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Valea Avrigului - răvăşită de inundaţii
Nici Avrigul nu a scãpat de problemele provocate de ploile
abundente cãzute în zilele de 1111 ºi 12 iulie. Cea mai
afectatã de furia apelor a fost Zona T uristicã V
alea
Valea
A vrigului, unde râul A vrig a ieºit din matcã ºi, cu o forþã
nemaivãzutã, a „ras” pur ºi simplu tot ce a întâlnit în cale.
potabile care alimenteazã
oraºul, avarierea unui numãr de
20 locuinþe ºi distrugerea altor
trei în satul de vacanþã,
inundarea a douã 2 locuinte în
oraº, afectarea a 7 hectare de
pãºuni, ruperea unui stâlp de
alimentare cu energie electricã
(în satul de vacanþã), inundarea
a 12 fântâni. În ceea ce priveºte

pagubele produse cãilor de
acces, raportul SVSU Avrig
menþioneazã blocarea sau
avarierea a 4 drumuri de
exploatare ºi aproximativ 4 km
de cãi de acces din satul de
vacanþã. De asemenea, tot în
legãturã cu acest aspect, se
mai menþioneazã faptul cã, din
cauza inundaþiilor, în zonã se

circulã cu dificultate pe ºase
drumuri (aproximativ 8 km),
apele afectând ºi cinci poduri
sau podeþe, precum ºi 4
traversãri pietonale (punþi).
Pentru înlãturarea efectelor
inundaþiilor, diminuarea ºi
repararea pagubelor ºi prevenirea extinderii anumitor
situaþii periculoase, în zona
calamitatã s-a acþionat cu forþe
umane ºi utilaje ale Primãriei
oraºului Avrig ºi SC Gospodãrire Orãºeneascã Avrig SA.

Au participat 12 membri
voluntari ai SVSU Avrig (pompieri voluntari), 4 poliþiºti de la
Poliþia oraºului Avrig, 3 agenþi
ai Poliþiei Comunitare Avrig, 7
angajaþi ai SC GOA SA ºi 18
angajaþi ai Serviciului Public
pentru Administrarea Pieþelor,
Târgurilor, Parcurilor, Spaþiilor
Verzi ºi Ecarisaj din cadrul
Primãriei oraºului Avrig.
Echipele de intervenþie s-au
folosit de o autospecialã de
pompieri, douã buldoexcava-

toare, o autobasculantã, un
tractor cu remorcã, douã
motopompe etc. Nu au fost
înregistrate victime omeneºti,
angajaþii SVSU acþionând
pentru evacuarea unui numãr
de 40 de turiºti prinºi de
viiturã în zonã, alte 12 persoane fiind scoase dintr-o
zonã izolatã din cauza avarierii unui pod. Informaþiile
ne-au fost oferite de Marian
Frunteanu, inspector Protecþie Civilã- SVSU Avrig.

Reþeaua de iluminat public a fost extinsã cãtre garã
De câteva sãptãmâni,
angajaþii administraþiei publice
locale din Avrig au încheiat
lucrãrile de extindere a reþelei
de iluminat public din
localitatea Mârºa. Datoritã
acestor lucrãri, mârºenii au
acum luminã pe strãzi pânã la
cele douã intrãri în localitate (la
intersecþiile cu DJ 105 G, în
apropiere de staþia CFR), astfel

încât circulaþia se poate
desfãºura în condiþii mult mai
bune, indiferent de orã. Cei 13
stâlpi cu lãmpi noi, economice,
amplasaþi pe drumul de intrare
în Mârºa dinspre Avrig, au
prelungit reþeaua de iluminat
public cu aproximativ 300 de
metri, principalii beneficiari ai
acestei lucrãri fiind navetiºtii
care vin acasã sau pleacã spre

locurile de muncã noaptea, ori
la primele ore ale dimineþii. În
urmã cu doar câteva luni,
Primãra Avrig a extins reþeaua
de iluminat public ºi în cealaltã
parte a localitãþii Mârºa, înspre
comuna Racoviþa, lungimea
acestei extinderi fiind însã mai
micã. Lucrãrile au fost
efectuate cu angajaþii proprii,
cheltuielile acestora fiind astfel

reduse la minim. Extinderea
reþelei de iluminat public pânã
aproape de staþia CFR a
reprezentat o doleanþã mai
veche a mârºenilor ºi a fost o
veºnicã promisiune pe
programele electorale ale
tuturor partidelor ce ºi-au
propus reprezentanþii la
ultimele sesiuni de alegeri
locale.

Fonduri guvernamentale pentru reabilitarea ºi modernizarea
Casei de Culturã

De câteva zile, Casa de
Culturã a oraºului Avrig, împreunã cu terenul aferent acesteia, au primit „undã verde”
pentru transmiterea în folosinþã

gratuitã cãtre Compania Naþionalã de Investiþii SA (CNI).
Decizia de cedare a dreptului de
folosinþã a fost luatã de Consiliul
Local al oraºului Avrig cu prilejul

ultimei ºedinþe ordinare ºi a fost
motivatã de faptul cã, în perioada
urmãtoare, acest imobil va fi
obiectul unei investiþii deosebit de
importante, derulate din fonduri
guvernamentale.
În cursul anului 2008, prin
Hotãrârea nr. 41/107/2008, Consiliul Local Avrig a decis participarea oraºului la Programul
prioritar naþional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale ºi dotarea aºezãmintelor culturale din mediul mic
urban. La începutul lunii iunie a
acestui an, Compania Naþionalã
de Investiþii a informat Primãria
Avrig cã aºezãmântul cultural
este cuprins în lista de finanþare
pentru anul 2009. Ca urmare,
CNI a declanºat procedurile
necesare realizãrii reabilitãrii ºi
modernizãrii acestui obiectiv,
decizia Consiliului Local Avrig,
prin care s-a aprobat trans-

miterea în folosinþã gratuitã a
imobilului ºi terenului aferent, fiind
una din condiþiile esenþiale. Dupã
parcurgerea etapelor destinate
realizãrii documentaþiei necesare
(Studiu de Fezabilitate, Proiect
Tehnic, avize etc), va fi încheiat
un protocol prin care se va face
predarea amplasamentului cãtre
CNI, în vederea execuþiei
lucrãrilor. La finalul lucrãrilor,
Casa de Culturã va fi predatã
oraºului Avrig.

