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O zi la festivalul baroc de la Avrig

Festivalul „Toamnã barocã la
Avrig”, prima manifestare de
acestã amploare organizatã în
România, a fost organizat de
Consiliul Local al oraºului Avrig,
Muzeul oraºului Avrig, Centru de
Informare Turisticã Avrig ºi
Asociaþia „Prietenii Avrigului”, în
parteneriat cu Fundaþia Samuel
von Brukenthal ºi Ton Mariage.
Evenimentul a avut multiple
caracteristici (cultural, artistic,
monden etc), iar organizatorii ºi-au
propus ca prin acesta sã promoveze ºi sã readucã în atenþia opiniei
publice, a autoritãþilor locale ºi
naþionale, dar ºi a locuitorilor Avrigului, singurul complex baroc de

acest fel din România, dar ºi multe
alte elemente ale acestui stil prezente
ºi cunoscute în aceastã zonã.
Printre personalitãþile sibiene ce au
rãspuns invitaþiei organizatorilor ºi au
participat la festival, s-a aflat ºi
preºedintele Consiliului Judeþean
Sibiu, Martin Bottesch.

Ultimele
pregãtiri...
Sâmbãtã, dis de dimineaþã, aleile
parcului fostului Preventoriu ºi o
parte din încãperile complexului, cele
ce urmau sã gãzduiascã mare parte
a festivalului, s-au animat. Primii care
ºi-au fãcut apariþia în zonã au fost
voluntarii Asociaþiei „Prietenii

ANUNŢ IMPORTANT!!!
Serviciul Public Comunitar la serviciul nostru CU 15 ZILE
Local de Evidenþã a Persoa- ÎNAINTE DE EXPIRARE, având
nelor al oraºului Avrig vã asupra lor urmãtoarele documente:
face cunoscute urmãtoarele:
- documentul de identitate
expirat;
- cartea de alegãtor (unde este
Vã rugãm sã vã verificaþi
valabilitatea actelor de identitate cazul);
- certificatul de naºtere – original
(buletinul de identitate, cartea de
identitate sau cartea de identitate ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie –
provizorie)!!!
original ºi copie (unde este cazul);
- hotãrârea de divorþ – original
Persoanele cãrora le expirã actul
de identitate trebuie sã se prezinte ºi copie (unde este cazul);

Avrigului”, ce au pus la punct ultimele
detalii, au amenajat standurile expoziþionale ºi sala mare de festivitãþi,
s-au asigurat cã fiecare participant
are toate cele necesare etc. A fost
multã mucã ºi agitaþie, dar în jurul
orei 11, când au început sã soseascã ºi primii invitaþi, lucrurile erau organizatori, Radu Vasile Chialda,
puse la punct ºi manifestarea putea doctorand în filosofia culturii ºi abdebuta.
solvent al masterului de filosofie a
artei la Universitatea Alexandru Ioan
Debut de festival
Cuza din Iaºi, a fãcut o scurtã prePrimul punct al programului pre- zentare a expoziþiei ºi a spus câteva
g[tit de organizatorii celei dintâi ediþii cuvinte despre principalele elemente
a Festivalului „Toamnã barocã la ale stilului baroc ºi domeniile în care
Avrig”, a fost vernisajul expoziþiei de s-a manifestat ºi poate fi identificat.
fotografie „Sub semnul barocului”, Au mai vorbit celor prezenþi,
gãzduitã de Sala Orangerie a fostei punctând diverite elemente ce fac
reºedinþe de varã a baronului Sa- legãtura între baroc ºi Avrig, premuel von Brukenthal. La realizarea ºedintele Asociaþiei „Prietenii Avriexpoziþiei ºi-au adus contribuþia trei gului”, pr. Vasile Gafton ºi primarul
pasionaþi de fotografie (Mirela Mol- oraºului Avrig, Arnold G. Klingeis.
dor, Mihai Bucºa ºi Cornelia Feyer), Expoziþia de fotografie a putut fi
primi doi fiind, în acelaºi timp, membri vizitatã pe toatã durata festivalului.
ai „Prietenilor Avrigului” ºi localnici.
Despre baroc...
Au fost expuse câteva zeci de fotografii, cele mai multe, realizate în
Imediat dupã vernisarea expointeriorul complexului baroc de la ziþiei, participanþii la festival au fost
Avrig în vremurile noastre, dar ºi invitaþi sã asiste la o dezbatere cu
unele reproduceri ale unor imagini tema „Un complex baroc unic în Romai vechi din acest loc, precum ºi m]nia”. Expunerile prezentate în
mai multe peisaje din naturã. Dupã cadrul acestui punct din program,
momentul de introducere, susþinut susþinute de Cornelia Feyerde Maria Grancea, unul dintre Fundaþia „Samuel von Brukenthal”,
- certificatele de naºtere ale
copiilor sub 14 ani – original ºi
copie;
- certificatul de deces – original
ºi copie (unde este cazul);
- actul de proprietate asupra
imobilului/locuinþei – original ºi copie
-, adeverinþã de la Registrul
agricol sau alte acte doveditoare
privind domiciliul;
- timbru fiscal de 4 (patru) lei;
-taxa de eliberare a documentului - 7 (ºapte) lei – se achitã la
casieria Primãriei oraºului Avrig.

