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Pentru a promova ºi readuce în atenþia
opiniei publice, a autoritãþilor locale ºi
naþionale, dar ºi a locuitorilor
Avrigului, fosta reºedinþã de varã a
baronului Samuel von Brukenthal,
singurul complex baroc de acest fel
din România (fostul Preventoriu), dar ºi
multe alte elemente ale acestui stil
prezente ºi cunoscute în aceastã
zonã, Consiliul Local al oraºului Avrig,
Muzeul oraºului Avrig, Centru de
I n f o r m a r e Tu r i s t i c ã A v r i g º i A s o c i a þ i a
„Prietenii Avrigului”, în parteneriat cu
F u n d a þ i a S a m u e l v o n B r u k e n t h a l º i Ton
Mariage, organizeazã în data de 10
octombrie 2009 primul festival baroc
d i n R o m â n i a : „ TToo a m n ã b a r o c ã l a A v r i g ” .
Evenimentul cultural, ce se
doreºte a fi unul de înaltã
þinutã, va avea în program
vernisarea Expoziþie de
fotografie „Sub semnul
barocului”, masa rotundã cu
tema „Un complex baroc unic
în România”, un concert de
muzicã barocã, susþinut de
Cvartetul Camerata Barocco
al Filarmonicii de Stat din
Sibiu, spectacol cu foc oferit
de trupa Krisspus din Sibiu,

spectacol de echitaþie ºi un Bal
la Palatul Brukenthal. Cea mai
mare parte a activitãþilor incluse
în programul festivalului se vor
desfãºura la Sala Orangerie a
fostei reºedinþe de varã de la
Avrig a baronului Samuel von
Brukenthal, dar vor exista ºi
unele activitãþi (expoziþii de
artã floristicã, sculpturã, picturã
pe sticlã, sticlãrie artisticã,
mini-concerte susþinute de
artiºtii din trupa sibianã Sol-

recitaluri de mandolinã,
contrabas, chitarã, demonstraþii
de dans baroc etc) ce vor fi
gãzduite de aleile ºi terasele
complexului. Pentru a fi siguri

cã demersul lor va fi încununat
de succes ºi va aduce beneficii
multiple, nu doar pentru fostul
Preventoriu, organizatorii
festivalului de la Avrig sperã cã

Master Plan Energetic
În concordanþã cu strategiile
de dezvoltare locale, judeþene,
regionale ºi naþionale, þinând
cont de angajamentele asumate
de statul român în ceea ce
priveºte strategia de dezvoltare,
în mod deosebit cea referitoare
la viitorul energetic al þãrii,
Consiliul Local Avrig a aprobat
recent, cu prilejul unei ºedinþe
ordinare, forma finalã a Master
Planului Energetic al oraºului.
Documentul care stabileºte
strategia energeticã a Avrigului

pentru viitorii ani, este întocmit, în
baza mai multor studii ºi evaluãri,
astfel încât sã poatã oferi soluþiile
pentru încadrarea în viziunea
strategicã a oraºului, potrivit
cãreia „Avrigul va deveni unul din
centrele de referinþã de
valorificare a resurselor de
energie regenerabilã, pânã în
anul 2020 ºi independent
energetic pânã în anul 2030.
Acest lucru va avea drept
rezultat crearea de noi locuri de
muncã, facturi mai mici la utilitãþi

La ora rapoartelor
de activitate...

Începând cu acest numãr al publicaþiei „Info
vrig”, vom
Info Avrig
publica o serie de articole- informãri în cuprinsul cãrora vor fi
prezentate rapoarte de activitate a mai multor compartimente sau
servicii din cadrul aparatului administraþiei publice locale din
Avrig. Am apelat la acest demers pentru ca cititorii noºtri,
cetãþenii oraºului Avrig, sã-ºi poatã face o pãrere cât mai exactã
asupra activitãþii din ultimele luni desfãºuratã de angajaþii
primãriei, pentru a da ºansa fiecãruia sã-ºi creeze o imagine
despre drumul pe care a pornit oraºul nostru. Avem speranþa cã
avrigenii vor aprecia cum se cuvine aceastã idee ºi cã prin
intermediul publicaþiei noastre, vor primi cele mai pertinente
informaþii despre oraºul în care trãim.

ºi creºterea popularitãþii oraºului,
ce va deveni un loc ideal pentru
a investi, a locui ºi a fi vizitat”.
Conform referatului ce a însoþit
proiectul de hotãrâre, întocmit de
Doina Sãdeanu, inspector în
cadrul Biroului de Implementare
Proiecte de Dezvoltare Localã ºi
Integrare Europeanã din cadrul
Primãriei oraºului Avrig, strategia

localã ce a stat la baza elaborãrii
Master Planului Energetic al
Avrigului prevede cã, prin
implementarea proiectelor care
vizeazã utilizarea energiilor
solare, hidro, produse prin
utilizarea biomasei ºi a biogazului,
vor fi atinse atât obiectivul
general al Strategiei de Dezvoltare Localã - Creºterea

Urare la început
de an şcolar
De câteva zile a început un nou an ºcolar
ºcolar.. Cu
acest prilej, primarul oraºului A vrig, Arnold
Gunter Klingeis, împreunã cu întreaga echipã
din aparatul administraþiei publice locale,
ureazã tuturor elevilor ºi cadrelor didactice de
la toate instituþiile de învãþãmânt din A vrig,
Mârºa, Sãcãdate, Bradu ºi Glâmboaca multã
sãnãtate, succese, putere de muncã ºi realizãri
deosebite. Vã asigurãm de tot sprijinul ºi
colaborarea noastrã, astfel încât activitatea
dumneavoastrã educaþionalã sã se desfãºoare
în cele mai bune condiþii.

vor reuºi sã aducã la acceastã
manifestare personalitãþi din
diverse domenii ale vieþii
publice (culturã, turism,
sãnãtate, mediul academic,

politicã, diplomaþie, administraþia centralã ºi localã,
oameni de afaceri etc), dar ºi
diverºi invitaþi din strãinãtate.