Reabilitarea
Casei de Culturã
implicã obligaþii
pe termen lung
Prin Hotãrârea nr. 41/107/
2008, Consiliul Local Avrig a
aprobat Planul de activitate al
Casei de Culturã pentru urmãtorii trei ani, dupã ce lucrãrile la
acest obiectiv vor fi finalizate. De

asemenea, prin participarea la
acest program, Consiliul Local ºi-a
asumat responsabilitatea de a
pãstra destinaþia Casei de Culturã pentru urmãtorii 20 de ani,
precum ºi de a contribui financiar
(10% din valoarea totalã a
proiectului) la realizarea acestei
investiþii. Tot în sarcina legislativului avrigean va fi ºi obligaþia
suportãrii cheltuielilor de mentenanþã ºi gestionarea investiþiei pe
o perioadã de ºase ani de la data
finalizãrii lucrãrilor.

Imobil impropriu
pentru desfãºurarea
activitãþilor
culturale
Casa de Culturã a oraºului
Avrig se aflã de mai mulþi ani într-o
stare de degradare avansatã,
situaþie cauzatã în principal de
infiltraþiile de apã ce au afectat

acoperiºul clãdirii. (Primãria
Avrig a reuºit în primãvara
anului trecut, folosind surse
financiare de la bugetul local, sã
repare acoperiºul imobilului,
sumele necesare unei reabilitãri
totale fiind însã mult prea mari.)
Din aceastã cauzã, în ultima
perioadã sala de spectacole a
Casei de Culturã nu a mai
gãzduit niciun fel de evenimente (spectacole, serbãri
ºcolare, festivaluri, adunãri
publice etc), singurele
activitãþi desfãºurate aici fiind
repetiþiile Ansamblului folcloric
„Purtata Avrigului”. În aceeaºi
clãdire, într-un spaþiu amenajat
la etaj, îºi mai desfãºoarã
activitatea ºi Biblioteca
Orãºeneascã Avrig, iar la
parter existã un spaþiu unde
funcþioneazã Biroul Parlamentar al deputatului Minerva
Boitan.
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În conformitate cu o situaþie
întocmitã de Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã din cadrul Primãriei
oraºului Avrig (SVSU Avrig),
revãrsarea apelor râului Avrig
a provocat ruperea malurilor
pe o lungime de aproximativ
10 km, inundarea subsolului
staþiei de epurare a apei
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La ºedinþã au participat 15
consilieri locali. Au lipsit
consilierii Ramona Florea ºi
Marius Badea. Cu prilejul
întâlnirii, au fost adoptate
urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea privind alegerea preºedintelui de ºedinþãconsilierul
Gheorghe
Frãticiu- unanimitate;
2. Hotãrârea privind încetarea mandatului de consilier
local, înainte de expirarea
duratei normale, a domnului
MARIUS BADEA- 14 voturi
pentru;
3. Hotãrârea privind mandatarea primarului oraºului
Avrig pentru semnarea
CONVENÞIEI PRIMARILOR
-13 voturi pentru;
4. Hotãrârea privind aprobarea unor taxe ºi cote de
dezvoltare pentru serviciul
de salubritate efectuat de
S.C. Gospodãrire Orãºeneascã Avrig S.A.- 13 voturi
pentru;
5. Hotãrârea privind aprobarea acordãrii cu titlu gratuit
a cantitãþii de 5 mc material
lemnos, pentru familia Ioan
Gheorghiþã- 13 voturi pentru;
6. Hotãrârea privind aprobarea acordãrii cu titlu gratuit
a cantitãþii de 12 mc material
lemnos, pentru familia Florin

Dragomir- 9 voturi pentru;
7. Hotãrârea privind trecerea unor bunuri imobile din
domeniul privat în domeniul
public al oraºului Avrig- 13
voturi pentru;
8. Hotãrârea privind trecerea unor terenuri din
domeniul public al Statului în
domeniul public al oraºului
Avrig- 13 voturi pentru;
9. Hotãrârea privind aprobarea transmiterii în folosinþã
gratuitã cãtre Compania
Naþionalã de Investiþii S.A. a
aºezãmântului cultural – Casa
de Culturã a oraºului Avrig,
pe durata realizãrii investiþiei13 voturi pentru;
10. Hotãrârea privind completarea art.9 lit.c din HCL nr.
26/2008 privind aprobarea
Normelor ºi regimul contravenþiilor privind gospodãrirea,
întreþinerea, curãþenia, pãstrarea ordinii ºi liniºtii publice
în oraºul Avrig ºi localitãþile
aparþinãtoare- 14 voturi
pentru;
11. Hotãrârea privind aprobarea modificãrii Statului de
funcþii al Primãriei oraºului
Avrig- 12 voturi pentru;
13. Hotãrârea privind
rectificarea bugetului veniturilor ºi cheltuielilor evidenþiate în afara bugetului local pe

anul 2009- 12 voturi pentru;
14. Hotãrârea privind
modificarea ºi completarea
Listei de investiþii pe anul
2009- 13 voturi pentru;
15. Hotãrârea privind
modificarea ºi completarea
HCL nr. 27/2009 privind
aprobarea întocmirii unui
Proiect Tehnic pentru
reabilitarea drumului de
exploatare cãtre Zona
Industrialã, prin pietruire- 10
voturi pentru;
16. Hotãrârea privind modificarea ºi completarea HCL
nr. 33/2009 privind completarea HCL nr. 50/116/
28.08.2008 - privind aprobarea elaborãrii documentaþiei
în
vederea
accesãrii fondurilor nerambursabile pentru proiectul
“Îmbunãtãþirea
calitãþii
mediului urban în oraºul
Avrig”- 12 voturi pentru;
17. Hotãrârea privind aprobarea decontului de cheltuieli
pentru delegaþii la cursul
“Dezvoltarea ºi managementul proiectelor europene” organizat în Budapesta– Ungaria- 12 voturi
pentru;
18. Hotãrârea privind aprobarea decontului de cheltuieli
pentru delegaþii la conferinþa

de început a proiectelor
“Builten” ºi “Encycle” din
cadrul Programului Transnaþional “Intelligence Energy
Europe”- 12 voturi pentru;
19. Hotãrârea privind aprobarea completãrii Listei de
investiþii din cadrul bugetului
activitãþilor finanþate din
venituri proprii pe anul 200913 voturi pentru.
Au fost retrase de pe
ordinea de zi urmãtoarele
proiecte de hotãrâre:
- proiectul privind validarea
mandatului de consilier local
al domnului ILIE STOICA;
- proiectul privind modificarea ºi completarea HCL
nr. 3/69/2008 privind constituirea Consiliului Local
Avrig;