14 (paisprezece) ani se vor
prezenta la serviciul nostru cu unul
dintre pãrinþi, LA 15 ZILE DE LA
DATA ÎMPLINIRII VÂRSTEI DE 14
ANI, având asupra lor urmãtoarele
documente:
- certificatul de naºtere – original
ºi copie;
- documentul de identitate al
pãrintelui – original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie –
original ºi copie (unde este cazul);
- hotãrârea de divorþ – original
ºi copie (unde este cazul);
- actul de proprietate asupra
Tinerii care împlinesc vârsta de imobilului/locuinþei – original ºi copie

Arnold Klingeis- Primãria oraºului
Avrig, Christopher Shonn- director
al firmei de consultanþã în turism Kohl
& Partner, Iulian Stoia - Ton Mariage, au arãtat celor prezenþi o
parte din istoria complexului baroc
de la Avrig, strategii de revitalizare
a acestui loc, planuri ºi proiecte de
viitor, posibile modalitãþi de exploatare din punct de vedere al potenþialului turistic, precum ºi care au fost

etapele parcurse pânã în acest
moment în ceeea ce priveºte
amplul proces de refacere ºi redare cãtre circuitul public a acestui complex. A fost o dezbatere
reuºitã, cei prezenþi au putut afla
lucruri interesante, chiar dacã nu
toate lucrurile spuse ºi expuse au
fost pe înþelesul sau pe placul
tuturor.
(continuare în pagina 4)

-, adeverinþã de la Registrul agricol
sau alte acte doveditoare privind
domiciliul;
- timbru fiscal de 4 (patru) lei;
- taxa de eliberare a documentului - 7 (ºapte) lei – se achitã la
casieria Primãriei oraºului Avrig.

RESPECTAREA TERMENELOR
LEGALE MENÞIONATE MAI SUS
VA FI SANCÞIONATÃ PECUNIAR, CONFORM LEGII!!!

Cetãþenii care solicitã carte de
identitate provizorie, în condiþiile
legii, pe lângã actele necesare, au
nevoie de douã fotografii 3/4 cm,
având în partea de jos o bandã
albã de 7 mm.
VÃ ATENTIONÃM CÃ NE-

Pânã la data de 6 decembrie
2009, programul de lucru cu
publicul al Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor al oraºului Avrig este
de luni pânã sâmbâtã, între orele
8 ºi 20. În ziua de 21 noiembrie
2009, programul va fi între orele 8
ºi 16, iar în ziua de 22 noiembrie
2009, programul va fi între orele 8
ºi 21.

Consilul Local va deţine o nouă societate comercială
Consiliul Local al oraºului Avrig
a adoptat recent o hotãrâre, prin
care a aprobat înfiinþarea unei
societãþi comerciale cu rãspundere limitatã, ce va avea ca ºi
obiect principal de activitate
desfãºurarea unor activitãþi de
consultanþã în management, iar
ca obiect secundar- producerea,
transportul, distribuirea ºi comercializarea energiei electrice.
Prin adoptarea Hotãrârii nr.
144/2009, legislativul local

avrigean a aprobat înfiinþarea
societãþii ENEV-AVRIG SRL, ce va
avea asociat unic oraºul Avrig.
Societatea respectivã va funcþiona sub autoritatea Consiliului Local
al oraºului Avrig, patrimoniul iniþialcapitalul social al societãþii fiind de
1000 lei (100 de pãrþi sociale cu
valoarea nominalã de 10 lei
partea). Administrarea noii societãþi
comerciale avrigene va fi asiguratã
de un administrator unic. Sediul
ENEL- AVRIG SRL va fi în oraºul

Avrig, strada Saºilor, nr. 17 A. Prin
aceeaºi hotãrâre, Consiliul Local
Avrig a aprobat suportarea
cheltuielilor necesare înfiinþãrii
societãþii comerciale. Primarul
Avrigului, Arnold Gunter Klingeis,
a fost împuternicit pentru a semna
Actul constitutiv al societãþii
comerciale, iar consilierul juridic
Liliana Florina Ionescu va face
demersurile necesare la Oficiul
Comerþului de pe lângã Tribunalul
Sibiu, precum ºi la celelalte

organe competente, pentru
înfiinþarea societãþii comerciale ºi
pentru a semna, în numele
asociatuilui unic, toate documentele necesare. În conformitate
cu prevederile Actului Constitutiv,
a cãrui conþinut a fost aprobat prin
aceeaºi hotãrâre, pe lângã
desfãºurarea unor activitãþi de
consultanþã în management sau
producerea, transportul, distribuirea ºi comercializarea energiei
electrice, SC ENEV-AVRIG SRL

va mai putea desfãºura ºi alte
activitãþi (construcþii de clãdiri,
activitãþi de arhitecturã ºi inginerie,
fabricarea de echipamente
electrice pentru iluminat, diverse
forme de comerþ etc). Dupã
înfiinþare, noua firmã va putea
gestiona mare parte din activitãþile
ce vor lua naºtere în urma
implementãrii planurilor ºi
strategiilor referitoare la viitorul
energetic al oraºului Avrig.
În prezent, Consiliul Local al

oraºului Avrig este acþionar
majoritar al SC Gospodãrire
Orãºeneascã Avrig SA, societate
ce se ocupã, în principal, de
colectarea, transportul ºi depozitarea deºeurilor de la populaþie,
instituþii ºi agenþii economici, dar
mai are în subordine ºi Regia
Publicã Localã Ocolul Silvic
„Izvorul Florii” RA, ce asigurã
administrarea în regim silvic a
fondului forestier (pãduri ºi pãºuni
împãdurite) proprietatea oraºului.

