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Str zile 1 Decembrie șii George Coșbuc
Străzile
Co buc cele mai moderne din oraș
ora
“Străzile sunt pavate cu
dale de beton, au reţele de
alimentare cu apă şi
canalizare noi, canalizare
pluvială, trotuare şi locuri
de parcare (parcări verzi),
astfel încât pot afirma că
acum arată la nivel
european.
Investiţiile
pentru aceste lucrări au
fost efectuate din bugetul
local al oraşului, valoarea
totală a sumelor alocate
fiind de 1,327 milioane
lei.”, ne-a declarat vicep r i m a r u l Av r i g u l u i , i n g .

Gheorghe Frăticiu. Acesta
ne-a mai informat că, de
câteva săptămâni, s-a
încheiat operaţiunea de
turnare a primului strat de
asfalt (binder) pe primul
tronson (sediul Poliţiei
o r a ş u l u i Av r i g Sala
“Pavilion”) al unei alte străzi
d i n a c e ea ş i p a r t e a
o r a ş u l u i : Av r a m I a n c u .
Astfel, s-a uşurat accesul
oamenilor spre sala de
festivităţi a Casei de
Cultură Avrig, lucrarea fiind
aşteptată şi solicitată de

mai mulţi ani, atât de
locuitorii din zonă, cât şi
de cei ce au organizat
diferite evenimente
(nunţi, botezuri, parastase, adunări publice
etc) la acest local.
“Când vremea ne va
permite, vom asfalta şi
cel de-al doilea tronson
al acestei străzi (Sala
“Pavilion”- Podul lui
Moise), lucrările totale
urmând a fi finalizate anul
viitor.”, ne-a mai spus
viceprimarul Avrigului.

Unde votaþi la alegerile pentru Camera Deputaþilor ºi Program
special la
Senat din data de 30 noiembrie 2008?
În vederea desfăşurării
alegerilor naţionale pentru
Camera Deputaţilor şi Senat,
în oraşul Avrig vor funcţiona
unsprezece secţii de votare şi
anume:
1. Secţia de votare nr. 158cu sediul la Şcoala cu clasele
I-VIII Avrig (str. Gheorghe
Lazăr, nr. 37);
2. Secţia de votare nr. 159cu sediul la Casa de Cultură
a oraşului Avrig (str. Gheorghe
Lazăr, nr. 8);
3. Secţia de votare nr. 160cu sediul la Grădiniţa nr. 1
Avrig (str. Samuel Brukenthal,
nr 41);
4. Secţia de votare nr. 161cu sediul la Grădiniţa nr. 2
Avrig (str. Samuel Brukenthal,
nr. 149 zona Sticla);
5. Secţia de votare nr. 162cu sediul la Liceul Teoretic
„Gheorghe Lazăr” Avrig (str.
Horea, nr 15);
6. Secţia de votare nr. 163-

cu sediul la Liceul Teoretic
„Gheorghe Lazăr” Avrig (str.
Horea, nr. 15);
7. Secţia de votare nr. 164cu sediul la Grupul Şcolar
Industrial de Construcţii
Maşini Mârşa- (Şcoala mică);
8. Secţia de votare nr. 165cu sediul la Grupul Şcolar
Industrial de Construcţii
Maşini Mârşa- (liceu);
9. Secţia de votare nr. 166cu sediul la Şcoala generală
Bradu;
10. Secţia de votare nr. 167cu sediul la Şcoala generală
Săcădate;
11. Secţia de votare nr. 168cu sediul la Şcoala generală
Glâmboaca.
În funcţie de domiciliul
stabil (aşa cum este înscris
în actul de identitate),
cetăţenii cu drept de vot din
Avrig
şi
localităţile
aparţinătoare, vor putea vota
la următoarele secţii: cei care