- proiectul privind modificarea ºi completarea HCL nr.
9/75/2008 privind constituirea
comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate;
- proiectul privind finanþarea evenimentului organizat
la data de 05.06.2009, cu
prilejul aniversãrii a 230 de
ani de la naºterea marelui
cãrturar Gheorghe Lazãr.
La punctul DIVERSE, au
fost prezentate urmãtoarele
documente:
adresã
HIDROELECTRICA S.A. Sibiusolicitare aviz;
- referat Casa de Culturã a
oraºului Avrig- (rãspuns
Resurse Umane);
- referat– propuneri taxe
Pavilion ºi cãminele culturale

din localitãþile Bradu,
Sãcãdate ºi Glâmboaca;
- adresã S.C. ROM-IM
S.R.L. - ofertã locuinþe;
- Guvernul României–
solicitare;
- adresã Guvernul
României (cabinet secretar
de stat)- Program de
construcþii de locuinþe
pentru tineri, destinate
închirierii;
- adresã Regia Publicã
Localã Ocolul Silvic “Izvorul
Florii” Avrig R.A.;
- sesizare Petru Cãtãneþ;
- S.C. GOA S.A. - raport
privind delegarea serviciului
de
administrare
ºi
exploatare a cimitirelor
umane pe raza oraºului
Avrig.

Voluntari la Primãrie
De câteva zile, oamenii
prezenþi cu diverse treburi la
Primãria oraºului Avrig au
putut observa “la lucru” douã
noi fete. Adolescentele nu
sunt angajate ale administraþiei avrigene, aºa cum ar
crede unii, acestea fiind doar
primele beneficiare ale unei
grupe de voluntari, pe care cei
din Primãria oraºului Avrig,
ºi-au propus sã le introducã
într-un experiment special,
implementat în premierã. Cele
douã tinere, Mihaela ºi
Denisa, sunt eleve în clasa a
X-a la Grupul ªcolar Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa ºi au fost de accord ca
zilnic, dupã un program ales
de ele, sã ofere o mânã de
ajutor personalului primãriei,
pentru rezolvarea unor
probleme simple. “Astãzi, în
prima lor zi la Primãrie, cele

douã fete m-au ajutat sã
ordonez o parte din arhiva
biroului unde lucrez ºi trebuie
sã recunosc cã au fãcut o
treabã foarte bunã. Fetele sunt
serioase, meticuloase ºi
interesate sã afle cât mai
multe lucruri despre secretele
muncii la primãrie, ceea ce
face ca orele petrecute aici sã
fie cât se poate de atractive.”,
mi-a spus Mirela Petrar,
angajatã a Primãriei Avrig.
Ideea acestei implicãri a
tinerilor voluntari în activitatea de la Primãria Avrig a
venit de la unul dintre oamenii
ce se ocupã de elaborarea
strategiei de comunicare a
instituþiei, ce a opinat cã,
atunci când volumul de muncã
“organizatoricã” este foarte
mare, sã se apeleze ºi la
asemenea soluþii. “Pentru
elevii din clasele mari, de

liceu, este deosebit de
interesant sã aibã parte de o
asemenea experienþã, sã
cunoascã instituþia ºi modul
de lucru de aici, chiar din
interiorul acesteia. Cred cã
astfel capãtã o experienþã
beneficã din mai multe puncte
de vedere, ce poate fi un punct
de reper important pentru
alegerea drumului pe care îl
vor urma în viaþã. Consider
cã aºa reuºim sã realizãm ºi
o apropiere mai mare între
instituþie ºi omul de rând. În
funcþie de rezultatul acestui
experiment, cele douã fete ceºi vor petrece o parte din
vacanþa de varã “muncind” la
Primãria oraºului Avrig, vor fi
urmate ºi de alþi tineri, dornici
ºi deschiºi la un astfel de
voluntariat.”, ne-a informat
Maria ªinca, ºeful de cabinet
al primarului oraºului Avrig.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã Pentru utilizatorii
a Persoanelor Avrig vã informeazã
de internet
Cetãþenii oraºului Avrig,
precum ºi cei ce au domiciliul în
zona de competenþã (comunele
Porumbacu de Jos, Cârþiºoara,
Cârþa, Arpaºu de Jos), care se
aflã într-una din urmãtoarele
situaþii: au împlinit vârsta de 14
ani, ºi-au pierdut actele de identitate, posedã documente de
identitate deteriorate, au documente de identitate expirate, ºi-au
schimbat numele, în urma cãsãtoriei sau a unor acþiuni judecãtoreºti, sunt invitaþi la sediul

Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor Avrig
(strada Gheorghe Lazãr, nr. 10,
la parterul Primãriei oraºului
Avrig) pentru rezolvarea problemelor, obþinerea noilor documente de identitate ºi intrarea în
legalitate. Programul de lucru cu
publicul este urmãtorul: luni, marþi,
miercuri ºi joi- între orele 8,30 ºi
12,30, miercuri- între orele 16 ºi
18,30 (pentru cãrþi de identitate)
ºi vineri- între orele 8, 30 ºi 12,30
(pentru paºapoarte).