rosu galben albastru negru

Contese ºi conþi, baroni ºi baronese, muschetari ºi personaje mai mult sau mai puþin de
poveste, invitaþi din þarã ºi strãinãtate, participanþi îmbrãcaþi în þinute luxoase, ºi-au dat
întâlnire sâmbãtã, 10 octombrie, la fosta reºedinþã de varã a baronului Sameul von Brukenthal
de la Avrig (fostul Preventoriu), pentru a participa la prima ediþie a Festivalului „T
oamnã
„Toamnã
barocã la Avrig”. A fost o zi minunatã, cu adevãrat deosebitã, petrecutã într-un decor ce te
pote duce foarte uºor cu gândul la poveste, o zi în care complexul de la Avrig s-a deschis
spre vizitatori, avrigeni sau nu, într-un mod cum nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp.
Cu lucruri bune ºi mai puþin bune, („angrenajul” ce stã în spatele unui festival de asemenea
amploare nu poate funcþiona la cel mai bun randament din prima încercare, existã anumite
elemente componente ce necesitã o mai îndelungatã uzurã, practicã ºi experienþã, pentru
ca activitatea sã se deruleze fãrã micile poticneli) „T
oamnã barocã la Avrig” ºi-a atins scopul
„Toamnã
ºi a înregistrat succesul scontat de organizatori, promiþând sã devinã unul dintre evenimentele
de valoare, ce vor sta cu cinste în topul agendei culturale din oraº.
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Iluminatul public - raport de activitate
Refacerea extinderea, efi
efi-cientizarea sau modernizarea
reþelei de iluminat public din
oraº a reprezentat una din
prioritãþile administraþiei locale
din ultima perioadã. Vã pre
pre-zentãm în continuare principa
principa-lele lucrãri efectuate în perioada
august 2008- septembrie 2009.

arterele principale ale oraºului cu
lãmpi cu sodiu (lumina portocalie)- strãzile Gheorghe Lazãr,
Bisericii, Mihai Viteazu, Samuel
Brukenthal,
-echiparea cu lãmpi FGS104
36W (tuburi fluorescente) a
stâlpilor de iluminat public de pe
urmãtoarele strãzi: Avram Iancu,
Cânepi, Oltului, Nouã, Parâng, la
cimitirul oraºului, precum ºi în
Reþele noi înfiinþate:
-intrare în localitatea Mârºa localitãþile aparþinãtoare.
dinspre Avrig – 700m;
-intrare în localitatea Mârºa
Lucrãri ce
dinspre Racoviþa – 400m;
urmeazã a fi
-Avrig, strada Râului- 500m;
-Bradu – ieºire spre balastiera
executate pânã la
- 300m;

Modernizãri reþele

finele anului 2009

-modernizare iluminat public
-înlocuirea lãmpilor vechi pe strada Gãrii (echiparea cu lãmpi

cu sodiu);
-modernizare iluminat public
strada George Coºbuc, (echiparea cu lãmpi FGS104 36W);
-înlocuire iluminat stradã Tudor
Vladimirescu (lãmpile cu sodium
vor fi înlocuite cu lãmpi FGS104
36W).
În afara lucrãrilor menþionate
mai sus, au fost executate toate
defectele accidentale ce au
apãrut în perioada respectivã
(înlocuiri de becuri, reparaþii lãmpi
defecte, reparaþii sisteme de
alimentare a diferitelor tipuri de
corpuri de iluminat public de pe
întreg teritoriul oraºului Avrig).
Întocmit,
ing. Lucian Miclea

În primele opt luni ale acestui an,
sub directa coordonare a primarului
ºi viceprimarului oraºului Avrig,
angajaþii Servciului Public pentru
Administrarea Pieþelor, Parcurilor,
Spaþiilor Verzi ºi Ecarisaj, conduºi de
ºeful serviciului, Lucian Isachi, au
desfãºurat o serie de activitãþi specifice, din care amintim urmãtoarele:
În oraºul Avrig
- s-au amenajat spaþiile verzi de
pe strãzile Samuel Brukenthal,
Cloºca, Horia ºi Avram Iancu;
- s-au amenajat parcurile de pe
strãzile George Coºbuc, Unirii, iar
parcul de pe strada Râului este în
curs de finalizare;
- s-au reparat ºi vopsit balustrada ºi
bordurile podului de pe pârâul Mârºa;
- s-a reparat ºi vopsit balustrada
podului lui Moise;
- s-a construit pod de trecere
pietonalã în zona Sticla;
- s-a refãcut ºi vopsit gardul

împrejmuitor în Piaþa Agroalimentarã
din zona Sticla;
- s-a decolmatat pârâul de la
intersecþia strãzilor Brukenthal ºi
Unirii, pânã la Sala Pavilion;
- s-a decolmatat pârâul pe strada
Mihai Eminescu;
- s-a decolmatat pârâul pe strada
Prundu Mic- Abatorului;
- s-a decolmatat pârâul Morii din
zona Sticla- Podul lui Moican- Liceul
teoretic “Gheorghe Lazãr”- Preventoriu ºi s-au montat grãtare metalice
la fiecare locuinþã;
- s-au montat 32 de coºuri de
gunoi ºi 35 de bãnci stradale;
- s-au reparat ºi vopsit jocurile de
copii din parcurile din zona centralã;
- s-a igienizat râul Avrig (au fost
adunate 15 remorci de gunoaie);
- s-au amenajat intrãrile ºi ieºirile
în oraºul Avrig;
- s-au plombat strãzile Gheorghe
Lazãr, Bisericii, Cloºca, Gãrii ºi zona

blocurilor;
- s-au montat 80 de indicatoare
rutiere;
- s-au vopsit bordurile în zona
centralã, strãzile Brukenthal, Coºbuc, Horia, Avram Iancu, Saºilor ºi
Cloºca;
- s-au fãcut igienizãri în zona gãrii
Avrig;
- s-a amenajat drumul pentru
cãruþe de la ieºire oraº Avrig- pod
Bradu;
- s-a amenajat trotuar pietonal în
zona Catedralei Ortodoxe;
- s-au reparat drumul ocolitor
cãtre Poiana Neamþului prin punerea de covor de pietriº (zona stadionului);
- s-a pus covor de pietriº pe
strãzile Mihai Eminescu, Eroilor,
Joagãrului, Unirii ºi Tudor
Vladimirescu;
- s-au executat lucrãri de vopsire
în Piaþa Agroalimentarã Avrig.

