablouri
coregrafice sau cântece,
ansamblurile folclorice

„Purtata Avrigului” (Casa de
Cultură a orașului Avrig),
„Florile Dumbrăviţei” (Dumbrăviţa, judeţul Brașov) și
cei din Albe ști (judeţ ul
Mureș). Apoi, au oferit
recitaluri, prin care au reușit
să culeagă aplauzele călduroase al e publicului,
soliștii Adina și Ilie Medrea,
Mariana Anghel (cea care,
din pricina unor defecţiuni
tehnice ale instalaţiei de
sonorizare, a ţinut să cânte
câteva melodii fără negativ,
făcând astfel dovada unor
calităţi vocale deosebite) și
Dinu Iancu Sălăjanu, care
a venit însoţit de propriii
instrumentiști. Chiar dacă
spectacolul mai avea în
program un recital, probabil
din motive de siguranţă,
organizatorii au ales să
ofere celor prezenţi posibilitatea de a se bucura de
un superb foc de artificii,
imediat după recitalul
folcloric susţinut de Dinu
Iancu Sălăjanu. Câteva
minute, cerul de deasupra
Avrigului a fost colorat și
luminat de mii de steluţe,

fiecare „salvă” fiind însoţită
de aplauzele și ovaţiile
spectatorilor prezenţi. La
doar câteva minute după
focul de artificii, s-a consumat ultimul recital din
cadrul ediţiei a XXXVI-a a
Festivalului „Florile Oltului”.
Băieţii de la 3 Sud Est au
cântat câteva din piesele lor
cele mai cunoscute, făcându-i pe cei din public să
danseze pe toată durata
recitalului. Prezenţa trupei
3 Sud Est în cadrul festivalului avrigean a fost posibil ă datorită eforturilor
financiare făcute de sponsorii Regia Publică Locală

Ocolul Silvic „Izvorul Florii”
Avrig și SC Somarest SRL.
La fel ca și anul trecut,
Asociaţia „Prietenii Avrigului” a avut propria contribuţie la buna desfășurare
a festivalului. Astfel, voluntarii asociaţiei, împreună cu
mai mulţi sponsori și colaboratori, au depus eforturi și
au oferit câte o masă caldă
membrilor fiecărui ansamblu
folcloric ce a participat la
festival. Așa s-a încheiat sărbătoarea avrigenilor din acest
an, urmează puţină odihnă și
exprimarea primelor idei și
planuri pentru ediţia de anul
viitor.

Iată numele sponsorilor ce au fost în acest an alături
de organizatorii Festivalului „Florile Oltului”: SC CAMIFOREST SRL, SC SCANDIA ROMANIA SA, SC CABANA
GHIOCELUL, SC BIAMI PROD SRL, BANCA ROMÂNĂ DE
DEZVOLTARE-GROUPE SOCIETE GENERALE, SC DGM
INTERNATIONAL SRL, SC FARMACOM SA, SC UZINA
MECANICĂ MÂRȘA SA, SC STERAL SRL, SC GLAM SRL,
SC OMIROM SRL, SC RAFALET COM SRL, SC NOISY
PROD COM SRL, SC GUPET SRL, AF BLEAHU, AF ALBU
DANIELA EMILIA, SC SALGO SRL, AF ADAM VALERIA, PF
RACOTEA FLORIN, PF ION ALEXANDRA, PF IOJA
ȘANDOR.

Micã publicitate prin „Info Avrig”
Începând cu numărul viitor
al ziarului „Info Avrig” (a cărui
apariţie este programată
pentru jumătatea lunii
octombrie), vom publica, în
limita spaţiului tipografic
disponibil, și anunţuri de
mică publicitate ale per-

soanelor fizice din oraș. Astfel,
cei interesaţi pot depune
anunţul în cutia poștală „Info
Avrig”, ce va fi amplasată în
holul de la parterul Primăriei
orașului Avrig, iar acesta va
ap[rea în următorul număr
al publicaţiei. De aseme-

nea, anunţurile pot fi trimise
și pe adresa de e mail:
infoavrig@gmail.com
Publicarea anunţurilor de
mică publicitate va fi gratuită.
Așteptăm și sesizări sau
propuneri de rubrici ori
subiecte.
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Aºa a fost la „Florile Oltului” 2007...