Reamintim tuturor cititorilor publicaþiei „Info
Avrig”
Avrig”, cã ne pot scrie
sugestiile ºi sesizãrile
referitoare la materialele
publicate, dar ºi alte
chestiuni de interes local,
pe adresa de e-mail:
infoavrig@primariaavrig.ro. De asemenea,

mesajele de la cititori se vor
primi ºi la vechea adresã de e@gmail.com.
mail: infoavrig
infoavrig@
Info Avrig” este publicaþia
„Info
OFICIALÃ a Primãriei ºi
Consiliului Local al oraºului
Avrig. Cei ce doresc, pot
citi ziarul “Info Avrig” ºi în
format electronic, accesând
www
.primaria-avrig.ro.
www.primaria-avrig.ro.
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INFORMARE cu privire la ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al oraºului Avrig din data de
19 iunie 2009
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Copiii din Mârºa ºi Avrig vor pleca în
cãutarea „Comorilor din Þara Oltului”
Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului”, ªcoala cu clasele
I-VIII Boiþa, împreunã cu
Primãria ºi Consiliul Local al
comunei Boiþa organizeazã în
perioada 31 iulie – 2 august
2009, cea de-a doua ediþie a
concursului de orientare turisticã
ºi culturã generalã „Comorile din
Þara Oltului”.
Prin Proiectul « Comorile din
Þara Oltului », organizatorii îºi
doresc sã reuneascã copiii din
comunele care se gãsesc de-a
lungul vãii, de la Arpaºu pânã la

Boiþa, într-o acþiune de sensibilizare asupra bogãþiilor naturale
ºi culturale care existã din
abundenþã în spaþiul lor de viaþã.
Acþiunea îºi propune ca în fiecare
an o altã comunã sã fie gazda
concursului ºi de fiecare datã sã
îmbogãþeascã <<Lada de
zestre>> a teritoriului cu noi comori, scrise, filmate sau realizate
artizanal. Toate acþiunile se vor
desfãºura prin Grupul de Acþiune
Localã (GAL) <<Þara Oltului>>,
asociaþie care, pe lângã propriii
membri, implicã ºi alþi parteneri.
Pentru aceasta ediþie, principalii

parteneri în organizare sunt:
Asociaþia de prietenie <<Ille et
Vilaine – Sibiu>>, Asociaþia
<<Prietenii Avrigului>> - Avrig,
Clubul de Turism Montan
<<Amicii Munþilor>>- Sibiu ºi
ªcoala cu clasele I-VIII din Boiþa.
Principiul de lucru al acestui
proiect este de tip LEADER
(Legãturi între Acþiuni de Dezvoltare Economicã Ruralã), adicã
reuneºte administraþii locale,
întreprinzatori privaþi ºi societatea
civilã dintr-un teritoriu, într-un
scop comun ºi pe o temã împãrtãºitã. Pentru organizarea acestei
ediþii a competiþiei, organizatorii
principali ºi echipele locale de lucru
au avut deja mai multe întâlniri, cu
aceste ocazii fiind puse la punct
detaliile ce þin de parcurgerea
etapelor pregãtitoare. Ultima
întâlnire pregãtitoare a organizatorilor, înaintea ediþiei a II-a a
concursului, s-a desfãºurat joi, 23
iulie, la ªcoala cu clasele I-VIII din
Boiþa, cu acest prilej fiind stabilite
ultimele detalii referitoare la
amplasarea taberei, traseu de
concurs, regulamentul ºi programul
taberei, echipaje participante etc.
Programul acestei ediþii a

Despre „ECO-SISTEM AVRIG”
Administraþia oraºului Avrig are în
fazã de derulare Proiectul „ECOSISTEM AVRIG- Proiect pentru
implementarea unui sistem eficient
de gestionare a deºeurilor municipale”. Proiectul este finanþat prin fonduri Phare ºi are ca scop realizarea
unui sistem complet, eficient ºi durabil
de gestionare a deºeurilor municipale pentru aria localitãþilor partenere (orasul Avrig ºi comunele Porumbacu de Jos, Cârþa, Turnu Roºu,
Racoviþa).
DESCRIEREA INVESTIÞIEI:
- sistem de colectare selectivã
pentru 2 fracþii de deºeuri menajerecompostabile ºi necompostabile;
- dotarea populaþiei cu recipienþi

de colectare adecvaþi sistemului
selectiv;
- dotarea serviciului public de
salubrizare cu câte o autogunoierã
pentru fiecare fracþie de deºeu colectatã;
- implementarea sistemului de
compostare la sursã prin dotarea
gospodãriilor cu recipienþi speciali de
producere compost.
- staþie de compostare a deºeurilor compostabile colectate- staþia
va include: platformã betonatã
pentru depozitarea spre compostare a deºeurilor, utilaj de macinare
a deºeurilor colectate, utilaj de
aerare a stogurilor de compost
(pentru obþinerea unui proces rapid

de descompunere aerobã a deºeurilor), utilaj de manipulare deºeuri;
- staþie de compactare ºi transfer
a deºeurilor necompostabile- staþia
va include: platforma betonatã de
deversare a deºeurilor colectate,
semiremorcã autocompactoare 72
mc cu cap tractor pentru transportul
deºeurilor la depozitul conform,
rampã de încãrcare a semiremorcii
autocompactoare;
- campanie de informare a publicului þintã;
- instruirea personalului.
OBIECTIVE:
A. Reducerea volumului de
deºeuri depozitate se va realiza prin:
– înlãturarea totalã de la

Gunoaie mai curate în judeþ
În condiþiile în care în 16 iulie, cea
mai mare parte a gropilor de gunoi
din mediul rural s-a închis, conform
înþelegerii cu Uniunea Europeanã,
iar primãriile au încheiat contracte cu
operatori autorizaþi, conducerea
Consiliului Judeþean a trebuit sã
realizeze o strategie la nivelul
întregului judeþ privind managementul deºeurilor. Este o mãsurã
absolut necesarã pentru ca judeþul
sã nu fie sufocat de gunoi în anii care
vin, iar oamenii sã plãteascã bani
grei pentru colectarea gunoiului. Prin
aceastã strategie, este pentru prima
datã la nivelul judeþului când se are
în vedere colectarea selectivã a deºeurilor. Recent, în cadrul unei conferinþe de presã, Martin Bottesch,
preºedintele Consiliului Judeþean, a
prezentat în detaliu planul autoritãþilor judeþene. Totul depinde însã
de accesarea unui proiect în valoare
de 22 milioane de euro derulat de
Ministerul Mediului.