În localitatea Bradu
- s-a plombat strada Pricipalã
(DN 1) ºi de la ºcoalã ºi iesirea spre
DN 1;
- s-a igienizat zona spre balastierã;
- s-a decolmatat pârâul ce
strabate localitatea;
- s-a reparat drumul de la ºcoalã
la bisericã ºi iesirea spre pãdure;
- s-a reparat ºi vopsit podul de
la ªcoala Generalã;
- s-a montat conducta de
scurgere pe drumul spre balastierã
ºi s-a reparat strada;
- s-au montat bãnci stradale;
- cu sprijinul cetãþenilor, coordonaþi de domnul Velþan (Bradu nr.
205), s-a construit în câmp un pod
de trecere pentru cãrute ºi tractoare;
- s-au adunat gunoaiele de la
ieºire din Bradu spre Caºolþ.
În localitatea Sãcãdate
- s-a amenajat parcul din loca-

Starea Civilã în oraºul Avrig
Începând cu acest numãr
al publicaþiei „Info A vrig”,
lunar vom publica situaþia
naºterilor
naºterilor,, cãsãtoriilor ºi
deceselor înregistrate în
oraºul A vrig
vrig.

Cei mai tineri cetãþeni ai
oraºului:
- Daniel Þãranu

- Daria Anamaria Rotaru
- Natalia Teculeþ
- Daria Maria Boantã
- Florin Adi Cîrnu
- Christian Z. Chelaru
- Natalia Maria Naºc
- David Opincaru
- Maria Elena Badea
- Rareº Mihai David
- Maria Giulia Mãerean

Fãinã albã ºi zahãr
de la Guvernul
României
La fel ca ºi anul trecut, Guvernul
României deruleazã o campanie de
acordare a unor ajutoare alimentare
(fãinã albã ºi zahãr) pentru
categoriile de persoane cele mai
defavorizate. Alimentele provin din
stocurile de intervenþie comunitare
ºi sunt acordate în baza prevederilor
Hotãrârii de Guvern nr. 600/2009.
În conformitate cu tabelele
centralizatoare efectuate la nivelul
mai multor foruri competente
judeþene, din oraºul Avrig (cu
localitãþile aparþinãtoare) beneficiazã
de aceste ajutoare alimentare 348
de persoane (pensionari) cu venituri
mai mici de 400 lei/lunã, 498
persoane cu handicap grav ºi
accentuat, 520 de ºomeri ºi 99 de

persoane ce beneficiazã de ajutor
social, acordat prin Legea nr. 416/
2000. Numãrul total al persoanelor
beneficiare este de 1465. Fãina
albã este deja în curs de distribuire
cãtre beneficiari, începând cu luna
septembrie, iar zahãrul va fi acordat
în perioada urmãtoare. Primãria
oraºului Avrig a distribuit prin acest
program guvernamental cantitatea
de 21913 kg de fãinã albã. Conform
prevederilor HG nr. 600/2009,
fiecare persoanã ce se încadreazã
criteriilor stabilite beneficiazã de 15
kg de fãinã albã ºi patru kg de
zahãr. Cei interesaþi pot afla relaþii
suplimentare despre derularea
acestui plan guvernamental de la
Primãria oraºului Avrig.

Gabriela Ganea;
- Tomicã ªtefan Popelca cu
Elena Daniela Gafton;
- Radu Ioan Moldovan cu
- Alexandra Dan
Alexandra Maria ªinca;
- Maria Ferariu
- Cosmin Vasile Marin cu Laura
- Adrian Horvat
Florentina Rãdulescu;
- Nicolae ªandor
- Ioan Dumitru Lupu cu
Cãsãtorii încheiate:
Mihaela Toma;
- Bogdan Opriºcan cu Claudia
- Ioan Cãlin Ungur cu Cosetia
Elena Lungu;
Maricela Cosma;
- Mihail Marin Gunesch cu
- Florinel Cazaciuc cu Veronica
Ana-Maria Dumitraº;
Petronela Florea;
- Nicolae Fiþa cu Elena
- Marius Nicolae Popa cu

litate;
- s-a plombat drumul de la intrare
de pe DN1 pânã la intrarea în
localitatea Sãcãdate, urmând sã se
plombeze ºi în interiorul localitãþii;
- s-au curãþat ºanþurile de scurgere a apei pluviale de la intrarea
DN1 la podul de peste râul Olt ºi sau vopsit lisele ºi cele douã poduri,
s-a cosit iarba ºi s-a tãiat lãstãriºul;
- s-a reparat podul peste râu în
zona familiei Bucur;
- s-a reparat drumul de la intrarea în localitate (dinspre Bradu),
pânã în zona centralã, prin aºternerea de covor pietriº (dupã introducerea gazului metan în localitate
este necesar sã se intervina din
nou);
- s-a reparat drumul de la ieºirea
spre Glâmboaca ºi s-au decolmatat
ºanþurile.
În localitatea Mârºa
- s-au amenajat parcurile ºi s-au

vopsit bãncile, jocurile pentru
copii, gardurile;
- s-au montat bãnci stradale;
- s-au montat coºuri de gunoi;
- s-a amenajat un pãrculeþ la
bl. K6 ºi s-au turnat borduri;
- s-au amenajat intrãrile
dinspre Avrig - Racoviþa;
- s-au plantat peste 100 de
salcâmi pe marginile ambelor
drumuri de intrare în localitate;
- s-au adus 50 bascule
pãmânt pentru amenajarea
spaþiilor verzi;
- s-au plombat strãzile;
- s-au evacuat peste 8
bascule de gunoaie de la blocul
T7;
- s-a amenajat parcare pentru
maºini mai mari de 2,5 T;
- s-au adus 8 bascule de sort
pentru bl. 3;
- s-a introdus apa potabilã în
Piaþa Mârºa.