au domiciliul în Avrig, pe
străzile Gheorghe.Lazăr,
Gării, Dealului, Griviţei,
Ceferiştilor, Oltului, Nou[,
Câmpului, Lacului, Saşilor,
Alexandru Vlahuţă, Gheorghe Doja, Eroilor, Negoiului,
Stadionului, Călţun, Bărcaciu, Clăbucet, Aleea
Bujorului, Calea Făgăraşului- Secţia nr. 158; cei care
au domiciliul în Avrig, pe
străzile 1 Decembrie, Badea
Cârţan, Bisericii, Cioplea,
George Coşbuc, Mihai
Viteazu, Nicolae Bălcescu,
Pietrari, Samuel Brukenthal
(de la nr. 1 la nr. 107 şi de la
nr. 2 la nr. 60), Tudor
Vladimirescu, Malului- Secţia
de votare 159; cei care au
domiciliul în Avrig, pe străzile
Avram Iancu, Crişan, Iazului,
Izvorului, Mihai Eminescu,
Prundu Mic, Prundu Mare,
Râului, Zorilor, Unirii ( de la
nr. 1 la 89 şi de la nr. 2 la nr.

80), Joagărului- Secţia de
votare 160; cei care au
domiciliul în Avrig, pe străzile
Samuel Brukenthal (de la nr.
109 la nr.161 şi de la nr. 62 la
nr. 114 şi blocurile A1, B1, B2,
F, C1, C2, E, A, B, C, D, A4 şi
C3-colonia Sticla), Sticlarilor,
Unirii (de la nr. 91 la nr. 177 şi
de la nr. 80A la nr. 200), Aleea
Stejarului, Parângului, Calea
Bolovanului, Mică- Secţia de
votare 161; cei care au
domiciliul în Avrig, pe străzile
Cloşca (cu blocurile:19, 20,
21, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A,
26, 27, 28, 31, 31A, 31B, 34,
34B, 37), Podragul, Aleea
Pinului, Şerbota, Suru, Urlea,
Moldoveanu, GodeanuSecţia de votare 162; cei care
au domiciliul în Avrig, pe
străzile Cloşca (blocurile 12A,
12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi
casele cu locuinţe individuale), Cânepii, Libertăţii,
Horea (blocurile 32, 33, 33A,

33B, 35, 36, 36A şi locuinţele
individuale)- Secţia de votare
nr. 163; cei care au domiciliul
în localitatea Mârşa, pe
străzile Ilarie Munteanu
(blocurile A, B, 71, locuinţe
mici), Suru (blocurile 2, 70,
C, C1, C2), Corneliu Coposu
(blocurile K6, T3, T4, T5, T6,
T7), Carpaţi (blocul T2),
Aleea Garoafelor (blocurile
K7, 1), Uzinei- Secţia de
votare nr. 164; cei care au
domiciliul în localitatea
Mârşa, pe străzile Călţun
(blocurile 3, 18, 19, G5, G6),
Aleea Trandafirilor (blocul
13), Cindrel (blocurile 3N, 1,
6, 7, 8, 9), Suru (blocul G4)Secţia de votare nr. 165; cei
care au domiciliul în satul
Bradu- Secţia de votare nr.
166; cei care au domiciliul
în satul Săcădate- Secţia de
votare nr. 167; cei care au
domiciliul în satul GlâmboacaSecţia de votare nr. 168.

buletine

Pentru a veni în sprijinul
cetăţenilor ce domiciliază
în raza de competenţă,
care şi-au depus documentele pentru eliberarea
sau preschimbarea actelor de identitate şi care
doresc să-şi exercite
dreptul la vot pentru
alegerile parlamentare de
duminică, 30 noiembrie,
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Avrig ne
informează că, în ziua
premergătoare alegerilor
(sâmbătă), programul de
lucru cu publicul este între
orele 8 şi 16. De asemenea, SPCLEP Avrig va
avea program de lucru şi
în ziua desfăşurării
scrutinului, între orele 7 şi
21.

