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„Florile Oltului”- spectacol şi distracţie
în centrul oraşului
În zilele de 7, 8 ºi 9 august, A vrigul a gãzduit ediþia a
XXXVIII-a a Festivalului „Florile Oltului”, cea mai veche
manifestare de gen organizatã în judeþul Sibiu. Organizatorii
festivalului au fost Primãria ºi Consiliul Local al oraºului
A vrig, prin Casa de Culturã A vrig, împreunã cu Asociaþia
„Prietenii Avrigului”, cu sprijinul mai multor sponsori sau
colaboratori.
problemele cotidiene, peste
crizã economico-financiarã,
îºi doresc sã-ºi întâlneascã
prietenii ºi cunoºtinþele sau
artiºtii favoriþi ºi sã se
distreze. Fãrã teamã cã maº putea înºela, pot afirma
cã la ediþia a XXXVIII-a a
Festivalului
„Florile
Oltului”, avrigenii, dar nu
numai ei, au avut din plin
posibilitatea de a se distra,
de a urmãrii spectacole de
calitate, în mãsurã sã
satisfacã cele mai diverse
preferinþe.

Pregãtiri pentru
sãrbãtoare
Pregãtirile pentru festival
au debutat cu aproape o
sãptãmânã înainte de prima
zi a festivalului, când, prin
zona centralã a oraºului, au
fost amplasate ghirlandele
luminoase, folosite în special
în perioada sãrbãtorilor de
iarnã. Începând de vineri
dimineaþa, au început
amenajãrile scenei din Piaþa
„Gheorghe Lazãr”, locul

unde s-au desfãºurat
spectacolele din cadrul
festivalului. Puþin mai târziu,
au început sã soseacã
comercianþii, ce ºi-au
amenajat, în toatã zona
centralã a Avrigului, terase
sau standuri de prezentare.
Pentru buna desfãºurare a
activitãþilor, organizatorii au
decis întreruperea temporarã
a circulaþiei pe strada
Gheorghe Lazãr (sectorul
situat între Biserica Ortodoxã
„Floriile”, ªcoala cu clasele
I-VIII ºi zona „la Castani”).

Vineri discotecã în aer
liber
Sãrbãtoarea de la Avrig a
debutat vineri seara, cu un
program de discotecã în aer
liber. Chiar dacã ploaia a fost
mai mereu o ameninþare
pentru organizatori, condiþiile
meteorologice au fost excelente pentru ca cei

Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a
Persoanelor A vrig vã
informeazã
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, ºiau 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).

Pazã de câmp
Pentru a veni în
sprijinul deþinãtorilor de
terenuri ºi culturi
agricole situate la
marginea oraºului, ce în
fiecare toamnã
înregistreazã pagube
însemnate din cauza
hoþilor de legume ºi
fructe, Primãria oraºului
Avrig, prin
Compartimentul Poliþie
Comunitarã, cu sprijinul
Poliþiei oraºului Avrig, a
demarat serviciul de pazã
de câmp. Ca urmare,
pentru a asigura o
echitate în ceea ce

priveºte desfãºurarea
acestei acþiuni, s-a luat
hotãrârea ca cetãþenii
care deþin terenuri
cultivate sã participe prin
rotaþie la pazã. Pentru
perioada desfãºurãrii
acestor acþiuni, toate
persoanele care sunt
surprinse pe câmp au
obligaþia de a se supune
controlului agenþilor de
pazã, care, în scopul
identificãrii, vor purta la
vedere o banderolã ce va
avea inscripþionat textul:
PRIMÃRIA ORAªULUI
AVRIG- PAZA”.

interesaþi ºi pasionaþi sã-ºi
poatã face „încãlzirea” pentru
ziua de sâmbãtã, când a fost
programat spectacolul de
muzicã uºoarã (pop, dance,
rock).

ªefii judeþului la
festivalul
avrigenilor
Sâmbãtã, pe la ora 17,
centrul Avrigului a început sã
se anime. Sute de oameni,
tineri ºi mai puþini tineri, au
venit destul de devreme în
Piaþa „Gheorghe Lazãr”
pentru a fi siguri cã-ºi vor
gãsi cel mai bun loc pentru a
urmãrii spectacolul. Grãtarele erau încinse, micii ºi
carnea sfârâiau, bãuturile
erau la rece, probele de sunet
ºi lumini au trecut cu bine,
totul era pregãtit. În jurul orei
19, trupa sibianã Avokat a
prezentat primul recital al
serii. Apoi, în aplauzele celor

prezenþi, s-a consumat
momentul festiv al deschiderii oficiale a festivalului. Pe scenã a urcat
primarul
Arnold
G.
Klingeis, alãturi de reprezentanþii Consiliului Judeþean Sibiu (preºedintele
Martin Bottesch ºi vicepreºedinþii Ioan Banciu ºi
Constantin ªovãialã), deputatul Mircea Silvestru
Lup ºi primarul comunei
Cârþiºoara, Dorin Magda, ce
au marcat momentul de
debut al manifestãrii.
Primarul Avrigului, preºedintele Consiliului Judeþean
Sibiu ºi reprezentantul
Parlamentului României au
adresat cuvinte de salut ºi
distracþie plãcutã celor
prezenþi. (Meritã menþionat
faptul cã, în cursul zilei de
duminicã, la sãrbãtoarea de
la Avrig a fost prezent, pentru câteva ore ºi senatorul
Minerva Boitan, dar ºi unii
consilieri judeþeni.)
(continuarea în pagina 4)