Calitãþii vieþii pentru toþi locuitorii
Avrigului, cât ºi obiectivele
specifice ale acesteia- Stimularea
sectoarelor cu potenþial de
dezvoltare ºi creºterea competitivitãþii economice; Dezvoltarea resurselor umane ºi a
serviciilor sociale; Dezvoltarea
infrastructurii de bazã, respectând standardele de mediu.
Master Planul Energetic al
Avrigului îºi propune sã stea la
baza elaborãrii unor expertize
tehnologice, financiare ºi
legislative care vor putea crea
avantajul competitiv al valorificãrii

potenþialului utilizãrii resurselor de
energie regenerabilã- solarã,
hidro, biomasã ºi biogazdisponibile pe teritoriul administrativ al oraºului. Implementarea acestei strategii
energetice va duce, în timp, la
dezvoltarea sectorului economic
al producãtorilor de energie
bazatã pe surse regenerabile,
analizarea oportunitãþilor de
utilizare a resurselor energetice,
precum ºi la stabilirea zonelor
optime pentru valorificarea
competitivã a resurselor de
energie regenerabilã.

rosu galben albastru negru
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LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ANUL 2009
În luna august a acestui an,
s-a finalizat investiþia „Modernizare strãzi ºi reabilitare reþele
tehnico edilitare în oraºul Avrig,
strada Avram Iancu”, care a fost
achiziþionatã prin procedura
cerere de ofertã în luna mai,
anul 2008. Lucrarea a constat
în executarea structurii rutiere
ºi a trotuarelor prin îmbrãcãminte asfalticã, înlocuirea
totalã a conductei de alimentare
cu apã, construirea ºi racordarea la sistemul de canalizare
menajerã ce deserveºte imobilelor de pe tronsonul
Pavilionul - sala de nunþi – Râul
Avrig, s-a construit canalizarea
pluvialã, s-au amenajat parcãri
ºi zone verzi. În cadrul lucrãrii
s-a executat ºi alimentarea Sistemului de prevenire a incendiilor, conform normelor PSI.
Lucrãrile de modernizare în

zonã s-au continuat prin
amenajarea ºi extinderea curþii
Pavilionului- sala de nunþi, prin
lucrãri de pavare ºi regularizarea
pârâului ce tranziteazã curtea.
S-au executat lucrãri de reparaþii pe Extindere strada
Cânepii, tronsonul Fabrica de
Sticlã- Moarã, prin tratament
bituminos dublu. De asemenea,
s-au fãcut reparaþii de amenajare
pe drumul Avrig- Porumbacu
(tronsonul I).
S-au executat lucrãri de
reparaþii exterioare la clãdirea
Primãriei oraºului Avrig.
S-a ajuns în etapa „Recepþie
la terminarea lucrãrilor” pentru
investiþia „Lucrãri de reparaþii la
tronsonul Groapa de gunoi a
oraºului Avrig- intrare în Zona
Industrialã Avrig- Sud”.
În momentul de faþã se
desfãºoarã lucrãri de construcþii

la lucrarea „ECO- SISTEM
AVRIG - proiect pentru implementarea unui sistem eficient de
gestionare a deºeurilor municipale”, finanþat prin Programul
PHARE 2005 Coeziunea Economicã ºi Socialã „Schema de
investiþii pentru sprijinirea iniþiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.
În viitorul apropiat se vor
începe lucrãrile pentru investiþiile:
- reparaþii Cãmin Cultural
Bradu (începând cu data de 28
septembrie 2009);
- alimentarea cu apã în
localitatea Bradu, oraºul Avrig,
lucrare care este finanþatã prin
„Programul de alimentare cu
apã la sate”, dupã ce se va
selecta constructorul prin
organizarea licitaþiei publice - publice.
cerere de ofertã conform OUG În atenþia Primãriei oraºului
34/2006 - privind achiziþiile Avrig se aflã mai multe studii,

expertize ºi proiecte ce vor
urma sã fie implementate pe
parcursul anului 2010.

Compartiment Lucrãri Publice
Carmen Chialda
Florentina Horumbã

La ºedinþã au participat 16
consilieri locali. A lipsit consilierul
Gabriel Gavril Schuster. La
propunerea consilierului Florin
Jugãrean, preºedinte de ºedinþã a
fost ales consilierul Ilie Stoica.
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:

1. Hotãrârea nr. 123/2009
privind reducerea chiriei pentru
spaþiul ocupat de Ocolul Silvic
„Izvorul Florii” R.A. Avrig;
2. Hotãrârea nr. 124/2009
privind aprobarea documentaþiei de
avizare - proiect tehnic pentru
lucrãri de intervenþie la blocul C

Mârºa;
3. Hotãrârea nr. 125/2009
privind întocmirea Studiului de
Fezabilitate pentru realizarea
unei centrale fotovoltaice în Zona
Avrig- Sud;
4. Hotãrârea nr. 126/2009
privind repatizarea unor sume din
fondul de rulment ºi rectificarea
bugetului local pe anul 2009;
5. Hotãrârea nr. 127/2009
privind virarea de credite bugetare
în cadrul bugetului veniturilor ºi
cheltuielilor evidenþiate în afara
bugetului local pe anul 2009;
6. Hotãrârea nr. 128/2009
privind iniþierea întocmirii
documentaþiei PUZ - ,,Centru
pentru Energie RegenerabilãAvrig”;
7. Hotãrârea nr. 129/2009
privind întocmirea Studiului de