Oraºul se pregãteºte de
sãrbãtori
Primăria oraşului Avrig, prin
Serviciul Public pentru
Administrarea
Pieţelor,
Târgurilor, Spaţiilor Verzi şi
Ecarisaj, a demarat de
câteva săptămâni montarea
ornamentelor
speciale
pentru perioada sărbătorilor
de iarnă. Acţiunea se petrece
cu aproximativ o lună de zile
mai devreme ca în alţi ani,
fiind foarte posibil ca munca
să fie încheiată până la

începutul lunii decembrie.
„Deocamdată ne ocupăm de
zona centrală a Avrigului, dar
după ce terminăm aici vom
amplasa ornamente şi prin
alte locuri din oraş, la Mârşa
sau în celelalte localităţi.
Până acum am folosit doar
ghirlande şi ornamente
aflate deja pe stoc, dar cred
că vor mai fi achiziţionate şi
elemente noi.”, ne-au
declarat surse din cadrul

Primăriei Avrig. În zona
chioşcurilor din centru,
ghirlandele şi ornamentele
au fost deja cuplate la
reţeaua de iluminat public.
Tot pentru întâmpinarea
sărbătorilor de iarnă, în
perioada următoare vor fi
aduşi şi brazii de Crăciun,
împodobirea
acestora
urmând a fi făcută, de
asemenea, mai repede ca
anii trecuţi.

rosu galben albastru negru

De puþin timp, s-a încheiat recepþia finalã pentru încã douã
strãzi din oraº: 1 Decembrie ºi George Coºbuc. Încheierea
lucrãrilor la cele douã strãzi finalizeazã, într-un fel, un
cerc ce cuprinde o parte din centrul vechi al oraºului.
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Componenþa Comisiilor de Specialitate
ale Consiliului Local al oraºului Avrig
A. Comisia pentru
buget, activitãþi
economice, comerciale,
turism, agriculturã,
fond forestier,
amenajarea teritoriului
ºi urbanism
1. Marius Badea (P.N.L.)
2. Daniel – Ioan Cermonea
(P.S.D.)
3. Adrian - Dumitru David (P.D.L.)
4. Gheorghe Frăticiu (P.S.D.)
5. Gabriel Gavrilă Schuster
(P.D.L.)
6. Vasile Wilhelm Grama
(F.D.G.R.)
7. Roland - Udo Rastel (F.D.G.R.)

B. Comisia pentru
invãþãmânt, sãnãtate,
activitãþi socialculturale, culte,

protecþia copilului ºi a
familiei
1. Emil-Vasile Brana (P.S.D.)
2. Ramona – Dorina Florea
(F.D.G.R.)
3. Vasile Gavrilă (P.D.L.)
4. Florin Jugărean (P.N.L.)
5. Peter Klein (F.D.G.R.)

C. Comisia pentru
servicii, gospodãrire
comunalã, transport
urban, protecþia
mediului, ordine
publicã, juridicã ºi de
disciplinã
1. Costin Bădilă (P.N.L.)
2. Nicolae Cernea (P.D.L.)
3. Romulus Ciocan (P.C.)
4. Leopold – Alfred Klingeis
(F.D.G.R.)
5. Iacob Tuţă (P.S.D.)

Centrul Sibiului „gãzduieºte” un brad din pãdurea de
la Mârºa
Sibiu, a fost nevoie de
eforturi deosebite şi o
organizare impresionantă, pe lângă echipa
de muncitori sibieni, la
Mârşa fiind deplasate o
macara, o maşină pentru
transportul buştenilor de
capacitate mare, mai
multe autoturisme şi
echipamente. Bradul
pentru Sibiu are peste 20
de metri lungime, iar
diametrul său la bază
depăşeşte 65 de centi-

metri.
După
toate
estimările, exemplarul
tăiat pentru sibieni avea
o vârstă mai mare de 80
de ani. Este pentru prima
dată când municipiul
Sibiu achiziţionează
bradul pentru Crăciun din
pădurea oraşului Avrig.
În perioada următoare,
din acelaşi loc vor fi
recoltaţi brazii ce vor
împodobi oraşul Avrig cu
prilejul sărbătorilor de
iarnă din acest an.

rosu galben albastru negru

Puţină lume ştie că
bradul ce „străjuie”
Piaţa Mare din Sibiu,
începând cu jumătatea
acestei luni, a fost
recoltat din păşunea
împădurită
situată
deasupra Zonei Industriale Mârşa (terenul
fostei unităţi militare),
teren administrat de
Regia Publică Locală
Ocolul Silvic „Izvorul
Florii” Avrig R.A. Pentru
a fi tăiat şi transportat la