Recensãmânt pentru
Valea A vrigului
În urmã cu doar câteva
sãptãmâni, Primãria oraºului
Avrig a început o campanie
gen recensãmânt pentru
atribuirea de numere administrative tuturor terenurilor
ºi caselor de vacanþã din zona
turisticã Valea Avrigului. „În
aceastã perioadã, câþiva
angajaþi ai Primãriei parcurg
<<la pas>> toatã zona ºi
înregistreazã în registre
speciale fiecare teren sau
casa de vacanþã. Vom
identifica proprietarii ºi le vom

trimite adrese prin care îi vom
invita la Primãrie pentru a le
explica rolul acestei lucrãri
ºi modalitate de implementare. Sperãm cã astfel
vom reuºi sã atribuim
numere adminsitrative fiecãrei proprietãþi, lucru ce ne
va fi de mare folos pentru
foarte multe documentaþii de
care poate vom avea nevoie
în viitor.”, ne-a spus viceprimarul
Avrigului,
Gheorghe Frãticiu, referinduse la aceastã chestiune.

rosu galben albastru negru

Nu am mai întâlnit de
mul þ i a n i o a s e m e n e a
mulþime de oameni la o
manifestare de acest fel,
indiferent de locul unde sa desfãºurat. De fapt, dupã
estimãrile mai multor
participanþi, se pare cã la
ediþia din acest an a
festivalului de la Avrig s-a
stabilit un record în ceea
ce priveºte numãrul
spectatorilor prezenþi, fapt
ce demonstreazã cã
oamenii mai au încã
puterea de a trece peste
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Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
al oraºului Avrig din data de 31 Iulie 2009

2. Hotãrârea privind privind
completarea HCL nr. 1/67/2008
privind alegerea Comisiei de
validare;
3. Hotãrârea privind validarea
mandatului de consilier local al
domnului Ilie Stoica;
4. Hotãrârea privind modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

Informare privind ºedinþa
extraordinarã a
Consiliului Local al
oraºului Avrig din data de
11 august 2009
La ºedinþa extraordinarã au
participat nouã consilieri locali. Au
lipsit consilierii Florin Jugãrean,
Costin Bãdilã, Ilie Stoica, Vasile
Gavrilã, Gebriel Gavrilã Schuster,
Adrian Dumitru David, Nicolae
Cernea ºi Iacob Tuþã.
Au fost adoptate urmãtoarele

hotãrâri:
1. Hotãrârea privind alegerea
preºedintelui de ºedinþãconsilierul Dan Cermonea;
2.
Hotãrârea
privind
modificarea listei de investiþii
finanþate din bugetul local pe anul
2009.

12. Hotãrârea privind aprobarea acordãrii premiului anual
directorului S.C. Gospodãrire
Orãºeneascã Avrig S.A. ºi ºefului
Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic “Izvorul Florii” R.A. Avrig;
13. Hotãrârea privind modificarea ºi completarea HCL nr. 9/75/
03.07.2008 privind constituirea
comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate;
14. Hotãrârea privind aprobarea modificãrii Statului de funcþii
al Primãriei oraºului Avrig;
15. Hotãrârea privind acordarea de nume strãzilor din zona
“Valea Avrigului”;
16. Hotãrârea privind modificarea si completarea HCL nr. 82/
2009 privind preluarea unor
terenuri forestiere ºi a terenurilor
aferente acestora, din domeniul
public al Statului ºi din
administrarea Regiei Naþionale a
Pãdurilor- ROMSILVA, în
domeniul public al oraºului Avrig
ºi în administrarea Consiliului
Local al oraºului Avrig;
17. Hotãrârea privind aprobarea participãrii oraºului Avrig la
“Programul de înlocuire sau

Informare privind ºedinþa de
îndatã a Consiliului Local al
oraºului A vrig din data de 12
august 2009
La ºedinþã au participat 10
consilieri locali. Au lipsit consilierii
Costin Bãdilã, Ilie Stoica, Leopold
Klingeis, Ramona Florea, Vasile
Grama, Roland Udo Rastel,
Peter Klein.
Cu prilejul ºedinþei au fdost
adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea privind alegerea
preºedintelui de ºedinþãconsilierul Gheorghe Frãticiu;
2. Hotãrârea privind aprobarea studiilor de fezabilitate

pentru proiectul “Completarea
sistemului clasic de încãlzire la
Grãdiniþa nr. 1 – Avrig, Grãdiniþa
nr. 3 – Avrig ºi Primãria oraºului
Avrig, cu un sistem care
utilizeazã energie solarã” ºi
aprobarea cofinanþãrii pentru
proiectul “Completarea sistemului
clasic de încãlzire la Grãdiniþa nr.
1 – Avrig, Grãdiniþa nr. 3 – Avrig
ºi Primãria oraºului Avrig, cu un
sistem care utilizeaza energie
solarã”.