Fezabilitate pentru realizarea unei
micro-hidrocentrale pe conducta de
alimentare cu apã potabilã a
oraºului Avrig, în aval de Statia de
Tratare ºi Filtrare a Apei Avrig;
8. Hotãrârea nr. 130/2009
privind virarea de credite bugetare
în cadrul bugetului local pe anul
2009;
9. Hotãrârea nr 131/2009
privind aprobarea Documentaþiei
de avizare a lucrãrilor de intervenþii
pentru obiectivul de investiþie
,,Refacere ºarpantã Corp A la
Liceul Teoretic „Gheorghe Lazãr”
Avrig;
10. Hotãrârea nr. 132/2009
privind modificarea componenþei
Consiliului Comunitar Consultativ
aprobat prin Hotãrârea nr.120/
2005;
11. Hotãrârea nr. 133/2009

privind aprobarea modificãrii
Statului de Funcþii al Primãriei
oraºului Avrig;
12. Hotãrârea nr. 134/2009
privind modificarea HCL 72/85/
128/2007 pentru stabilirea
mãsurilor de înregistrare a
vehiculelor pentru care nu existã
obligativitatea înmatriculãrii;
13. Hotãrârea nr. 135/2009
privind aprobarea întocmirii
cardurilor- legitimaþie pentru
persoanele cu handicap sau
reprezentanþii legali ai acestora;
14. Hotãrârea nr. 136/2009
privind încheierea contractului de
prestãri servicii de salubritate în
zona de agrement ''Valea
Avrigului'', între Primãria
oraºului Avrig ºi SC GOA SA,
începând
cu
data
de
01.09.2009;

15. Hotãrârea nr. 137 privind
modificarea ºi completarea art. 1
din HCL nr. 21/2007, privind
aprobarea componenþei comisiei
sociale de analizã a cererilor de
locuinþã, modificatã prin HCL nr.
29/95/2008.
Au mai fost supuse atenþiei
urmãtoarele documente:
- Adresa locatarilor din bloc
ANL-T2, localitatea Mârºa;
- Adresa SC GOA Avrig
privind taxele de salubritate pe
Valea Avrigului;
- Adresa Protopopiatul
Ortodox Român Avrig;
- Adresa SC Apã- Canal SA
Sibiu;
- Cererea Asociaþiei ,,Club
Sportiv Avrig”;
- Referatul doamnei Maria
Grancea, biblioteca oraºului Avrig.

dopuri de PET din lume. Pe lângã
reprezentanþii organizatorilor, la
festivitatea de premiere au participat ºi responsabilii Proiectului “EcoSistem Avrig- proiect pentru imple-

mentarea unui sistem eficient de
gestionare a deºeurilor municipale”
din cadrul Primãriei oraºului Avrig,
precum ºi diverºi alþi invitaþi. Dopurile folosite la crearea lucrãrilor

tip mozaic au fost strânse ºi vor fi
duse la o companie de reciclare a
materialelor plastice, urmând a fi
transformate în pixuri, brelocuri sau
alte obiecte pentru copii.

Mozaicuri din dopuri de plastic
PET-urile de plastic reprezintã o
categorie importantã din deºeurile
ce ajung zilnic la orice groapã de
gunoi. Dacã în momentul aruncãrii
la ghena de gunoi aceºti recipienþi
din plastic au dopul fixat, o nouã
problemã apare: imposibilitatea
compactãrii acestora, ocuparea
unui spaþiu mai mare de colectare
ºi depozitare ºi implicit, costuri mai
mari atât pentru transportul, cât ºi
pentru depozitarea deºeurilor. O
soluþie la îndemânã oricui, la care
ne îndeamnã orice asociaþie,
societate sau organism ce se
ocupã de colectarea sau reciclarea
deºeurilor, este cea a eliminãrii
dopurilor de bidoanele de plastic în
momentul aruncãrii la ghena de
gunoi. Pentru a determina copiii sã
aplice acestã soluþie, Asociaþia
Ecologistã “Floarea de Colþ” din
Cluj Napoca, alãturi de Consiliul
Local al oraºului Avrig a demarat
un concurs care ºi-a propus
testarea imaginaþie ºi a spiritului
artistic, creativ, prin crearea de
“mozaicuri” din dopuri de plastic. La

acest concurs inedit, denumit “Ce
poþi face din capacele de PET?”,
au fost invitaþi toþi elevii de la
instituþiile de învãþãmânt din oraºul
Avrig ºi comunele Turnu Roºu,
Racoviþa, Porumbacu de Jos,
Cârþa, unitãþi administrativeteritoriale ce sunt implicate în
Proiectul “Eco- Sistem Avrigproiect pentru implementarea unui
sistem eficient de gestionare a
deºeurilor municipale”, concursul
reprezentând, de fapt, o acþiune
complementarã proiectului. Copiii
au fost sfãtuiþi sã se grupeze în
echipe de minim 10 membri, sã
colecteze cât mai multe capace de
PET ºi cu acestea sã formeze cel
mai interesant mozaic. Echipele
participante la concurs s-au
prezentat miercuri dimineaþa la
Liceul Teoretic “Gheorghe Lazãr”
Avrig, dotaþi cu mii de dopuri de
plastic, entuziasm ºi multã
imaginaþie. Dupã rezolvarea unor
chestiuni organizatorice ºi stabilirea
perimetrului fiecãrei echipe, s-a dat
start la imaginaþie ºi lucru. Încet –