Subvenþia pentru încãlzire
Cetăţenii ce doresc să
beneficieze de subvenţiile
acordate pentru încălzirea
locuinţelor cu gaze naturale
sau lemne, trebuie să se
prezinte la Primăria oraşului
Avrig cu următoarele
documente: cerere tip (se va
obţine de la Primărie), copii

după actele de stare civilă
ale tuturor persoanelor care
locuiesc la aceeaşi adresă
(copii după buletine/cărţi de
identitate- pentru persoanele cu vârsta mai mare
de 14 ani, copii după
certificatele de naştere ale
copiilor), acte doveditoare

privind veniturile realizate
(adeverinţe cu salariul net
obţinut în luna anterioarăpentru actele depuse în
luna noiembrie, se va
depune adeverinţa cu
salariul din luna octombrie,
cupoane pensii), adeverinţă
de la biroul agricol (se va

obţine de la Primărie),
adeverinţă privind venitul
impozabil (se va obţine de
la Circumscripţia Fiscală
Avrig), factura de gaz din
luna precedentă (octombrie). Documentele se
depun la biroul de asistenţă
socială.

Propunerea dumneavoastrã pentru
dezvoltarea oraºului
Publicaţia „Info
Avrig” doreşte să vină
în sprijinul cetăţenilor
cu informaţii locale de
interes, dar, în acelaşi
timp, îşi propune să
fie un fel de „punte”
întinsă între ei şi
conducerea oraşului.
Ca urmare,
orice locuitor,
indiferent dacă are
domiciliul în Avrig,

Mârşa, Săcădate,
Bradu sau
Glâmboaca, poate
veni cu propuneri
concrete pentru
dezvoltarea oraşului,
de care Primăria şi
Consiliul Local
trebuie să ţină cont
când va veni vorba de
stabilirea priorităţilor.
Doriţi ca o stradă să
fie asfaltată sau

reparată, zonele verzi
sau locurile de joacă
pentru copii să fie
mai bine îngrijite etc?
Ne puteţi transmite
nouă care ar trebui
să fie principala
investiţie pentru oraş!
Pentru moment, cei
care doresc să ne
contacteze şi să ne
transmită gândurile
lor, o pot face prin

e mail, pe adresa
infoavrig@gmail.com,
dar, în scurt timp,
aceştia vor avea la
dispoziţie şi căsuţa
poştală „Info Avrig”,
ce va fi amplasată în
holul Primăriei. Vă
rugăm ca mesajele
trimise să fie însoţite
de numele,
prenumele şi adresa
semnatarului.
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„Vasile Stoica în serviciul României”- biografia
unui mare înaintaº
La începutul acestei luni, Muzeul oraºului Avrig a fost gazda, deosebit de cãldã ºi
prietenoasã, festivit[\ii lansãrii volumului biografic „Vasile Stoica în serviciul
României”. Festivitatea a fost organizatã de Primãria oraºului Avrig ºi Asociaþia
„Prietenii Avrigului” ºi instituþia gazdã.

Cartea, cea mai importantă
lucrare dedicată marelui
diplomat, unul dintre fiii cei mai
de seamă ai Avrigului, este
semnată de istoricul Ioan Opriş,
fost ministru secretar de stat la
Ministerul Culturii şi Cultelor în
perioada 2001-2004. La eveniment au fost prezenţi numeroşi
oameni de cultură, istorici,
reputaţi specialişti, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe,
cadre didactice localnice,
descendenţi ai lui Vasile Stoica,
prieteni, colaboratori şi rude ale
autorului, mulţi localnici.

O carte ce poate fi
„temã de lecturã”
pentru orice avrigean
În deschiderea festivităţii,
viceprimarul Avrigului, Gheorghe Frăticiu, a adresat un
sincer bun venit tuturor celor
prezenţi şi şi-a exprimat bucuria şi satisfacţia de a fi părtaş