completare a sistemelor de
încãlzire cu sisteme care utilizeazã energia solarã, energia
geotermalã ºi energia eolianã, ori
alte sisteme care conduc la
îmbunãtãþirea calitãþii aerului,
apei ºi solului” ºi elaborarea
documentaþiei necesare accesãrii
fondurilor guvernamentale;
18. Hotãrârea privind participarea oraºului Avrig la Programul Naþional Multianual,
preluarea cheltuielilor aferente
lucrãrilor de investiþie ce revin
Asociaþiei de proprietari din blocul
C, strada Suru, localitatea
Mârºa, respectiv cota de 20% ºi
întocmirea documentaþiei tehnice
de proiectare a lucrãrilor de
intervenþie;
19. Hotãrârea privind virarea
de credite bugetare în cadrul
bugetului local pe anul 2009;
20. Hotãrârea privind extinderea cimitirului local al oraºului
Avrig, analizarea documentaþiei
de evaluare a celor douã
proprietãþi comandate de cãtre
vânzãtor ºi întocmirea de cãtre
Primãria oraºului Avrig a unei
documentatii tehnico-economice

de evaluare a investiþiei;
21. Hotãrârea privind
blocarea
temporara a
circulaþiei în centrul localitãþii
Avrig.
Au mai fost prezentate:
- adresa SC HIDROCONSTRUCÞIA SA (solicitare
aviz)- nu s-a aprobat;
- referat Biblioteca Orãºeneascã Avrig – este
necesarã mutarea bibliotecii la
Sala Pavilion (la etaj)- solicitarea va fi analizatã;
- referatul Muzeului
oraºului Avrig referitor la
amplasarea unor busturi solicitarea va fi analizatã;
- protocolul de colaborare
dintre Primãria oraºului Avrig
ºi Inspectoratul ªcolar
Judetean Sibiu- a fost
amânatã luarea unei decizii,
solicitarea va fi analizatã ºi
supusã aprobãrii ulterior;
- raportul privind activitatea asistenþilor personali, desfãºuratã în semestrul
I al anului 2009- întocmit de
Serviciul Asistenþã Socialã al
Primãriei oraºului Avrig.

Pentru utilizatorii
de internet
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.

Ilie Stoica - cel mai
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
nou membru al
„Þara Oltului” a obþinut personalitate
Consiliului Local Avrig juridicã

Începând de vineri, 31 iulie,
Consiliul Local al oraºului Avrig
funcþioneazã, din nou, în formulã
completã- 17 membri. Pe ordinea
de zi a întâlnirii s-a aflat ºi
proiectul de hotãrâre privind
validarea mandatului de consilier
al lui Ilie Stoica, proiect pentru
care au votat, fãrã prea multe
discuþii, 14 din cei 15 consilieri
prezenþi. Ilie Stoica, candidat la

Consiliul Local pe listele PNL la
alegerile locale din primãvara
anului trecut, ocupã locul lãsat
liber de fostul consilier local
Marius Badea, ce ºi-a prezentat
demisia din legislativul avrigean
în cursul lunii mai. Pentru a
deveni membru al Consiliului
Local, în prealabil Ilie Stoica a
primit avizul ºi propunerea de
validare din partea conducerii
judeþene a PNL. Proiectul de
hotãrâre prin care s-a propus
validarea noului mandat de
consilier local a fost iniþiat de
consilierii Costin Bãdilã ºi Florin
Jugãrean, colegi de partid cu
Stoica. Propaspãtul consilier
avrigean are 49 de ani ºi a
acumulat o experienþã bogatã în
administraþie ºi politicã: între anii
1996- 2000 a fost primar al
Avrigului, între 2000 ºi 2004 a
fost consilier local, iar în perioada
2004- 2008 a fost senator al
României.

Aproape doi ani au fost
necesari pentru ca Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului” sã parcurgã toate etapele necesare, sã treacã peste
foarte multe hãþiºuri legislative ºi
sã poatã obþine personalitatea
juridicã. De puþin timp, organismnul a primit decizia instanþei
judecãtoreºti, astfel cã acum
poate funcþiona beneficiind de
toate prevederile legale ce se
aplicã persoanelor juridice, cu
drepturi ºi obligaþii, în acelaºi
timp. Miercuri, 12 august,
începând cu ora 14, sala de ºedinþe a Primãriei oraºului Avrig
a gãzduit prima întâlnire de lucru
a Asociaþiei GAL „Þara Oltului”
de la obþinerea personalitãþii
juridice. Cu acest prilej s-a fãcut
trecerea de la un grup formal,

ce a activat aproape doi ani,
organizând diverse acþiuni a
cãror prestigiu a fost câºtigat pe
bunã dreptate, la un organism
legal constituit. La ºedinþã au
participat reprezentanþi ai
autoritãþilor publice locale din
unitãþi administrative situate în
zona Þãrii Oltului (Cârþa, Cârþiºoara, Porumbacu de Jos, Racoviþa, Turnu Roºu ºi bineînþeles, Avrig), oameni de afaceri
din zonã, reprezentanþi ai unor
asociaþii neguvernamentale,
persoane fizice, diverºi alþi
invitaþi. Au fost prezentate, pe
scurt, activitãþile organizate,
coordonate sau în care GAL
„Þara Oltului” a fost implicat
(unele dintre ele, cum ar fi
Concursul de orientare turisticã
ºi culturã generalã „Comorile din