încet, pe asfaltul din curtea
instituþiei de învãþãmânt au început
sã prindã formã diverse imagini
(peisaje inspirate din naturã, lucrãri
stilizate etc). Atenþi la cele mai mici
detalii, copiii, supravegheaþi de
cadrele didactice însoþitoare, au
lucrat câteva ore pentru a crea cea
mai frumoasã imagine ºi a
convinge juriul cã lucrarea lor
meritã premiul cel mare. Cum era
normal, misiunea membrilor juriului
nu a fost deloc una uºoarã, având
în vedere faptul cã fiecare echipã
a depus mari eforturi pentru a face
cea mai bunã impresie. Pânã la
urmã, clasamentul stabilit a fost
urmãtorul: menþiuni- “Prietenii
naturii” (ªcoala cu clasele I-VIII
Porumbacu de Jos), “Micii ecologiºti” (ªcoala cu clasele I-VIII Racoviþa), “Salvatorii” (Grupul ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa- clasa a VIII-a); premiul III“Ecologiºtii” (Grupul ªcolar Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa- clasa a IV-a); premiul II“Verde special” (Centrul pentru
Educaþie Incluzivã Turnu Roºu);
premiu I - “Terra” (Liceul Teoretic
“Gheorghe Lazãr” Avrig). Premiile
oferite de organizatori au constat
în ºepcuþe, tricouri ºi diverse materiale publicitare, câºtigãtorii premiului I urmând a pleca într-o tabãrã de iarnã. În plus, membri
echipei câºtigãtoare vor participa în
data de 5 iunie 2010, la Cluj Napoca, la o acþiune organizatã la nivel naþional, în cadrul câreia va fi
creat cel mai mare mozaic din

Carduri de parcare gratuitã pentru
persoanele cu dizabilitãþi cu handicap sau reprezentanþilor

În scopul asigurãrii accesului
gratuit al persoanelor cu dizabilitãþi
(handicap), posesoare de autoturisme, la locurile de parcare din
parcãrile publice amenajate pe
întreg teritoriul þãrii, Consiliul Local
al oraºului Avrig a aprobat recent,
prin Hotãrârea nr. 135/2009,
întocmirea unor carduri- legitimaþie
pentru aceastã categorie de persoane sau reprezentanþilor legali ai
acestora. Necesitatea eliberãrii
acestui card pentru persoanele cu

handicap este prevãzutã în Legea
nr. 448/2006 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, HG nr. 268/2007
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 448/
2006, precum ºi în Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru
Persoane cu Handicap nr. 223/2007
privind implementarea formatului
unic al cardului - legitimaþie de parcare pentru persoanele cu handicap. Cardul va fi eliberat persoanelor

legali ai acestora doar la cerere.
Solicitarea va fi adresatã Serviciului
Public de Asistenþã Socialã al
oraºului Avrig, costurile aferente
fabricãrii ºi eliberãrii acestui
document urmând a fi suportat din
bugetul local. Posesorii autovehiculelor ce transportã o persoanã
cu handicap deþinãtoare de cardlegitimaþie pentru locurile gratuite
de parcare, beneficiazã, de asemenea, de gratuitate în toate
parcãrile publice.

rosu galben albastru negru
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Deputatul Mircea Silvestru Lup şi-a inaugurat cel de-al
treilea biroul parlamentar
Începând de vineri, 1111 septembrie 2009, în oraºul A vrig funcþioneazã cel deal treilea birou parlamentar al deputatului sibian Mircea Silvestru Lup. Biroul
din A vrig este amenajat într-un spaþiu privat situat pe strada Saºilor
Saºilor,, nr
nr.. 36
36..
Deputatul Ioan Cindrea, vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Sibiu, Ioan Banciu, primarii sau
viceprimarii din localitãþile apropiate, consilieri locali, oameni de
afaceri, directori ai unor instituþii
de învãþãmânt din localitate,
numeroºi membri de partid sau
simpli cetãþeni, au fost prezenþi
vineri, 11 septembrie 2009, la
momentul inaugurãrii Biroului
Parlamentar al deputatului Mircea Silvestru Lup din oraºul
Avrig. Festivitatea inaugurãrii a
fost deschisã de viceprimarul
Avrigului, Gheorghe Frãticiu, ce
a adresat un scurt cuvânt de bun
venit tuturor participanþilor. Apoi,
deputatul Mircea Silvestru Lup a
þinut sã-ºi arate satisfacþia inaugurãrii acestui nou birou parla-

mentar, moment ce în opinia sa,
înseamnã indeplinirea unei promisiuni fãcute alegãtorilor din
aceastã zonã, aceea de a oferi
tuturor posibilitatea de a-ºi prezenta problemele sau propunerile direct omului ce le poate
duce cãtre instanþa legislativã a
statului sau cãtre alte autoritãþi
competente pentru rezolvare. În
alocuþiunea sa, colegul deputatului Lup, Ioan Cindrea, a spus
cã, prin inaugurarea biroului de
la Avrig se mai face încã un pas
important spre împlinirea proiectului de apropiere spre cetãþeni
gândit de formaþiunea lor politicã.
Imediat dupã acesta, protopopul
ortodox al Avrigului, pr. Vasile
Gafton, a oficiat o scurtã slujbã de
binecuvântare a spaþiului.

În fiecare zi de
vineri, Mircea
Silvestru Lup va
acorda audienþe
º i l a A vrig
Biroul Parlamentar al deputatului Mircea Silvestru Lup de
la Avrig este cel de-al treilea
deschis în colegiul electoral unde
a fost ales social democratul
sibian. Pânã acum, o parte din
activitatea de teritoriu a lui Mircea
Silvestru Lup se desfãºura la birourile parlamentare din oraºele
Cisnãdie ºi Tãlmaciu. Cu prilejul
deschiderii biroului de la Avrig,
Lup a anunþat cã alegerea
acestui imobil privat pentru

desfãºurarea activitãþii este o
soluþie provizorie, deoarece Primãria ºi Consiliul Local Avrig nu
au gãsit încã un spaþiu potrivit
pentru desfãºurarea unei asemenea activitãþi. „Începem activitatea aici, dar sperãm noi cã,
în scurt timp, vom primi spaþiul
ocupat acum de biblioteca ºco-

larã ºi ne vom muta acolo.”, a
spus deputatul Lup. Acesta a mai
menþionat cã biroul va fi deschis
zilnic, câte trei ore, (concomitent,
dimineaþa ºi dupã amiaza), aici
urmând sã fie prezentã o persoanã ce va prelua toate petiþiile
ºi solicitãrile adresate de cetãþenii
din zonã. În fiecare zi de vineri,

între orele 13 ºi 15, la biroul din
Avrig, situat pe strada Saºilor, nr.
36, Mircea Silvestru Lup va
acorda audienþe persoanelor
interesate. La biroul parlamentar
de la Avrig sunt arondate toate
localitãþile din partea de sud a
judeþului (de la Arpaºu de Jos,
pânã la Racoviþa).