Claudia Pintea;
Vasilica Dumitraº;
- Erwin Alfred Schuster cu
- Ioan Adrian Þintea cu Petruþa
Andreea Maria Nanciu.
Popescu;
Decese înregistrate:
- Alin Victor Vagner cu Alina
- Petru Vitan
Florentina Ciocan;
- Romulus Presecan
- Nicolae Humaciu cu Anca
- Maria Hãlmaciu
Mihuþiu;
- Ana Jugãrean
- Teoader Dorel Turcu cu
- Margareta Fogoroº
ªtefania Poterã;
- Parascheva Toader
- Florin Rãdoi ºi Mirela Elena
- Silvia Popenþiu
Bãdilã;
- Dumitru Mihai Bãdilã
- Dumitru Gabriel Orza cu Ana
- Elena Balea
Maria Racoþi;
- Mircea Bobonete
- Adrian Liulea cu Daniela

ANUNÞ PRIVIND ACORDAREA AJUT
OARELOR PENTRU
AJUTOARELOR
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI CU LEMNE SAU GAZ
Informãm potenþialii beneficiari cã
cererile pentru acordarea subvenþiilor pentru încãlzirea cu lemne sau
gaz se vor ridica de la sediul
Primãriei oraºului Avrig. Cererile ºi
declaraþiile pe propria rãspundere
intrã sub incidenþa legii penale ºi se
vor depune la sediul Serviciului
Public de Asistenþã Socialã din
cadrul Primãriei oraºului Avrig,
însoþite de urmãtoarele documente:
1)- copii xerox acte de identitate
pentru toþi membri familiei, sau copie
livret familie;
2)- copie facturã gaz (cât mai
recentã);
3)- adeverinþe venituri;
4)- declaraþie din care sã rezulte
cã nu deþin teren agricol ºi (sau)
animale- se ridicã ºi de la Biroul
Agricol din cadrul Primãriei oraºului
Avrig ºi se completeazã la sediul
primãriei (doar pentru titularul cererii
de subvenþie).
PENTRU PENSIONARI:
- cupoane pensie, aferente lunii
septembrie 2009.

PENTRU SALARIAÞI:
- adeverinþã salariu- luna
septembrie 2009.
PENTRU ªOMERI:
- cupon ºomaj- luna septembrie
2009.
PENTRU PERSOANELE
FÃRÃ VENITURI:
- adeverinþã (certificat fiscal) de la
Administraþia Finanþelor Publice
Avrig, din care sã rezulte cã nu au
nici un fel de venituri.
Conform legii, persoanele sunt
obligate sã aducã la cunoºtiinþa
Seviciului Public de Asistenþã Socialã
Avrig orice modificare intervenitã în
componenþa familiei sau a veniturilor
lunare, în termen de 5 zile de la data
modificãrii. La completarea cererii se
vor declara toþi membri familiei care
locuiesc împreunã. De asemenea,
vã comunicãm cã beneficiarii de subvenþie pentru încãlzirea locuinþei cu
gaz nu pot beneficia ºi de ajutor
pentru încãlzirea locuinþei cu lemne.
Cuantumul maxim pentru care se
acordã ajutorul pentru încãlzirea

Pentru alte informaþii ºi detalii, vã
locuinþei cu lemne sau gaz este de
425 lei net pe membru de familie veþi adresa Serviciului Public de
pentru lunile noiembrie 2009 - martie Asistenþã Socialã Avrig, telefon
2010.
0269523101.
Pentru solicitanþii subvenþiei la încãlzirea cu gaze naturale
naturale, cuantumurile
stabilite pentru perioada noiembrie 2009 - martie 2010, sunt urmãtoarele:
TREPTE VENITURI/MEMBRU FAMILIE
CUANTUM
<155 lei
262 lei
între 155,1 ºi 210 lei
162 lei
între 210,1 ºi 260 lei
137 lei
între 260,1 ºi 310 lei
112 lei
între 310,1 ºi 355 lei
87 lei
între 355,1 ºi 425 lei
62 lei
Pentru solicitanþii subvenþiei la încãlzirea cu lemne, c[rbuni,
combustibili petrolieri
petrolieri, cuantumurile stabilite pentru perioada noiembrie
2009- martie 2010, sunt urmãtoarele:
TREPTE VENITURI/MEMBRU FAMILIE
CUANTUM
<155 lei
54 lei
între 155,1 ºi 210 lei
48 lei
între 210,1 ºi 260 lei
44 lei
între 260,1 ºi 310 lei
39 lei
între 310,1 ºi 355 lei
34 lei
între 355,1 ºi 425 lei
30 lei
între 425,1 ºi 480 lei
26 lei
între 480,1 ºi 540 lei
20 lei
între 540,1 ºi 615 lei
16 lei
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Activitatea Serviciului Public pentru Administrarea Pieþelor,
Parcurilor, Spaþiilor Verzi ºi Ecarisaj
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Prietenii Avrigului din Cookstown - primiri oficiale
la Primăria Avrig şi Consiliul Judeţean Sibiu
În cursul serii de joi, 8 octombrie, o delegaþie din oraºul
nord-irlandez Cookstown, a sosit la A vrig. Prezenþa
oaspeþilor britanici la A vrig s-a datorat invitaþiei lansate
de Asociaþia „Prietenii A vrigului”, cei cinci membri ai
delegaþiei (David Falkingham, John Mc Namee, Michael
McIvor
McIvor,, James McGarvey ºi Derek Short) fiind printre
invitaþii de marcã la prima ediþie a Festivalului „T
oamnã
„Toamnã
barocã la Avrig”, ce s-a desfãºurat sâmbãtã, 10
octombrie, la fosta reºedinþã de varã a baronului Samuel
von Brukenthal (fostul Preventoriu).