minate, în principal, de faptul cã pânã
în 16 iulie anul acesta depozitele de
deºeuri din mediul rural trebuiau sã
fie închise, iar de acum, serviciile de
colectare ºi transport deºeuri trebuie
sã fie prestate de operatori
autorizaþi. Pe termen mediu, începând cu anul 2010, se preconizeazã
implementarea, în întregul judeþ, a
unui proiect de management
integrat al deºeurilor, finanþat prin
fonduri UE. Proiectul prevede
achiziþionarea de pubele ºi containere necesare colectãrii selective
a deºeurilor, construirea a câte unei
staþii de compostare în apropiere de
Sibiu ºi Mediaº, a unei staþii de
sortare lângã Sibiu ºi închiderea
depozitelor orãºeneºti. Pregãtit de
Ministerul Mediului, proiectul
prevedea iniþial ºi închiderea depozitelor comunale, dar fiind întârziat,
proiectul nu mai permite finanþarea
închiderii acestor depozite. Ele vor
fi închise de comune pe cheltuiala
proprie întrucât termenul de
Strategia pentru
închidere, asumat de România prin
managementul deºeurilor a tratatul de aderare la UE, nu poate
judeþului Sibiu pe termen
fi amânat. Pentru proiectul de manascurt ºi mediu
gement integrat al deºeurilor la
nivelul judeþului Sibiu a fost realizat,
Acþiunile pe termen scurt ale prin grija Ministerului Mediului, în anul
administraþiilor locale în domeniul 2008 un masterplan ºi, recent, un
gestionãrii deºeurilor sunt deter- studiu de fezabilitate. Pe baza

acestuia se va solicita finanþarea din
fonduri UE, decizia asupra finanþãrii
fiind aºteptatã spre sfârºitul anului
2009.
Asociaþie la nivelul
judeþului
Pentru a pregãti implementarea
proiectului a fost înfiinþatã, sub
coordonarea Consiliului Judeþean
Sibiu, Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã (ADI) ECO SIBIU,
din care fac parte toate unitãþile
administrativ-teritoriale din judeþ.
Preºedintele asociaþiei ECO SIBIU
este preºedintele Consiliului Judeþean, Martin Bottesch. Proiectul
pregãtit la nivel de judeþ prevede
colectarea selectivã a deºeurilor cu
scopul de a valorifica o parte din
acestea. Totodatã, se va reduce
cantitatea de deºeuri biodegradabile
depozitate, în conformitate cu cerinþele Uniunii Europene. Pentru a
realiza colectarea selectivã,
populaþia va avea la dispoziþie mai
multe tipuri de pubele ºi de containere. Proiectul prevede utilizarea
de cinci categorii de containere în
mediul urban: 1. Hârtie ºi carton, 2.
Plastic ºi metal, 3. Deºeuri biologice,
4. Sticlã, 5. Deºeuri reziduale. La
gospodãriile individuale din Sibiu vor

într-o tabãrã de corturi, ce va fi
amenajatã pe teritoriul comunei
gazdã. Oraºul Avrig va fi
reprezentat la concurs de trei
echipaje, câte unul de la fiecare
dintre cele mai importante instituþii
de învãþãmânt (Grupul ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa, Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” ºi ªcoala cu clasele I-VIII
Avrig). Prima ediþie a concursului
„Comorile din Þara Oltului” s-a

desfãºurat în perioada 22 -24
august 2008, pe teritoriul
comunei Turnu Roºu (Sebeºu
de Jos), la tabãra instalatã în
apropierea platoului unde se
organizeazã Sãrbãtoarea „Hora
de la Rusca”. Câºtigãtorii ediþiei
2008 au fost copiii din comuna
Cârþa. Aceºtia au fost urmaþi în
clasament de echipajul de la
Mârºa (locul 2) ºi copiii din Avrig
(locul 3).

concursului cuprinde probe de
orientare turisticã, abilitãþi artistice
ºi culturale, culturã generalã,
sportive etc. Nu vor lipsi surprizele,
dar nici demonstraþiile de acordare
a primului ajutor în cazul producerii
unor accidente pe munte, ce vor fi
susþinute de reprezentanþi ai
Crucii Roºii, filiala Sibiu. Conform
estimãrilor organizatorilor, ediþia
2009 a „Comorilor din Þara
Oltului” va aduna la start 11 echipaje de copii cu vârste cuprinse
între 12 ºi 15 ani (trei bãieþi ºi trei
fete), din localitãþi ale Þãrii Oltului.
În zilele de concurs, copiii participanþi ºi organizatorii vor locui

Cei interesaþi de aceastã competiþie pot afla relaþii suplimentare
la numãrul de telefon 0729015821 (persoanã de contact-V
alentin
contact-Valentin
Arvunescu), sau în scris, la urmãtoarele adrese de email:
@gmail.com, tara_oltului
@yahoogroups.com.
comoriledintaraoltului@
tara_oltului@
comoriledintaraoltului

depozitare a fracþiunii biodegradabile
(90% din volumul total al deºeurilor), prin compostarea la sursã ºi
compostarea în staþia de compost;
– selectarea manualã spre
valorificare a deºeurilor necompostabile în cadrul platformei de transfer;
– depozitarea compactatã a deºeurilor necompostabile ºi nevalorificabile
în cadrul unui deponeu conform.
B. Reducerea impactului
depozitelor de deºeuri asupra
mediului se va realiza prin:
– evitarea formãrii deºeurilor
depozitabile final, prin compostare la
sursã, compostare în staþia de
compost ºi selectare manualã a
deºeurilor valorificabile în staþia de
transfer, conduce la eliminiarea de
la depozitare a cca 80% din cantitatea totalã de deºeuri generatã,
prelungindu-se astfel durata de viaþã

a deponeului ºi reducând impactul
acestuia asupra mediului;
– proiectul propune ca întreaga
cantitate de deºeu care necesitã
depozitare finalã sã fie transportatã
ºi depozitatã la un depozit conform
cu normele de protecþie a mediului,
înlãturându-se astfel impactul negativ
generat de depozitarea în deponee
neconforme.
C. Creºterea nivelului de colectare
selectivã se va realiza prin trecerea de
la colectarea în amestec la colectarea
selectivã pentru 2 fracþiuni de deºeu.
Impunerea colectãrii selective se va
realiza prin dotarea corespunzãtoare
a populaþiei cu recipienþi diferenþiaþi
pentru fiecare tip de deºeu.
Valoarea totalã a proiectului este
de 1,034482 milioane euro, iar data
de finalizare prevãzutã iniþial este de
30 septembrie 2009.