Prioritatea companiei E.ON Gaz
Distribuþie este asigurarea
siguranþei în utilizarea gazelor
naturale. Pentru ca utilizarea
gazelor naturale sã se desfãºoare
în condiþii de siguranþã, este
nevoie
de
atenþie
ºi
responsabilitate, atât din partea
consumatorilor, cât ºi din partea
E.ON Gaz Distribuþie.
E.ON Gaz Distribuþie are în
administrare sistemul de distribuþie
a gazelor naturale. Conform
legislaþiei ºi normelor în vigoare,
instalaþiile interioare de utilizare a
gazelor naturale sunt în pro-

prietatea ºi în administrarea
consumatorilor. Aceºtia au
obligaþia legalã sã întreþinã
instalaþiile interioare de gaze
naturale ºi sã respecte normele
de utilizare ale acestor pentru
funcþionarea în condiþii de
siguranþã.
Efectuarea verificãrii ºi a reviziei
tehnice periodice a instalaþiilor de
utilizare este obligatorie
(verificarea o datã la doi ani,
revizia o datã la zece ani), iar în
conformitate cu ultimele modificãri
ale legislaþiei din domeniul gazelor
naturale responsabilitatea pentru

efectuarea acestor operaþiuni le
revine consumatorilor. În acest
sens, consumatorul are obligaþia
sã selecteze un operator autorizat
de cãtre Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE) pentru realizarea acestor operaþiuni.
La rândul ei, E.ON Gaz
Distribuþie are obligaþia - stabilitã
prin lege - de a se asigura cã au
fost efectuate operaþiunile de
verificare ºi de revizie la instalaþiile
de utilizare ale clienþilor, în
termenul stabilit de reglementãrile
în vigoare ºi în baza documentelor

care atestã acest fapt.
Pentru a veni în sprijinul
consumatorilor, compania noastrã
oferã în continuare servicii de
verificare ºi revizie a instalaþiilor
interioare de utilizare a gazelor
naturale. Astfel, consumatorii pot
opta pentru serviciile de verificare
ºi revizie oferite de cãtre compania
noastrã, caz în care vor primi din
partea E.ON Gaz Distribuþie un
contract pe care trebuie sã-l
semneze ºi sã-l returneze prin
intermediul angajaþilor companiei..
În cazul în care consumatorul
opteazã pentru alt operator
autorizat ANRE, acesta trebuie sã
ºtie cã firma respectivã are obli-

gaþia de a întocmi 4 exemplare ale
fiºei de evidenþã a lucrãrilor tehnice
periodice efectuate (completate,
semnate ºi ºtampilate). Un
exemplar trebuie sã rãmânã la
client, unul rãmâne la firma
autorizatã, iar 2 exemplare trebuie
predate de cãtre firma autorizatã
la operatorul sistemului de
distribuþie (E.ON Gaz Distribuþie),
respectiv la furnizorul de gaze
naturale (E.ON Gaz România).
În cazul neprezentãrii acestui
document care atestã efectuarea
operaþiunilor de verificare / revizie a instalaþiei de utilizare a
gazelor naturale, în conformitate
cu legislaþia în vigoare, compania

noastrã este obligatã sã sisteze
distribuþia gazelor naturale pânã
la efectuarea acestor operaþiuni.
Dorim sã precizãm încã o datã
faptul cã aceste mãsuri sunt
absolut necesare pentru prevenirea unor accidente care s-ar
putea produce ca urmare a
exploatãrii necorespunzãtoare a
instalaþiilor interioare de utilizare a
gazelor naturale prin montarea unor
instalaþii improvizate sau utilizarea de
aparate neconforme, montate
improvizat ºi fãrã aprobãri legale.
Departamentul
Comunicare ºi Relaþii
Publice
E.ON România