Primire cu pâine
ºi sare...
Doi tineri avrigeni îmbrãcaþi în
frumoasele costume tradiþionale
i-au servit pe nord irlandezi cu
pâine ºi sare ºi cu un pahar de
þuicã avrigeanã, dupã cum este
datina strãmoºeascã. Apoi, primarul Arnold Klingeis a urat bun
venit oaspeþilor ºi ºi-a exprimat
bucuria de a le fi gazdã. Delegaþia, alãturi de edilul ºef avrigean, a vizitat sediul Primãriei,
dupã care s-a deplasat în sala de
ºedinþe a instituþiei. Aici primarul

Avrigului a fãcut o scurtã prezentare a oraºului pe care îl
conduce ºi a principalelor proiecte propuse pentru viitor ºi ºi-a
arãtat satisfacþia pentru faptul cã
membri delegaþiei din Cookstown
au dovedit un interes deosebit
faþã de activitatea sa ºi faþã de
strategia ºi planurile pentru viitor.
La rândul sãu, James McGarvey,
reprezentantul britanicilor, preºedintele Consiliului Districtual din
Cookstown ºi consilier local, a
menþionat cã este foarte mulþumit
pentru faptul cã, din nou, este
oaspetele prietenilor din Avrig ºi
cã de fiecare datã când revine în
România ºi la Avrig poate observa foarte uºor numeroasele progrese ale societãþii ºi evoluþia
bunã a lucrurilor. În ceea ce priveºte programele ºi strategia de
viitor a actualei conduceri a oraºului, James MC Garvey a spus
cã este deosebit de interesant de
ceea ce se doreºte a fi implementat, în mod deosebit în ceea
ce priveºte intenþia de lansare în
producþia de energie verde (ba-

zatã pe exploatarea luminii
solare, apei, biomasei, biogazului, cursurilor de apã curgãtoare etc) ºi cã simte cã are multe
de învãþat sau poate împãrtãºii
unele cunosþinþe personale din
acest domeniu. A adresat cuvinte
de salut ºi bun venit prietenilor
britanici ºi pr. Vasile Gafton,
preºedintele Asociaþiei „Prietenii
Avrigului”, ce a menþionat în alocuþiunea sa cã, dincolo de distanþele geografice ºi cele impuse,
uneori, de diferenþele de legislaþie, organizare sau mod de viaþã,
relaþiile simple, de la om la om,
pot constitui solide puncte de plecare spre oficializarea unei relaþii
de înfrãþire între cele douã comunitãþi. Oaspeþii au primit mici
cadouri de protocol din partea
Primãriei Avrig, reprezentanþii
Asociaþiei „Prietenii Avrigului”
oferind fiecãruia câte o medalie

aniversarã „Gheorghe Lazãr,
întemeietorul învãþãmântului
superior românesc”, lansatã cu
prilejul aniversãrii a 230 de ani
de la naºterea ilustrului înaintaº.

Martin Bottesch,
gazdã pentru
câteva minute
Dupã întâlnirea de la Primãria
Avrig, delegaþia din Cookstown,
alãturi de primarul Arnold Klingeis
ºi câþiva membri ai Asociaþiei
„Prietenii Avrigului”. S-au îndreptat
spre Sibiu, unde, la ora 12, au fost,
pentru câteva minute, oaspeþii
preºedintelui Consiliului Judeþean
Sibiu, Martin Bottesch. ªeful
judeþului a adresat oaspeþilor
cuvinte de salut ºi a felicitat
oficialitãþile celor douã oraºe

pentru relaþia de prietenie. Atât
gazda întâlnirii, cât ºi membri
delegaþiei din Irlanda de Nord, au
dorit sã afle detalii despre regiunea Cookstown, respectiv Sibiu,
economia locurilor, diverse date
tehnice despre teritorii, modalitatea de gestionare a unor diverse
probleme etc. Primirea la Consiliul
Judeþean a fost urmatã de o vizitã

prin municipiul capitalã de judeþ.
Vizita irlandezilor la Avrig s-a
încheiat luni, 12 moctombrie.
(Asociaþia „Prietenii Avrigului”
mulþumeºte ºi pe aceastã cale,
proprietarilor Pensiunii Ghiocelul,
precum ºi tuturor colaboratorilor
ºi sponsorilor ce i-au fost alãturi
cu prilejul vizitei delegaþiei din
Cookstown.)