„ECO-SISTEM AVRIG - Proiect
pentru implementarea unui sistem
eficient de gestionare a deºeurilor
municipale”, este derulat de cãtre
Consiliul Local Avrig, cu sprijinul
financiar al Uniunii Europene, prin
Programul Phare CES 2005, linia
de buget RO 2005/017
553.04.01.04.01. Cei ce doresc
informaþii suplimentare se pot
adresa Primãriei oraºului Avrig, str.
Gheorghe Lazãr, nr. 10, jud. Sibiu,
555200, telefon: (0269)523101,
fax: (0269)524401, e-mail:
p r i m a r i a a v r i g @y a h o o . c o m .
Persoanã de contact: Aldea Cristina.
Managerul acestui proiect este
viceprimarul oraºului Avrig,
Gheorghe Frãticiu.
Conþinutul acestui material nu
reprezintã în mod necesar poziþia
oficialã a Uniunii Europene.

exista patru tipuri de pubele: 1.
Hârtie ºi carton; 2. Plastic ºi metal;
3. Deºeuri biologice; 4. Deºeuri
reziduale. În mediul rural vor exista
trei tipuri de containere: 1. Hârtie ºi
carton; 2. Plastic ºi metal; 3. Sticlã,
iar gospodãriile vor primi unitãþi
individuale de compostare. În cadrul
proiectului sunt prevãzute ºi acþiuni
cu caracter educativ cu scopul conºtientizãrii populaþiei de importanþa
colectãrii selective, a revalorificãrii
deºeurilor, a protejãrii mediului.

avea un operator propriu pentru
serviciile menþionate, acesta
deservind zona, potrivit respectivului
contract PHARE, pe o perioadã de
cel puþin cinci ani. Comunele ºi
oraºele din fiecare zonã pot delega
serviciile de colectare-transport
deºeuri operatorului zonal stabilit în
cadrul proiectului PHARE prin
atribuire directã, în condiþiile legii,
fãrã licitaþie.. Conducerea
Consiliului Judeþean Sibiu a ajuns
la concluzia cã unele termene
privind contractele care se vor
încheia în viitorul apropiat, cât ºi
cele privind unele licitaþii viitoare,
trebuie stabilite încã de acum, chiar
dacã de datele respective ne
despart câþiva ani. Astfel, dacã nu
se coreleazã duratele contractelor
încheiate de comune pentru
colectare-transport deºeuri, aceste
contracte vor expira la date diferite
ºi nu va mai fi posibil sã se
organizeze licitaþii pe zone întregi.
În acea situaþie, nefiind posibile
licitaþii pe zone mai întinse, ar
acþiona mulþi operatori, fiecare pe
o arie restrânsã, iar costurile pentru
populaþie ar fi mari. Costuri reduse
pot fi asigurate doar în situaþia
existenþei unui numãr mic de
operatori, care acþioneazã pe zone
relativ mari.Iatã care sunt
elementele principale ale strategiei
pe termen scurt ºi mediu a
Consiliului Judeþean Sibiu în

domeniul gestionãrii deºeurilor
pentru zonele Agnita, Avrig, Sãliºte:
Operatorii de deºeuri, deja
existenþi în cele trei oraºe, vor
deveni „zonali” în sensul cã toate
comunele arondate le vor delega
serviciile de colectare-transport
deºeuri. Pentru ca aceasta sã fie
posibil este necesar ca operatorii sã
aibã capitalul social integral public (sã
nu mai aibã nici un acþionar privat)
ºi comunele din zonã sã devinã
coacþionari la operatorul lor zonal.
Întrucât pânã la data de 16 iulie
2009 operatorii nu vor putea deveni
„zonali” în sensul explicat mai sus,
primarii sunt obligaþi sã gãseascã
soluþii pe termen scurt (de exemplu
contracte prin atribuire directã pe 1–
3 luni). Dupã ce operatorii vor avea
capitalul integral public (deci nu mai
au niciun acþionar privat), unitãþile
administrativ-teritoriale din zonã vor
delega, prin atribuire directã,
serviciul de colectare-transport
deºeuri cãtre aceºti operatori. CJS
recomandã ca toate contractele
încheiate sã expire la aceeaºi datã,
ºi anume la 30 iunie 2017. Data este
aceeaºi la care va expira ºi
contractul pentru zona Sibiu. În
aceastã situaþie, fiecare zonã poate
sã opteze sã rãmânã în continuare
cu un operator propriu sau sã
participe la noua licitaþie care va fi
organizatã în zona Sibiu, împreunã
cu aceastã zonã.

22 milioane de euro
pentru gestionarea
deºeurilor
Valoarea totalã a proiectului este
de 22 milioane euro, din care 13,6
milioane reprezintã construcþiile
(douã staþii de compostare, o staþie
de sortare, închiderea depozitelor
urbane). La pregãtirea proiectului
judeþean de management integrat al
deºeurilor se þine seama de structurile deja existente în judeþ, de
exemplu de cele create prin cinci
proiecte PHARE, la Mediaº, Agnita,
Avrig, Cisnãdie ºi Sãliºte, proiecte
aflate în diferite stadii de implementare. Cel mai avansat este
proiectul de la Mediaº prin care
colectarea, sortarea ºi transportul
deºeurilor sunt rezolvate pentru
întreaga zonã de nord a judeþului.
Fiecare zonã cu proiect PHARE va

rosu galben albastru negru
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Festivalul „Florile Oltului” a ajuns la ediţia a XXXVIII- a
Anul acesta, Festivalul „Florile
Oltului”, sãrbãtoarea de suflet a
tuturor avrigenilor, se va
desfãºura în perioada 7- 9
august 2009. La fel ca ºi anul
trecut, sãrbãtoarea se va

desfãºura în Piaþa „Gheorghe
Lazãr” din centrul oraºului Avrig.
Structura festivalului, ajuns la
ediþia a XXXVIII- a, este în linii
mari, pãstratã, prima zi fiind
rezervatã unui program mai

relaxat ºi relaxant (muzicã
ambientalã, discotecã în aer liber
ºi o surprizã), sâmbãtã va fi ziua
muzicii uºoare (pop, rock disco,
etno) ºi a dansului, iar duminicã
scena va aparþine folclorului.