Proiecte depuse spre finanþare de Primãria oraºului Avrig
- “BAZÃ SPORTIVÃ TIP I
AVRIG, JUD. SIBIU”- proiect
depus spre finanþare în cadrul
Programului de Dezvoltare a
Infrastructurii unor Baze
Sportive din Spatiul Rural,
ORDONANÞA 7/2006
Data depunerii cererii de
finanþare: 05.09.2008
Proiectul a fost declarat
eligibil.
Prin acest proiect se doreºte
construcþia unei baze sportive
care are în componenþã un teren
de fotbal, o pistã de atletism, o
pistã de sãriturã în lungime,
tribune, vestiare, împrejmuiri,
parcãri ºi acces auto.
- În cadrul Programului
prioritar naþional pentru
reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale ºi dotarea
aºezãmintelor culturale din
mediul mic urban, s-a depus un
proiect care are ca obiectiv reabilitarea ºi dotarea Casei de
Culturã din oraºul Avrig.
Programul se deruleazã prin
Ministerul Culturii ºi Cultelor, împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii
Regionale ºi Locuinþelor ºi Compania Naþionalã de Investiþii.
Proiectul a fost depus la data
de 10 septembrie 2008,a fost
declarat eligibil ºi este în faza de
elaborare a documentaþiilor
tehnice.
- ”EXTINDERE, MANSARDARE CORP B ªI REFACERE
ªARPANTÃ CORP A LA
LICEUL TEORETIC “GHEORGHE LAZÃR” AVRIG, STR.
HOREA, NR. 27 ªI ASIGURAREA DOTÃRILOR NECESARE”, proiect depus spre
finanþare în cadrul POR, Axa
Prioritarã 3, Domeniul major de
interventie 3.4 Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea ºi
echiparea
infrastructurii
educaþionale preuniversitare,
universitare ºi a infrastructurii
pentru formare profesionalã
continuã.
Proiectul îºi propune extinderea ºi dezvoltarea spaþiului
actual al liceului, prin crearea de
clase suplimentare, amenajarea
unor laboratoare corespunzãtoare desfãºurãrii orelor de
specialitate (fizicã, chimie,
biologie), facilitarea accesului
elevilor la o bibliotecã ºcolarã,
crearea unui centru de documentare ºi informare, crearea
unor spaþii de desfãºurare a
orelor de sport în aer liber,
precum ºi de petrecere a
timpului liber, crearea unor
cabinete didactice pentru
profesori în vederea pregãtirii
orelor, a gestionãrii corespunzãtoare a suporturilor de învãþãmânt, presupune o consolidare
a actualei infrastructuri existente
la liceu, care va permite elevilor
sã beneficieze de o pregãtire
corespunzãtoare unor standarde normale de învãþãmânt.
Proiectul a fost depus la data
de 18 septembrie 2008, a fost
declarat eligibil ºi este în faza de
precontractare.
- „MODULE DE PREGÃTIRE
ÎN DOMENIILE FONDURI
STRUCTURALE, MANAGEMENTUL
PROIECTELOR,
ACHIZIÞII PUBLICE ªI ECDL
PENTRU PERSONALUL PRIMÃRIEI AVRIG”, proiect depus
spre finanþare în cadrul Programului Operaþional Dezvoltarea Capacitãþii Administrative,
axa 1, domeniul 1.3. Îmbunãtãþirea eficacitãþii organizaþionale.

Obiectivul
general
al
proiectului este acela de a
asigura o bazã de resurse
umane calificate ºi perfecþionate,
în vederea identificãrii oportunitãþilor de finanþare ºi a
dezvoltãrii ºi implementãrii cu
succes a unui numãr important
de proiecte de dezvoltare a
oraºului.
Obiectivul specific al proiectului
este dezvoltarea abilitãþilor
profesionale ale funcþionarilor
publici de conducere ºi execuþie
ºi ale personalului contractual
din Primãria Avrig, în domeniile
Fonduri Structurale, Management de proiect, achiziþii publice
ºi ECDL.
Proiectul a fost depus la data
de 8 decembrie 2008, iar la data
de 24 septembrie 2009 s-a
semnat contractul de finanþate,
implementarea derulându-se pe
urmãtoarele 7 luni.
- „ECO-SISTEM AVRIGPROIECT PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
EFICIENT DE GESTIONARE A
DEªEURILOR MUNICIPALE”,
depus spre finanþare în cadrul
Programului PHARE 2005,
Programul de Coeziune Economicã ºi Socialã,
„Schema de Investiþii pentru
Sprijinirea Iniþiativelor Sectorului
Public în Sectoarele Prioritare
de Mediu” (Schema de Granturi:
Investiþii Publice în Sectoarele de
Mediu).
Scopul acestui proiect este
implementarea unui sistem
eficient de gestionare a
deºeurilor municipale ºi asimilate
în zona þintã (oraºul Avrig,
comuna Porumbacu, comuna
Cârþa, comuna Racoviþa, comuna Turnu Roºu), în vederea

dezvoltãrii durabile a zonei,
creºterii calitãþii vieþii, îmbunãtãþirea sãnãtãþii populaþiei ºi a
mediului de afaceri prin
conformarea la cerinþele
naþionale ºi Directivele UE
privind gestionarea deºeurilor.
Proiectul a fost depus la data
de 15 august 2007,
iar
implementarea a început cu data
de 1 februarie 2008.
- În cadrul apelului de proiecte
organizat în cadrul POR, AXA
PROIRITARÃ 1, domeniul major
de intervenþie 1.1 - Planuri
integrate de dezvoltare urbanã,
Centre urbane, s-a depus la
data de 31 martie 2009 un
proiect integrat compus din
urmãtoarele proiecte:
1. REAMENAJAREA ªI MODERNIZAREA INTERSECÞIEI
STRADA GHEORGHE LAZÃR
CU STRADA SAMUEL BRUKENTHAL, ÎN VEDEREA CONFERIRII UNUI CARACTER DE
CENTRU CIVIC AL ACESTEI
ZONE.
Obiectivul proiectului constã în
amenajarea unui spaþiu urban în
oraºul Avrig prin construirea
unei pieþe civice la intersectia
strãzilor Gheorghe Lazãr ºi
Samuel Von Brukenthal, care va
asigura o funcþiune a oraºului,
inexistentã pânã în prezent. De
asemenea, prin acest proiect se
urmãreºte asigurarea dotãrilor
urbane necesare conferirii
viitorului obiectiv, a funcþiunilor
necesare unei pieþe civice,
respectiv: amenajarea unor
spaþii verzi, amenjarea unei
scene care va fi utilizatã pentru
organizarea manifestarilor
culturale în oraº, amenajarea de
gradene, amenajarea unor
spaþii în vederea folosirii