Ediţia a II-a a Festivalului „Produse şi tradiţii în Ţara Oltului”
sunt mai puþin cunoscute, turismul
fiind orientat în cea mai mare
parte spre cãrãrile montane. La
ediþia din acest an au fost
reprezentate urmãtoarele unitãþi
adimnistrativ teritoriale: comunele
Arpaºu de Jos, Cârþiºoara,
Porumbacu de Jos, Racoviþa,
Boiþa ºi oraºul Avrig (Avrigul a
fost reprezentat de urmãtorii
expozanþi: Dumitru Cermoneamiere, Mircea Codrea- rame de
tablouri, Venturelli Prod- cârnaþi
de porc, Codruþa Bucºa- pâine
ºi cozonac de casã, Mirela Maria
Moldor- icoane pe sticlã,
Marilena Durdun- hencleº ºi pitã
de casã, Dumitru TãmãºelDuminicã, 18 octombrie 2009,
pe pajiºtea situatã la intrarea
dinspre Avrig în comuna Porumbacu de Jos (partea dreaptã
a DN 1), s-a desfãºurat ediþia a
II-a a Festivalului „Produse ºi
tradiþii în Þara Oltului”. Manifestarea, o adevãratã sãrbãtoare
a tot ceea ce înseamnã tradiþie,
obicei, meºteºug sau produs din
aceastã parte a judeþului,
cunoscutã ºi sub numele de
Þara Oltului, a adunat la standuri

50 de diverºi producãtori din
întraga zonã, dornici ºi mândri sãºi expunã rodul muncii, sã
împãrtãºeascã vizitatorilor câte
ceva din ceea ce înseamnã
„Produs în Þara Oltului”. Cele
câteva mii de vizitatori au avut ce
vedea, diversitatea producãtorilor prezenþi, multitudinea de
produse expuse sau prezentate
etc, constituind o atracþie suficient
de convingãtoare pentru ca
aceºtia sã fie prezenþi la

sãrbãtoare, în ciuda condiþiilor
meteorologice care nu se
anunþau deloc promiþãtoare
pentru o asemenea manifestare
în aer liber ºi care au ameninþat
organizatorii pe tot parcursul zilei
de desfãºurare. Cum era ºi
normal pentru o asemenea
acþiune, nici de acestã datã n-au
lipsit muzica ºi dansul popular,
mâncãrurile ºi bãuturile specifice
locului, premiile ºi diplomele de tot
felul, invitaþii din diverse domenii
de activitate, dar nici alte suprize
pregãtite de organizatori, toate
acestea fãcând din Festivalul
„Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”
o reþetã de succes. Ediþia a II-a
a festivalului a fost organizatã de
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului”, Primãria
comunei Porumbacu de Jos,
Asociaþia „Prietenii Avrigului” ºi
Asociaþia locuitorilor de la poalele
Negoiului. La fel ca ºi la prima
ediþie, desfãºuratã anul trecut pe
teritoriul comunei Cârþa
(intersecþia DN 1 ºi DN 7),
câºtigãtoarea ediþiei 2009 a fost
comuna Porumbacu de Jos. Vom
reveni cu un reportaj mai amplu
de la acestã sãrbãtoare în ziarul

nostru de marþi.

Tradiþia Þãrii
Oltului
„Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului” s-a adresat producãtorilor
agricoli,
meºteºugarilor
tradiþionali, operatorilor din
industria turisticã, precum ºi
comunitãþii rurale din aceastã
regiune. Organizatorii ºi-au
propus sã evidenþieze produsele
cu tradiþie din Þara Oltului, sã
identifice ºi sã punã în valoare
producãtorii ºi produsele de
calitate din aceastã regiune. De
asemenea, prin aceastã acþiune
se intenþioneazã stimularea
interesul operatorilor de turism
pentru descoperirea produselor
din Þara Oltului, lucru ce ar duce
la dezvoltarea agro-turismului.
Membri Asociaþiei Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului”au
realizat acest proiect deoarece,
deºi zona Þãrii Oltului are tradiþii
la fel de vechi ca ºi celelalte zone
montane, atât în domeniul agrar,
cât ºi al meºteºugurilor, acestea

produse apicole, Glass Art
Studio- sticlãrie artisticã, vitralii,
Maria Mareº - plãcinte, zarzavaturi, prãjituri ºi conserve de
casã, Ana Vintilã- compoturi,
zarzavaturi, þesãturi, Maria
Jugãrean- covoare, zacuscã,
compot, Ramona Stoicaþesãturi, împletituri, Elena
Coþofanã- gogoºi ºi þesãturi,
Constantin Pavel- pastramã,
cârnãciori, þuicã, vin, tocãniþã la
ceaun). Din pãcate, nici un
producãtor din comunele Turnu
Roºu ºi Cârþa nu a fost prezent,
standurile organizate pentru
aceste localitãþi rãmânând
neocupate.
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Vineri dimineaþa (9 octombrie),
puþin dupã ora 10, reprezentanþii
oraºului Cookstown au avut
parte de o primire oficialã la sediul
Primãriei oraºului Avrig. Oaspeþii
au fost întâmpinaþi la intrarea în
sediul Primãriei Avrig de Primarul
oraºului, Arnold Klingeis, de
preºedintele Asociaþiei „Prietenii
Avrigului”, pr. Vasile Gafton ºi de
mai mulþi angajaþi ai administraþiei
publice locale ºi membri ai
asociaþiei.
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O zi la festivalul baroc de la Avrig
Prietenie Avrig Cookstown
Printre invitaþii speciali la acest
festival s-au aflat ºi membri unei
delegaþii din oraºul nordirlandez Cookstown, oraº înfrãþit
cu Avrigul. Dupã masa rotundã,
reprezentanþii Primãriei oraºului
Avrig, Asociaþiei „Prietenii
Avrigului” ºi oaspeþii din
Cookstown, au fost principalii
protagoniºti ai unei ceremonii
distincte, prilejuitã de semnarea
Declaraþiei Solemne de Prietenie
Avrig- Cookstown. Dupã ce ºiau arãtat în faþa tuturor
hotãrârea ºi dorinþa de a
continua legãtura de prietenie