Þara Oltului” ºi Festivalul
„Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului”, cãpãtându-ºi deja o
frumoasã notorietate), s-au
adoptat unele decizii referitoare
la demersurile necesare pentru
realizarea catalogului produselor
ºi tradiþiilor zonei ºi a calendarului GAL „Þara Oltului”, s-a
discutat despre strategia de
lucru ºi etapele premergãtoare
depunerii dosarului de candidaturã pentru acreditarea
naþionalã ºi europeanã a organismului, alte probleme organizatorice. În aceastã perioadã,
Asociaþia GAL „Þara Oltului”a
depus documentere pentru înregistrarea la Registrul Comerþului, aceste4 formalitãþi urmând
a fi finalizate zilele urmãtoare.
Apoi, va începe colectarea

cotizaþiei de la cei ce s-au înscris
deja în asociaþie (0,1 lei/locuitor
pentru fiecare unitate administrativ teritorialã din asociaþie, 50
lei- persoanele fizice ºi ONGurile, 100 lei- persoanele juridice), urmând ca, pornind de la
resursele financiare disponibile,
sã se poatã programa activitãþile
viitoare. La înfiinþarea Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului” au contribuit autoritãþi
ale administraþiei locale din
întreg teritoriul judeþului Sibiu
cunoscut ºi sub numele de Þara
Oltului (de la Arpaºu, pânã la
Boiþa), oameni de afaceri,
persoane fizice, diverse asociaþii
neguvernamentale, unitãþi de
învãþãmânt ºi alþi asociaþi. Sediul
GAL „Þara Oltului” este la
Primãria oraºului Avrig.

rosu galben albastru negru

La ºedinþã au participat 15 din
cei 16 consilieri în funcþie; a lipsit
consilierul Roland Udo Rastel.
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1.
Hotãrârea
privind
alegerea preºedintelui de
ºedinþã- consilierul Gheorghe
Frãticiu;

3/69/2008 privind constituirea
Consiliului Local Avrig;
5. Hotãrârea privind aprobarea Master Planului Energetic
elaborat de SC Global Energy
Service SRL Bucureºti;
6. Hotãrârea privind aprobarea Strategiei de Comunicare a
Oraºului Avrig dezvoltatã de
Productive International Invest
SRL;
7. Hotãrârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
la capitolul 66.02-SÃNÃTATE;
8. Hotãrârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2009;
9. Hotãrârea privind aprobarea Proiectului Tehnic- Drum
acces Zona Industrialã “AvrigSud”;
10. Hotãrârea privind aprobarea participãrii oraºului Avrig,
ca lider de proiect, în cadrul
Programului European URBACT,
Prioritatea 16;
11. Hotãrârea privind aprobarea participãrii oraºului Avrig în
proiectul Builten, din cadrul
Programului Transnaþional
“Intelligence Energy in Europe”
– IEE, Prioritatea “SAVE”;
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Trei echipe au reprezentat oraºul la Concursul „Comorile din
Þara Oltului”, ediþia a II-a (Boiþa, 31 iulie- 2 august 2009)

Participanþii la “Comorile din
Þara Oltului”, ediþia 2009, au
reprezentat localitãþile Arpaºu de
Sus, Cârþa, Cârþiºoara, Porumbacu de Jos, Avrig (douã echipaje),
Mârºa, Racoviþa, Turnu Roºu ºi
Boiþa, toate fiind situate în teritoriul
numit ºi “Þara Oltului”. În cele trei
zile ale concursului, fiecare dintre
copiii implicaþi a simþit cum este sã fi
mai aproape de naturã, de frumuseþile ºi surprizele ei, ºi-a testat
aptitudinile fizice, dar ºi cele de
culturã generalã, imaginaþia sau
simþul artistic. A fost un bun prilej

pentru ca participanþii sã uite
pentru câteva zile de calculator,
internet, supermarket ori manele ºi
sã-ºi reaminteascã de viaþa simplã,
sãnãtoasã, în mijlocul naturii, la aer
curat, alãturi de prieteni. Oraºul
Avrig a fost reprezentat la concurs
de trei echipaje: Avrig 1 (elevi de
la ªcoala cu clesele I- VIII Avrig),

Mârºa (elevi de la Grupul ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa) ºi Avrig 2 (elevi de la Liceul
Teoretic “Gheorghe Lazãr” Avrig).