acestora de cãtre serviciile
publice ale primãriei, amenajarea iluminatului pieþei,
recondiþionarea ºi punerea în
valoare a statuii „Gheorghe
Lazãr” ºi amenajarea unui loc
de joacã pentru copii.
2. MODERNIZAREA STRÃZILOR URBANE ÎN ORAªUL
AVRIG: STRADA BISERICII,
STRADA GHEORGHE LAZÃR
ªI STRADA MIHAI VITEAZU.
Scopul modernizãrii celor trei
strãzi este :
- asigurarea unui acces
comod a locuitorilor oraºului,
atât spre oraºul Sibiu, capitala
judetului, cât ºi spre zona
turisticã ºi de agrement, dar ºi
spre zona industrialã în continuã
dezvoltare, precum ºi spre
judeþul Braºov;
- creºterea gradului de
siguranþã în circulaþie pentru
pietoni, inclusiv pentru persoanele cu dizabilitãþi locomotorii, prin modul de rezolvare
al trotuarelor;
- prin utilizarea suprafeþei de
teren care astãzi este ocupatã
de rigole ºi ºanturi deschise
pentru evacuarea apelor
pluviale, se vor crea, prin
marcarea pe carosabil cu
vopsea, piste pentru biciclisti.
3. CENTRU DE AFACERI ªI
INOVAÞII
Pentru atingerea obiectivelor
Strategiei de dezvoltare localã a
oraºului AVRIG, referitoare la
dezvoltarea mediului de afaceri,
se propune înfiinþarea unui
Centru de afaceri ºi inovaþii, ce
va fi un organism independent,
ce va funcþiona în strânsã
colaborare cu Primãria AVRIG.
Obectivul proiectului este
dezvoltarea durabilã a mediului

de afaceri, realizatã prin
dinamizarea vieþii economice
locale ºi prin crearea de locuri
de muncã.
4. REABILITAREA ªI AMENAJAREA CLÃDIRII SITUATE PE
STRADA CORNELIU COPOSU,
NR. 8, LOCALITATEA MÂRªA
ªI TRANSFORMAREA EI ÎN
IMOBIL DESTINAT ACTIVITÃÞII SOCIALE A CENTRULUI DE INFORMARE ªI
CONSILIERE PENTRU COPII
ªI TINERI – MÂRªA.
Înfiinþarea acestui centru are
ca scop asigurarea accesului
copiilor ºi tinerilor la informare ºi
consiliere, prin intermediul unor
servicii calitative de educaþie
non-formalã, timp liber ºi
angajare pentru dezvoltarea lor
prin participare ºi implicare
deplinã ºi activã în viaþa socialã,
economicã, culturalã ºi politicã a
societãþii.
Obiectivul acestui proiect este
creºterea calitãþii vieþii prin
îmbunãtãþirea serviciilor sociale
ºi se va realiza prin reabilitarea,
amenajarea ºi dotarea clãdirii
situate pe Strada Corneliu
Coposu, nr. 8.
Clãdirea din Mârºa se reabiliteazã, amenajeazã ºi doteazã în
vederea desfãºurãrii activitãþii
sociale a Centrului de Informare
ºi Consiliere pentru copii ºi tineri
cu vârste cuprinse între 8 ºi 20
de ani.
Cele patru proiecte, împreunã cu
Planul Integrat de Dezvoltare
Urbanã, sunt în etapa de evaluare.
Biroul Implementare Programe
de Dezvoltare Localã ºi Integrare
Europeanã din cadrul Primãriei
oraºului Avrig.
Cristina Aldea
Andreea Bugneriu

rosu galben albastru negru

Responsabilitatea privind verificarea ºi revizia instalaþiilor interioare
de gaz revine consumatorilor

4

Microhidrocentrală
pe conducta de
alimentare cu apă
potabilă a oraşului
Pentru a profita din plin de
avantajul existenþei unei reþele
proprii de alimentare cu apã
potabilã, care din construcþie
oferã un debit cu o vitezã de
deplasare a apei destul de mare
(diferenþa de nivel de la locul
captãrii ºi pânã la intrarea în oraº
este de câteva zeci de metri),
conducerea administrativã a
Avrigului îºi propune realizarea
unei microhidrocentrale pe
conducta principalã de apã.
Soluþia adoptatã de avrigeni nu
reprezintã o noutate ºi o inovaþie
în domeniu, dar în tarã aceastã
metodã de producere a energiei
electrice nu prea este aplicatã. În
vederea parcurgerii etapelor
necesare transpunerii în practicã

a acestei idei, în urmã cu puþin
timp, Consiliul Local Avrig a
adoptat Hotãrârea nr. 129/2009,
prin care s-a aprobat întocmirea
Studiului de Fezabilitate pentru
realizarea microhidrocentralei.
Conform estimãrilor fãcute,
obiectivul ce va produce energie
electricã va fi realizat pe
conducta de alimentare cu apã
potabilã a oraºului Avrig, în aval
de Staþia de Tratare ºi Filtrare a
Apei. Realizarea microhidrocentralei se alãturã celorlalte
proiecte ce au ca scop producerea
de energie „verde”, din surse
neconvenþionale ºi nepoluante,
promovate în ultima perioadã de
conducerea administrativã a
oraºului Avrig.

MÂRªA

Slujbă pentru copii

CURIOZITÃÞI

respectat o frumoasã tradiþie a
ultimilor ani ºi în aceastã zi de
debut a noului an ºcolar, am oficiat
o rugãciune pentru elevii, de aici
ºi de pretutindeni, ce se aflã în
pragul unei noi etape ºcolare.
Sper ca slujba noastrã sã-i ajute
sã treacã onorabil peste acest an
ºcolar, sã aibã succese ºi rezultate
la învãþãturã din cele mai bune.
De asemenea, nu i-am uitat nici
pe copiii ce nu mai sunt printre noi,
unii dintre ei neºtiind nici mãcar ce
înseamnã ºcoala ºi viaþa de ºcolar,
ºi am înãlþat o rugãciune întru
liniºtea ºi odihna lor veºnicã.” La
ceremonia religioasã au participat
zeci de credincioºi din localitate.