Cei mai frumoºi ºi
talentaþi cai
Dupã o scurtã pauzã, prilejuitã
de servirea mesei de prânz,
Festivalul „Toamnã barocã la
Avrig” a continuat în grãdinile
complexului baroc, participanþii
fiind invitaþi sã asiste, în premierã
pentru acest loc, la o demonstraþie de echitaþie susþinutã de
angajaþii ºi câþiva din cei mai
frumoºi ºi valoroºi cai ai herheliei
de la Sâmbãta. Programul oferit
spectatorilor a cuprins diverse
elemete de dresaj, individual sau
de grup, demonstraþii de cãlãrie,
plimbãri cu trãsura trasã de cai
etc, fiecare moment fiind rãsplãtit
cu aplauze deosebit de cãlduroase. În semn de recunoºtinþã

minute, cei prezenþi i-au putut
vedea pe tinerii sibieni într-una
din grãdinile principale ale
complexului baroc, executând
spectaculoase jonglerii ºi
acrobaþii cu foc ºi diverse alte
elemente pirotehnice. Flashurile
aparatelor de fotografiat au avut
mult de lucru, camerele video, de
asemenea, aplauzele de la finalul

dintre cele douã localitãþi, James
MC Garvey (preºedintele
Consiliului Districtual din
Cookstown, consilier local ºi
membru al Cookstown Twinning
Committee), Derek Short
(membru al Cookstown Twinning
Committee), Arnold Klingeis
(primarul oraºului Avrig) ºi pr.
Vasile Gafton (preºedintele
Asociaþiei „Prietenii Avrigului”) au
semnat Declaraþia Solemnã de
Prietenie. Oaspeþii au oferit

Orangerie a fostei reºedinþe de
varã de la Avrig a baronului
Samuel von Brukenthal. Totuºi,
pentru
cã
importanþa
complexului baroc de la Avrig
este datã ºi de frumoasele
grãdini ºi alei, festivalul baroc a
oferit tuturor participanþilor
posibiulitatea de a se bucura de
acestea, de a le admira. Astfel,

ºi apreciere pentru programul
oferit, organizatorii au oferit
oaspeþilor de la Sâmbãta un
frumos trofeu de sticlã
personalizat.

Dans de
societate ºi
concert baroc
Seara Festivalului „Toamnã
baroc la Avrig” a debutat tot la
Sala Orangerie, încãpere ocupatã
la capacitate maximã, cu o scurtã

considerând cã, prin prezenþa la
eveniment, au reuºit sã se
detaºeze de problemele cotidiene
ºi sã-ºi reîncarce bateriile pentru
o lungã perioadã. ªi concertul
baroc din cadrul festivalului a
constituit o adevãratã premierã
pentru mulþi dintre cei prezenþi.

Spectacol cu foc
Spectacolul cu foc, prezentat
de trupa sibianã Crispus, a fost
noul element de noutate inclus de
organizatori în cadrul festivalului
de la Avrig. Câteva zeci de
cadouri de protocol (douã
tablouri cu imagini din vechiul
oraº Cookstown), atãt Primãriei
Avrig, cât ºi Asociaþiei „Prietenii
Avrigului” ºi au primit din partea
prietenilor avrigeni o frumoasã
cupã aniversarã, care sã le
aminteascã de acest moment.
Semnarea acestui document
reprezintã o etapã preliminarã
cãtre o oficializare a relaþiei de
înfrãþire dintre cele douã oraºe.

completat de un scurt duel, doi
protagoniºti luptând cu spadele
pentru inima ºi mâna unei
frumoase contese, balul a pus
punct unui festival care îºi doreºte
sã contribuie la punerea în
valoare a ansamblului baroc de
la Avrig, lucru ce ar aduce
beneficii multiple. Balul a fost
deosebit de apreciat de toatã

demostraþie de dans de
societate, susþinutã de câteva
cupluri ale ºcolii de dans sibiene
„Forever Dance”, moment coregrafic urmat de un concert extraordinar susþinut de Cvartetul
„Camerata Barocco” al Filarmonicii de Stat Sibiu. Pentru mulþi
participanþi, aceste momente au
însemnat apogeul festivalului, un
adevãrat medicament pentru
suflet, privire ºi inimã, mulþi

demonstraþiei rãsplãtind din plin
eforturile ºi priceperea „artiºtilor
focului” de la Crispus.

Bal la palat
Balul la palat a încheiat prima
ediþie a Festivalului „Toamnã
barocã la Avrig”. Cu un moment
de debut deosebit, marcat de
intrarea în sala de bal a unui
grup numeros de contese ºi
conþi, costumaþi exact ca pe
vremea baronului Samuel von
Brukenthal, ce au susþinut ºi un
scurt moment coregrafic, lumea, mulþi dintre participanþi
opinând cã asemenea evenimente au lipsit cu adevãrat
Avrigului, necesitatea periodicizãrii acestui eveniment fiind
evidentã. Balul de la Sala
Orangerie s-a încheiat dupã
miezul nopþii.

mai multe activitãþi (expoziþii de
artã floristicã, sculpturã, picturã
pe sticlã, sticlãrie artisticã, miniconcerte susþinute de artiºtii din
trupa sibianã Sol- recitaluri de
mandolinã, chitarã, demonstraþii
de dans baroc, demonstraþie de
echitaþie etc) au fost gãzduite de
aleile, grãdinile ºi terasele
Activitãþi în tot
complexului.Partener media al
complexul
festivalului Toamnã barocã la
Cea mai mare parte a Avrig a fost cotidianul TRIBUNA.
activitãþilor incluse în programul Evenimentul a fost filmat de Ionel
festivalului s-au desfãºurat la Sala Spiridon (0745.363.194)

rosu galben albastru negru

(continuare din pagina 1