Organizatorii (Primãria ºi
Consiliul Local al oraºului Avrig)
lucreazã încã la stabilirea tuturor
detaliilor pentru festivalul din acest
an, dar existã speranþe ºi dorinþa
ca, în ciuda crizei economice

mondiale, sã poatã oferi Avrigului
ºi avrigenilor un eveniment
adevãrat, elegant, decent. Cei
interesaþi de amãnunte suplimentare (program, invitaþi etc),
se pot adresa conducerii Primã-

riei oraºului Avrig sau Casei de
Culturã Avrig. În numãrul din
luna august al publicaþiei „Info
Avrig”, vom reveni cu un amplu
reportaj dedicat Festivalului
„Florile Oltului”.

dar nu ºi programul acestei zile,
DJ Mircea Mihãilã invitându-i pe
toþi cei prezenþi la un nou
program de discotecã în aer liber,
ce s-a “întins” pânã dupã miezul
nopþii.
Duminicã, a fost ziua folclorului
la Avrig, organizatorii pregãtind
pentru spectatorii interesaþi un
adevãrat maraton al muzicii ºi
dansurilor populare. Au susþinut
recitaluri membrii Ansamblului
Folcloric “Purtata Avrigului”, ce
au prezentat mai multe suite de
dansuri ºi melodii populare din
diverse zone folclorice ale þãrii,
oaspeþii din ansamblurile folclorice
de la Albeºti ºi Luduº (judeþul

Mureº), ce au prezentat un recital comun, soliºtii Nicolae Pampu,
Nelu Albu, Viorica Telcean, Alina
Bâcã, Daniel Rosalim, Robert
Târnãveanu, Ansamblul Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.
Invitaþii speciali ai serii de duminicã au fost Gabriela Tuþã, Marcel
Pãrãu, Vasile Conea ºi Ionuþ
Dolãnescu.
Milioanele de steluþe multicolore ale focului de artificii au pus
punct ºi ediþiei a XXXVII- a a
Festivalului „Florile Oltului”.

trecut la sãrbãtoarea
avrigenilor

Remember „Florile Oltului” 2008...
de desfãºurare a festivalului sã
fie, din nou, centrul oraºului, dupã
doi ani de „exil” în zona Stadionului, au fost destui care au
dezaprobat mãsura. Totuºi,
organizatorii au ºtiut sã gestioneze foarte bine aceastã situaþie
ºi au amenajat locul exemplar,
astfel încât manifestarea s-a
derulat în condiþii propice. În plus,
pentru aceastã ediþie, Consiliul

Local Avrig a luat decizia de a
bloca temporar circulaþia
vehiculelor în centrul oraºului,
cea mai mare parte a teraselor
ºi tarabelor comercianþilor fiind
amplasate pe carosabil, astfel
Din nou, în centru... încât aproape toatã Piaþa
„Gheorghe Lazãr” a fost rezerCând s-a luat decizia ca locul vatã exclusiv spectatorilor.

„Gheorghe Lazãr” din centrul
oraºului Avrig, pentru a asista la
programul pregãtit de organizatori (Primãria ºi Consiliul Local
al oraºului Avrig, Casa de
Culturã „Gheorghe Lazãr” Avrig).

Amplasarea, pentru cele trei zile
de festival, a mai multor toalete
ecologice în diverse locuri ale
zonei centrale din oraº, precum
ºi montarea unui imens ecran
video unde s-a putut urmãri
spectacolul de pe scenã, au
constituit, de asemenea, „bile
albe” pentru organizatori.

Trei zile de
distracþie ºi bunã
dispoziþie
La fel ca ºi la ediþiile precedente, ziua de vineri, prima zi a
festivalului, a fost rezervatã unei
discoteci în aer liber, program ce
a asigurat pentru cei prezenþi o
cât se poate de bunã „încãlzire”
pentru ceea ce urma în ziua de
sâmbãtã.
A doua zi a „Florilor Oltului”,
organizatorii au oferit spectatorilor posibilitatea de a cânta ºi
dansa alãturi de sibienii de la
Select ºi La Strada Dance, Lavinia ºi cele douã dansatoare ale
sale, trupa Krypton. Cel mai
reuºit recital al serii a fost oferit
de grupul Hara, trupã ce a ºi
încheiat spectacolul de sâmbãtã,

Prefectul de Sibiu ºi
vicepreºedintele
CJS au fost anul

Printre personalitãþile judeþului
ce au rãspuns invitaþiei lansate
de conducerea Primãriei Avrig ºi
au participat la aceastã sãrbãtoare s-au aflat prefectul judeþului
Sibiu, Ilie Mitea, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Sibiu, Ioan
Banciu, primari ai unor localitãþi
din apropiere, diverºi alþi invitaþi.
De altfel, prefectul judeþului ºi
vicepreºedintele CJS au urcat,
alãturi de primarul Arnold Klingeis, pe scena special amenajatã
ºi au adresat câteva cuvinte de
salut mulþimii prezente.

Avrigul - la prima ediţie a „Zilei Arpăşelului”

Specialiºti din domeniul agriculturii, silviculturii sau protecþiei
mediului, cadre universitare,
oameni de afaceri, iubitori ai
naturii ºi muntelui, meºteºugari,
pãstrãtori ºi practicanþi ai unor
obiceiuri ºi meserii tradiþionale,
artiºti plastici, oameni de culturã,
studenþi, dar ºi foarte mulþi oameni simpli, de toate vârstele, ºiau dat întâlnire sâmbãtã, 4 iulie,
în comuna Arpaºu de Jos, la
prima ediþie a „Zilei Arpãºelului”.
Manifestarea a fãcut parte din
Proiectul „Biodiversitatea Arpãºelului - o bogãþie a tuturor”,
implementat de Societatea "Progresul Silvic" Sibiu, în parteneriat
cu Direcþia Silvicã Sibiu,
Facultatea de ªtiinþe Agricole,
Industrie Alimentarã ºi Protecþia
Mediului (Catedra de Inginerie
Montanã) din cadrul Universitãþii
„Lucian Blaga” Sibiu, Serviciul
Public Judeþean Salvamont Sibiu,
Primãria comunei Cârþiºoara ºi
Primãria comunei Arpaºu de Jos.