rosu galben albastru negru

La fel cum s-a întâmplat ºi în ani
trecuþi, la Mârºa prima zi de
ºcoalã din noul an de învãþãmânt
a prilejuit ºi oficierea unei slujbe
religioase speciale, dedicatã atât
elevilor ce au pãºit pragurile
unitãþilor de învãþãmânt, cât ºi
copiilor decedaþi. Festivitatea s-a
desfãºurat la troiþa ridicatã în
memoria copiilor decedaþi din
localitatea Mârºa (singurul
monument dedicat copiilor din
România), imediat dupã sfânta
liturghie de sãrbãtoarea Înãlþãrii
Sfintei Cruci. Serviciul religios a
fost oficiat de pretul paroh ortodox
Ioan Filimonescu, cel care ne-a
declarat urmãtoarele: ”Am

Ro`ia anului 2009

Condiþiile meteorologice din
aceastã toamnã au fost deosebit
de bune pentru cei ce se ocupã
de agriculturã. Dovezi clare în
acest sens sunt fructele ºi
legumele cu dimensiuni
gigantice, ce au crescut în
grãdinile ºi livezile oamenilor.
Cea mai importantã candidatã
pentru titlul neoficial de „cea mai
mare roºie a anului 2009” pare
sã fie o ditamai tomata culeasã
din grãdina unei pensionare din
Avrig. Elena Roman (strada
Alexandru Vlahuþã, nr. 1), a
gãsit în urmã cu ceva timp în
grãdina de lângã casã o roºie
care cântãrea nu mai puþin de
1,170 kg. Am vãzut ºi noi
minunea de roºie ºi i-am fãcut
o pozã pentru a putea s-o
arãtãm tuturor. De la
gospodina ce s-a „pricopsit” cu
acest exemplar, am aflat cã anul
acesta, mai mult ca în alþi ani,

a avut foarte multe asemenea
exemplare, unele destul de
apropiate ca mãrime cu roºia
campioanã. Roºiile, din care se
preparã un bulion extraordinar
de gustos, dupã cum ne-a
declarat Elena Roman, sunt
cultivate în grãdina proprie, din
sãmânþã extrasã de la recolta
de anul trecut ºi pãstratã în

gospodãrie. Am fost curios ce
fel de îngrãºãmânt s-a folosit
pe solul unde a fost cultivatã
tomata ºi am aflat cã singurul
„aditiv” a fost cel natural, de
grajd. În plus, femeia ne-a mai
spus cã, în timpul creºterii, a
stropit planta cu piatrã vânãtã,
dar ºi cu un tratament împotriva manei.

Strategia de Comunicare a oraşului
Asemeni marilor oraºe
europene, agenþiilor guvernamentale ºi de dezvoltare
regionalã, ministerelor etc, oraºul
Avrig are o Strategie de
Comunicare proprie. Documentul
a fost aprobat de Consiliul Local
Avrig cu prilejul ºedinþei ordinare
din luna august, prin adoptarea
Hotãrârii nr. 105/2009. Conform
datelor cuprinse în referatul ce a
însoþit proiectul de hotãrâre,
întocmit de inspectorul Doina
Sãdeanu din cadrul Biroului de
Implementare Proiecte de
Dezvoltare Locala ºi Integrare
Europeanã al Primãriei Avrig,
necesitatea elaborãrii acestei
strategii de comunicare este
motivatã, în primul rând, de
„viziunea verde” a primarului din
Avrig, Arnold Klingeis, care
costituie „forþa conducãtoare din
spatele dezvoltãrii proiectelor de
energie regenerabilã, precum ºi
de dezvoltare socialã ºi economicã
a oraºului”. Conform aceluiaºi
referat, scopul elaborãrii acestei
strategii de comunicare este
„promovarea dezvoltãrii durabile
integrate a oraºului Avrig,
susþinutã de viziunea strategicã,

care stabileºte direcþia, scopul,
þinta spre care se îndreaptã
lucrurile ºi reprezintã un
instrument extrem de puternic în
termeni de management ºi politici
sociale.” Conducerea administrativã a oraºului are o viziune
revoluþionarã în ceea ce priveºte
viitorul localitãþii, planurile edilului
ºef prognozând cã „Avrig va
deveni unul din centrele de
referinþã, de valorificare a
resurselor
de
energie
regenerabilã pânã în 2020 ºi
independent energetic pânã în
2030. Acest lucru va avea drept
rezultat crearea de noi locuri de
muncã, facturi mai mici la utilitãþi ºi
promovarea oraºului, ce va
deveni unul cunoscut, un loc ideal
pentru a investi, a locui ºi a fi
vizitat”. Strategia de Comunicare
a oraºului Avrig are ca principale
obiective
conºtientizarea
personalului ºi a consilierilor
Primãriei Avrig cu privire la
valoarea energiei regenerabile ºi
a unei comunicãri mai eficiente,
sensibilizarea cetãþenilor oraºului
cu privire la avantajele oferite de
crearea ºi utilizarea energiei
regenerabile ºi la alte prioritãþi ale

primãriei (cum ar fi promovarea
turismului), promovarea Avrigului
ca o locaþie atractivã ºi sustenabilã
pentru dezvoltarea de afaceri.
Prin aplicarea acestei strategii,
conducerea administraþiei publice
locale din Avrig sperã sã obþinã
unele rezultate care vor conduce
la îmbunãtãþirea comunicãrii
personalului primãriei cu locuitorii
oraºului ºi cu potenþialii investitori,
asigurarea unei administraþii mai
eficiente, mai deschise ºi mai transparente, sporirea sprijinului local
pentru implementarea ºi
promovarea noilor proiecte ºi
investiþii etc. Pentru a pune în
practicã Strategia de Comunicare
a oraºului, vor fi organizate
diverse seminarii de pregãtire cu
angajaþii Primãriei Avrig, vor fi
alcãtuite fiºe informaþionale,
fotografii, se vor edita materiale
promoþionale. De asemenea, se
are în vedere dezvoltarea
relaþiilor cu presa, accesul mai
mare spre consultanþã de
specialitate pentru diverse
chestiuni, organizarea de ateliere
de dezvoltare personalã ºi
comunicare destinate personalului
primãriei etc.