Concurs ºi
câºtigãtori
Pentru cã proiectul “Comorile din
Þara Oltului” înseamnã ºi un
concurs, organizatorii s-au gândit ºi
au ales câteva probe la care au fost
supuºi membri tuturor echipajelor.
Copiii au parcurs un traseu montan
(probã de regularitate, contra

cronometru), au participat la proba
teoreticã, ce a constat în necesitatea
de a rãspunde la câteva întrebãri
legate de “comorile” ce pot fi identificate în localitãþile din Þara Oltului,
sau le-a fost pusã la încercare
atenþia ºi cunoºtinþele despre
geografia locului. De asemenea,
concursul a mai avut ºi o probã

artisticã, una de îndemãnare ºi
creaþie (crearea mascotei
echipajului),
la
stabilirea
clasamentului final organizatorii
þinând cont ºi de alte câteva criterii
(spirit de echipã, respectarea
regulilor taberei etc). La finalul celor
trei zile de tabãrã ºi concurs, s-a
stabilit ca primele poziþii ale
clasamentului sã fie ocupate de copii
din Turnu Roºu (locul 1), Racoviþa
(locul 2) ºi Porumbacu de Jos (locul
3). Copiii au primit diplome ºi premii
în obiecte (rucsaci, lanterne frontale
ºi saltele izopren). La festivitatea de
premiere, desfãºuratã duminicã la
amiazã, în Sala de festivitãþi a
Cãminului Cultural- acelaºi loc unde
participanþii au servit mesele de
prânz ºi de searã, au mai fost
acordate ºi câteva diplome speciale
(pentru susþinerea proiectuluiPrimãria comunei Boiþa, pentru
buna organizare logisticã- ªcoala cu
clesele I-VIII Boiþa, pentru coeziunea
echipei- copiii din Porumbacu de
Jos), precum ºi unlele diplome
umoristice. Fiecare copil ºi echipaj
prezent, precum ºi ºcolile de
provenienþã, au primit câte o
diplomã de participare. Pe lângã
premiile personale, câºtigãtorii
premiului întâi au primit ºi trofeul
acestei ediþii a concursului (o
frumoasã ladã de zestre din sticlã
pictatã), precum ºi lada de zestre a
proiectului, unde au fost depuse

diverse mãrturii- comori (steagul
taberei, pagini din jurnalele
echipajelor, colecþia de fotografii etc)
de la ediþia din acest an (lada de
zestre va rãmâne la câºtigãtori
pânã la ediþia viitoare a concursului).
În afara concursului, cei prezenþi au
putut asista ºi la o lecþiedemonstraþie de prim ajutor
susþinutã de studenta Iulia Grancea,
membru al Crucii Roºii, filiala Sibiu,
precum ºi la un superb foc de
tabãrã.

Avrig 2 (liceu),
locul 2 pentru
mascotã
Pentru a crea o mascotã proprie,
fiecare echipaj a fost nevoit sã
culeagã de pe traseul de concurs,
sau din împrejurimile taberei, diferite
elemente (crengi, pietre pãmânt,
muschi etc). Membri juriului au
verificat ºi evaluat cu atenþie fiecare
lucrare ºi au acordat câte o notã.
În paralel, fiecare echipaj a acordat

câte o notã pentru lucrãrile celorlalte
echipaje ºi la final s-a fãcut o medie
aritmeticã. Ca urmare, cele mai
frumoase ºi interesante mascote au
fost considerate cele create de copiii
din Cârþa (locul 1), Avrig 2- liceu,
Cârþiºoara, Turnu Roºu (locul 2) ºi
Racoviþa (locul 3).

Ce înseamnã
“Comorile din
Þara Oltului”?
Prin proiectul « Comorile din Þara
Oltului » organizatorii ºi-au propus
sã reuneascã copiii din localitãþle
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 acþivitãþile din proiect se
vor desfãºura prin Grupul de
Acþiune Localã (GAL) „Þara
Oltului”, asociaþie care, pe lângã
proprii membri, implicã ºi alþi
parteneri. Pentru aceastã ediþie,
principalii parteneri în organizare au
fost: 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, întreprinz[tori privaþi ºi societatea civilã
dintr-un teritoriu, într-un scop
comun ºi pe o temã împãrtãºitã.
“Comorile din Þara Oltului” a luat
naºtere anul trecut, prima ediþie,
desfãºuratã pe teritoriul comunei
Turnu Roºu, în apropiere de satul
ªebeºu de Jos, fiind câºtigatã de
copiii din Cârþa.

Avrigenii au un nou supermarket
magazinului. La rândul sãu,
primarul Arnold Klingeis a declarat
la deschidere: „Doresc sã
mulþumesc companiei pentru
decizia de a veni la Avrig, de a
investi bani aici. Vreau sã-i asigur
pe cei din conducere cã vor avea
tot sprijinul meu pentru ca investiþia
lor sã fie una de succes. În acelaºi

Începând de joi, 30 august
2009, locuitorii din zona Avrigului
au la dispoziþie un nou
supermarket unde îºi pot efectua
cumpãrãturile de zi cu zi: miniMAX
DISCOUNT. La festivitatea
organizatã cu prilejul deschiderii
magazinului au fost prezenþi
membri din conducerea lanþului de
magazine (Rainer Exel- director
general, Marius Lisenchi- manager pentru zonã etc), oficialitãþi
locale, printre care s-a aflat primarul Avrigului, Arnold G. Klingeis
ºi viceprimarul Gheorghe Frãticiu,
diverºi alþi invitaþi. Dupã tãierea
panglicii inaugurale ºi discursurile
oficiale, mulþimea de cumpãrãtori
ce a aºteptat momentul deschiderii
a fost poftitã în magazin, pentru a
beneficia de diversele oferte.
Filiala din Avrig a mini MAX
DISCOUNT a luat naºtere ca urmare a reamenajãrii unui spaþiu
comercial existent, ºi are o suprafaþã utilã de 767 mp ºi 10 locuri