Târg al
producãtorilor ºi
meºteºugarilor
locali
Una dintre secþiunile sãrbãtorii
a fost „Târgul meºteºugarilor ºi
producãtorilor locali”. În curtea
Cãminului Cultural din Arpaºu de
Jos, localnici, dar ºi oaspeþi din
diverse localitãþi învecinate,
meºteºugari, producãtori de tot
felul (agricultori, crescãtori de
animale, apicultori, dar ºi artiºti
plastici sau sticlari), ºi-au amenajat frumoase standuri de prezentare. Dupã deschiderea oficialã, un juriu format din reprezentanþi ai organizatorilor, participanþi ºi invitaþi, au vizitat fiecare
stand ºi în funcþie de specificul
fiecãruia ºi calitatea prezentãrii,
au stabilit o ierarhie a expozanþilor (peste 30 la numãr). Dupã o atentã evaluare, juraþii au
decis ca premiile pentru cele mai

frumoase standuri sã fie acordate
urmãtorilor: 3- SC Agroserv
Bondigiani SRL; 2- Grupul „Arpãºelul”- Arpaºu de Sus; 1- Asociaþia „Prietenii Avrigului”; Marele
Premiu- Silvia Vasu ºi Eufrosina
Vasu. Câºtigãtorii au primit diplome de excelenþã ºi premii. De
asemenea, organizatorii au acordat tuturor participanþilor câte o
diplomã de participare ºi un mic
premiu.
Oraºul Avrig a fost reprezentat
la manifestarea de la Arpaºu de
Jos datoritã sprijinului ºi implicãrii

Asociaþiei „Prietenii Avrigului”,
organism care, pe lângã suportul
logistic ºi moral acordat organizatorilor, a reuºit sã mobilizeze
mai mulþi producãtori sau meºteºugari locali, interesaþi pentru o
asemenea participare. Ca urmare
a acestor eforturi, Avrigul a reuºit
sã prezinte la „Ziua Arpãºelului”
cel mai mare ºi divers stand,
apreciat unanim ºi vizitat de sute
de participanþi. Premiul obþinut
din partea organizatorilor este o
dovadã în plus pentru aprecierea
de care au avut parte cei din
Asociaþia „Prietenii Avrigului”. Au
reprezentat zona Avrig la „Ziua
Arpãºelului” urmãtorii: ªtefan
Moscu (sculpturã), Dorin Berghea (tâmplãrie), Dumitru Cermonea (produse apicole), Art
Glass Studio - Adrian Popa (sticlãrie), Maria Mareº, Maria
Jugãrean, Ana Berghea ºi Elena
Berghea (þesãturi tradiþionale,
gogoºi, plãcinte), Muzeul oraºului
Avrig-Centru de Informare Turisticã-Maria Grancea (promovarea
zonei Þãrii Oltului), Bumerang
SRL (hencleºe), Marilena Durdun (aranjamente florale),
Gheorghe Stoica (pirogravurã).

prima ediþie a „Zilei Arpãºelului”.
Dupã finalizarea festivitãþii de
premiere, cei prezenþi au fost
invitaþi sã asiste la un spectacol
folcloric de calitate. Au evoluat în
faþa publicului formaþii de dansuri
populare ºi soliºti vocali de la
ºcolile generale Arpaºu de Jos,

România ºi Fundaþia pentru
Parteneriat Miercurea Ciuc.
Partenerii proiectului sunt:
Direcþia Silvicã Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
(Facultatea de ªtiinþe Agricole,
Industrie Alimentarã ºi Protecþia
Mediului - Catedra de Inginerie

Arpaºu de Sus, Cârþiºoara,
Cârþa, Ansamblul Folcloric
„Purtata Avrigului” al Casei de
Culturã a oraºului Avrig, coruri
bisericeºti din Arpaºu de Sus ºi
Arpaºu de Jos, membrii formaþiei
Spectacol
de teatru de la ºcoala din Cârþa,
folcloric la „Ziua
alþi invitaþi. Ziua s-a încheiat cu
un recital extraordinar susþinut
Arpãºelului”
de îndrãgitul solist de muzicã
Programul artistic a încheiat popularã Cristian Pomohaci.

Montanã), Primãria comunei
Arpaºu de Jos, Primãria comunei
Cârþiºoara ºi Serviciul Public
Salvamont Sibiu. Scopul proiectului este dezvoltarea durabilã,
cuplatã cu promovarea imaginii
Rezervaþiei Naturale Arpãºel prin
crearea unui parteneriat complex
ºi de perspectivã. Obiectivele
acþiunii sunt: implicarea comunitãþilor locale în activitãþi de
voluntariat privind conservarea
habitatelor naturale ºi a biodiversitãþii în Rezervaþia Naturalã Arpãºel, conºtientizarea populaþiei
locale privind conservarea biodiversitãþii în aceastã rezervaþie,
sprijinirea dezvoltãrii durabile în
zona Bâlea, promovarea ecoturismului ca mijloc de educaþie ºi
odihnã activã, implementarea
ecoturismului în Rezervaþia
Naturalã Arpãºel.

Proiectul
„Biodiversitatea
Arpãºelului – o
bogãþie a tuturor”
„Ziua Arpãºelului” a fost
inclusã în cadrul Proiectului
„Biodiversitatea Arpãºelului – o
bogãþie a tuturor”, organizat de
Societatea „Progresul Silvic”
Sibiu ºi finanþat de cãtre MOL

rosu galben albastru negru

Ediþia a XXXVII-a a Festivalului
„Florile Oltului”, cea mai
importantã manifestare cultural
artisticã organizatã în partea de
sud a judeþului, s-a desfãºurat în
perioada 8- 10 august 2008.
Sãrbãtoarea avrigenilor a avut ºi
de aceastã datã, un succes
deosebit la public, în cele trei zile
ale manifestãrii câteva mii de
oameni fiind prezenþi în Piaþa