de parcare. Magazinul este
amplasat pe strada Horia, nr. 16.
Pentru acest nou spaþiu comercial, compania a investit în
renovare ºi dotãri aproximativ
250000 euro. Aici lucreazã 20 de
angajaþi, care, în funcþie de
eficienþa doveditã în activitate,
datoritã strategiei companiei, au
diverse posibilitãþi de recunoaºtere individualã. Aceasta este cel
de-al 24-lea magazin al reþelei din
þarã. Avrigenii, dar nu numai ei,
vor gãsi la recent inauguratul
magazin un spaþiu comercial
moderne, curate ºi echipat
conform standardelor europene, în
sistem de autoservire, cu 3 case
de marcat. Oferta de produse
cuprinde aproximativ 1700 de
articole, pentru care raportul
calitate-preþ este foarte bun, ce
acoperã necesarul zilnic pentru
orice familie. Aici cumpãrãtorii pot
gãsi fructe ºi legume, carne
proaspãtã, mezeluri, produse

lactate, produse congelate,
alimente de bazã, bãuturi, tutun,
spirtoase, cosmetice ºi detergenþi,
produse de uz casnic, precum ºi
articole nealimentare. “Dacã în anii
precedenþi analizam îndelung sau
refuzam ofertele de terenuri ºi
spaþii prezentate la preþuri
nerealiste, acum a sosit,
finalmente, vremea sã trecem
peste etapele de multiple
negocieri ºi sã intrãm în acþiune.
Am fost asaltaþi de oferte din
partea multor companii ºi brokeri
interesaþi de extinderea noastrã,
ceea ce înlesneºte alegerea celor
mai bune variante, în condiþiile în
care au devenit accesibile locaþii
centrale în oraºe importante, iar
ofertãrile au atins pragurile
valorilor adevarate. Tot ce se
întampla ne demonstreazã cã am
dezvoltat conceptul potrivit pe
termen lung”, a declarat Rainer
Exel, directorul general ºi acþionar
în cadrul companiei deþinãtoare a

timp, doresc sã subliniez cã noi
suntem în cãutarea unor soluþii
care pot oferi oamenilor, cetãþenilor
Avrigului în primul rând,
posibilitatea de a beneficia de niºte
produse sau servicii de calitate, la
cele mai bune preþuri. Este în
interesul nostru ca ºi în alte
domenii de activitate sã asigurãm

o deschidere a pieþei, spre
beneficiul locuitorilor.”
Deschiderea magazinului de la
Avrig reprezintã cea mai mare
investiþie privatã derulatã în oraº
în cursul acestui an. Compania
intenþioneazã sã-ºi dezvolte
reþeaua din Romania pânã va
ajunge la peste 100 de magazine.

Donaþie ineditã pentru
muzeul oraºului
De câteva zile, Muzeul
oraºului Avrig a primit o
interesantã ºi ineditã donaþie: un
frumos ºi valoros goblen.
Custodele muzeului avrigean,
Maria Grancea, ne-a informat cã
donatorul acestui goblen este
localnica Maria Mareº, nimeni
alta decât cea care, în urmã cu
doar câteva luni, îºi vernisa
propria expoziþie de asemenea
opere (“Feerie într-un vârf de
ac”), tocmai la acest muzeu.
Goblenul, o lucrare de dimensiuni
mari, se numeºte “Concert în
parc” ºi este o reproducere dupã
o picturã din genul baroc. “Este
prima donaþie de acest fel pe
care o primim la Muzeul oraºului
Avrig ºi sunt tare încântatã de
aceasta. Lucrarea este realizatã

foarte îngrijit, ceea ce denotã
faptul cã autoarea are un simþ
artistic deosebit, o adevãratã
pasiune pentru artã ºi tot ceea
ce înseamnã frumos. Consider cã
gestul donatoarei meritã tot
respectul ºi consideraþia, mai ales

cã acesta aparþine unei
persoane în vârstã, bolnavã, cu
un handicap al vederii destul de
sever. De asemenea, trebuie
apreciatã ºi calitatea deosebitã
a ramei acestui goblen.”, a spus
Maria Grancea.
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60 de copii din 9 localitãþi ale judeþului, alãturi de grupe de
însoþitori, au participat în perioada 29 iulie- 2 august 2009, la
Boiþa, la cea de-a doua ediþie a Concursului de orientare
turisticã ºi culturã generalã ”Comorile din Þara Oltului”. De
vineri pânã duminicã, participanþii la aceastã acþiune ºi-au
organizat o tabãrã de corturi deasupra satului, pe un deal de la
poalele Munþilor Lotrului.
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„Florile Oltului”- spectacol şi distracţie
în centrul oraşului
Andreea Bãlan - a
dus publicul la
delir
Dupã acest moment oficial,
iubitorii muzicii rock au avut
prilejul sã se bucure de douã
recitaluri. Mai Întâi, au avoluat
localnicii din trupa Kontrast, dupã
care scena a aparþinut, pentru
câteva zeci de minute, oaspeþilor
din Ocna Mureº, trupa Concha.
Recitalul fostei componente a
trupei Andre, Andreea Bãlan, la
festivalul avrigenilor, a constituit
primul dintre momentele forte ale

serii de sâmbãtã. Împreunã cu
trei frumoase dansatoare, dar ºi
alãturi de colegul sãu Petriºor, de
la spectacolul- concurs de
televiziune „Dansez pentru tine”,
Andreea Bãlan a fãcut un
spectacol de zile mari, a cãrui
coregrafie a impresionat publicul
prezent. Andreea a cântat
câteva din cele mai noi melodii
ale sale, a readus în atenþia
publicului unele din slagãrele
fostei trupe Andre, dar a
interperat ºi o melodie din
repertoriul lui Michael Jockson, în
semn de omagiu pentru acesta.
Spectatorii au aplaudat minute în
ºir evoluþia frumoasei bonde ºi a
colegilor sãi.

Cassa Loco a pus
punct primei seri
de spectacole de
la „Florile Oltului”
Bistriþenii de la Cassa Loco,
într-o formã de zile mari, au
demonstrat, din nou, cã atunci
când trebuie, nu sunt deloc
normali ºi cã nu le stã deloc rãu
aºa. Cei trei bãieþi au cântat,
alãturi de cea mai mare parte a
publicului, „Goanga”, „Ce bine-mi
pare cã ai luat þeapã”, „Fãt
Frumos”, „Sorel”, „Cine are
noroc, are...” ºi multe alte din
piesele lor mai vechi sau mai noi.
Dupã un recital foarte bine pus

la punct ºi inspirat, însoþit, de la
un capãt la altul, de proiecþia
videoclipurilor tuturor melodiilor,
cei de la Cassa Loco au mulþumit
pentru invitaþia la acest festival ºi

ºi-au luat la revedere de la Avrig
ºi avrigeni. Aºa s-a ºi consumat
ultimul recital al serii de sâmbãtã.
Totuºi, cei care nu ºi-au consumat toatã energia ºi au mai
dorit încã o reprizã de muzicã ºi
dans, au putut petrece alãturi de
DJ Florin Spiridon Gafton la
discoteca în aer liber.

Întoarcerea la
tradiþie
La originea sa, „Florile Oltului”
a fost un festival dedicat în
exclusivitate muzicii ºi dansului
popular, folclorului autentic.
Festivalul aduna la Avrig tinerii
interpreþi de muzicã popularã,
ansamblurile aflate în ascensiune,
dar ºi nume mari ale muzicii
populare româneºti din judeþele
riverane Oltului, importanþa ºi
reputaþia acestuia fiind unanim
apreciate. De foarte mulþi ani,
Festivalul „Florile Oltului” a
cãpãtat o formã nouã, poate nu
cea mai inspiratã, lãsând ca în
programul sãu sã-ºi gãseascã
locul ºi muzica uºoarã sau dansul
modern. Totuºi a devenit deja o
tradiþie ca ziua de duminicã de la
fiecare ediþie a sãrbãtorii sã fie
dedicatã exclusiv folclorului. Aºa
s-a întâmplat ºi în acest an când
spectatorii au avut parte de un
regal folcloric de toatã
frumuseþea, o încântare pentru
suflete ºi priviri. „Cãlãtoria
folcloricã” prin diverse zone ale
þãrii a fost deshisã de copiii din
Grupul Vocal „Piticii veseli”, ce ne-

au adus aminte de câteva melodii
din zona Olteniei, urmaþi de alþi
copii, membri Ansamblului
„Ghiocelul” de la Clubul Elevilor
ºi Copiilor Avrig, ce au jucat
câteva suite din zona Sibiului.
Apoi, pe scena festivalului au
evoluat dansatorii ºi soliºtii
Ansamblului Folcloric „Purtata
Avrigului” al Casei de Culturã din
Avrig, ce au prezentat tablouri
coregrafice din cunoscute zone

aceste meleaguri, Viorica Flintaºu. Imediat dupã recitalul bihorencei, au evoluat în faþa avrigenilor Mariana Deac ºi Ionuþ
Fulea. Recitalul celor doi i-a „uns
la suflet” pe spectatori, multe din
melodii fiind interpretate împreunã
Mariana Deac ºi
cu masa de oameni din public. De
Ionuþ Fuleaaltfel, avrigenii au demonstrat cât
direct la inima
de mult le-a plãcut muzica celor
spectatorilor
doi ºi prin faptul cã i-au rugat pe
Vedetele serii de folclor din aceºtia sã rãmânã pe scenã
câteva minute în plus faþã de
programul pregãtit ºi sã interpreteze mai multe melodii inspirate
din cântecele patriotice, atât de
dragi tuturor.

Viorica Telcean, Alina Bâcã,
Daniel Rosalim ºi Robert Târnãveanu, aplauzele oferite de
spectatorii prezenþi rãsplãtind pe
deplin o evoluþie cu adevãrat
impresionantã.

Cel mai frumos
foc de artificii

folclorice ale þãrii (Sibiu - Avrig,
Banat, Oaº- Maramureº etc),
solistul Noicolae Pampu, urmaþi
de Ansamblul „Ardealul” ºi Grupul
vocal „Marginenii” din Sãliºte. Din
Oraºul Victoria, le festivalul de la
Avrig au sosit membri Ansamblului Folcloric „Cetinã de brad”
al Casei de Culturã. Urmãtoarea
parte a programului folcloric a
aparþinut Ansamblului Folcloric
Profesionist „Cindrelul- Junii
Sibiului”. Suitele prezentate de
cunoscuþii dansatori de la Sibiu
au fost „ornate” cu nicrorecitalurile susþinute de soliºtii vocali

cadrul ediþiei 2009 a Festivalului
„Florile Oltului” au intrat în scenã
în jurul orei 22. Mai întâi, publicul
a avut parte de o reprizã de
muzicã din zona Bihorului, oferitã
de binecunoscuta solistã de pa

La câteva minute dupã miezul
nopþii, primarul Avrigului, Arnold
G. Klingeis a urcat pe scenã pentru a anunþa închiderea festivalului. „Punctul” a fost ºi de aceastã datã, focul de artificii, cel mai
frumos spectacol de asemenea
fel organizat vreodatã la Avrig.
Milioanele de steluþe multicolore
au oferit o încheiere grandioasã
pentru o ediþie reuºitã a celei mai
dragi sãrbãtori a Avrigului ºi
avrigenilor.

Sponsorii acestei ediþii a festivalului
La ediþia din acest an a Festivalului „Florile Oltului”,
organizatorii au beneficiat de sprijinul urmãtorilor
sponsori ºi colaboratori: CABANA GHIOCELUL,
CONSUMCOOP AVRIG, DGM INTERNA
TIONAL, SC
INTERNATIONAL,
EUROPLANT SRL, SC HIDROCONSTRUCÞIA SA, SC
METROPOLIS COM SRL, SC LUX CARN SRL, SC
VENTURELLI PROD SRL. Evenimentul a fost filmat de
Ionel Spiridon.

Întâlnire de lucru a reprezentanþilor centrelor de informare
turisticã din regiune
Reprezentanþii centrelor de
informare turisticã din judeþele
Sibiu, Alba ºi Braºov, delegaþi ai
consiliilor judeþene din cele trei
judeþe, angajaþi ai serviciilor
publice Salvamont, precum ºi alþi
invitaþi, s-au întâlnit miercurea, 5
august, la Avrig, pentru o ºedinþã
de lucru. Întâlnirea s-a desãfºurat
la sediul Primãriei, începând cu
ora 10. Organizatorii acestei
întâlniri au fost Centrul de
Informare Turisticã Avrig, Asociaþia
Judeþeanã de Turism Sibiu ºi
Asociaþia pentru Promovarea ºi
Dezvoltarea Turismului din

judeþul Braºov. Aceºtia ºi-au
propus ca principal scop al
întâlnirii crearea unei reþele
regionale de centre de informare
turisticã, ce ar putea contribui la
consolidarea rolului CIT-urilor în
cadrul industriei turismului din
România, dar ºi la prelungirea
sejurului turiºtilor în Transilvania,
prin promovarea concertatã a
actracþiilor turistice din regiune.
Întâlnirea a debutat cu un scurt
cuvânt de salut, adresat de
primarul oraºului Avrig, Arnold G.
Klingeis, ce a dorit cu acest prilej
sã expunã prioritãþile administraþiei

locale în domeniul promovãrii
turitice a zonei ºi principalele
obiective din acest domeniu ce se
doresc a fi promovate ºi exploatate. Dupã ce fiecare participant
s-a prezentat ºi a vorbit despre
instituþia pe care o reprezintã, au
început discuþiile ºi încet - încet au
fost identificate problemele cu care
se confruntã centrele de informare
turisticã, precum ºi propuneri de
soluþii pentru aceste probleme.
Acestea au fost centralizate ºi în
funcþie de importanþã, au fost grupate în mai multe categorii principale, ce, mai apoi, au stat la baza

unor grupuri de lucru în echipe.
La final, plecând de la soluþiile
identificate, s-a stabilit un plan
comun de acþiuni, ce cuprinde,
printre altele, adoptarea unei
strategii de comunicare ºi contact
între parteneri, demararea acþiunilor pregãtitoare pentru crearea unei structuri asociative a lucrãtorilor din aceste centre,
încercarea unei aproprieri faþã de
autoritãþile publice locale, prin
prezentarea periodicã a unor
bilanþuri de activitate, pentru a
constientiza aceºti factori de decizie asupra rolului ºi rostului

acestor structuri etc. Dupã ce au
servit prânzul, participanþii au
vizitat câteva din atracþiile turistice din Avrig (muzeul oraºului,
Palatul Brukenthal, Biserica Ortodoxã „Floriile”, Biserica Evan-

ghelicã etc) ºi Centrul de Informare Turisticã. Urmãtoarea ºedinþã
de lucru va avea loc la Albac
(judeþul Alba), în perioada 5- 6
septembrie 2009, cu prilejul Târgului
Naþional de Turism Rural.
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