la un asemenea eveniment
important, dedicat unei
personalităţi de înalt rang din
localitate. În completarea sa,
primarul Arnold G. Klingeis a
adresat şi el câteva cuvinte de
salut şi a ţinut să menţioneze
că este o datorie de onoare şi
în acelaşi timp, o bucurie să
sprijine acţiunile culturale
locale, acestea fiind în opinia
sa un adevărat resort ce ar
putea împinge Avrigul spre
progres şi civilizaţie. Despre
lucrarea profesorului Ioan
Opriş a vorbit în continuare prof.
univ dr. pr. Constantin Necula,
din a cărui cuvânt deosebit am
reţinut doar câteva idei: „Este
o carte extrem de hotărâtă şi
extrem de sobră, este o carte
scrisă mai mult cu sânge decât
cu teasc şi ceea ce este
impresionant pentru mine este
faptul că noi ne anchilozăm în
câte un model care până la
urmă nu ne-a revenit în
totalitate. Mă refer acum la
faptul că, ani de zile l-am omagiat pe Gheorghe Lazăr şi am
uitat de ceilalţi „Lazări” născuţi
din Lazăr. Făr[ îndoială că,
doar în lumina lui Gheorghe
Lazăr un astfel de spirit se poate percepe corect şi înţelept, dar
cred că este momentul pentru

Avrig să-şi identifice foarte
corect resorturile ce l-au ţinut
în viaţă de-a lungul istoriei,
celelalte mari personalităţi
care s-au născut din marile
personalităţi anterioare. Cei
care nu aţi citit cartea, vă rog so citiţi şi vă spun sicer că eu
unul aş cam da-o ca <<temă
de lectură>> pentru toţi părinţii
din Avrig.” Apoi, a luat cuvântul
prof. Mircea Tomuş, cel ce a
făcut o scurt[ prezentare
invitaţilor la acest eveniment şi
care a evidenţiat câteva din cele
mai mari merite ale ilustrului
înaintaş avrigean. Au mai vorbit
celor prezenţi prof. Horia
Bozdoghină, Lia Stoica, fiica
lui Vasile Stoica, precum şi
autorul cărţii, prof. Ioan Opriş,
care, la sfârşitul manifestării, a
oferit autografe şi s-a întreţinut
cu cei prezenţi.

Despre avrigeanul
Vasile Stoica...
Vasile Stoica (1889-1959) a
fost una din cele mai importante personalităţi ale Avrigului.
Publicist şi diplomat, avrigeanul a susţinut o activitate de
propagandă în favoarea unificării
tuturor românilor într-un singur

stat. Monografia „Vasile Stoica în
serviciul României”, apărută la
Editura Oscar Print din Bucureşti, prezintă viaţa şi acţiunile unui remarcabil diplomat
care aparţine generaţiei Marii
Uniri. Extrem de talentat, un
patriot adevărat, ardeleanul
Vasile Stoica a îndeplinit misiuni importante pentru idealurile naţionale, printre românii
din America, la lucrările celor
două Congrese de Pace
(Paris 1918-1919 şi 1946), la
Liga Naţiunilor, ca om de
cultură, ziarist şi diplomat. În
această ultimă ipostază a
reprezentat interesele ţării la
Tirana, Sofia, Riga, Kaunnas,
Ankara, Haga şi Bruxelles.
Demersurile sale diplomatice
arată o luciditate excepţională,
nu în zadar asociindu-şi-l cei
care au condus afacerile
externe ale României. În anul
1948, Vasile Stoica a fost
întemniţat şi după ce a trecut

prin mai multe etape şi
închisori, a sfârşit la Jilava (27
iulie 1959), asemeni multora
dintre cei ce şi-au adus contribuţia la făurirea României
Mari, pedepsiţi de regimul comunist, în numele unor
ideologii şi a unor crezuri
străine intereselor naţionale.

Înaintea lansării de la Avrig,
cartea lui Ioan Opriş- „Vasile
Stoica în serviciul României”,
a mai fost lansată la Bucureşti
şi Sibiu. Cei interesaţi pot săşi achiziţioneze cartea de la
Biblioteca Orăşenească Avrig
(Casa de Cultură). Preţul unui
exemplar este de 50 lei.

Patru proiecte propuse pentru agenda cultural-sportiv[ a jude\ului
Autoritãþile administraþiei publice din oraºul Avrig au depus patru proiecte pentru finanþare prin Agenda cultural-sportivã a Consiliului Judeþean Sibiu pentru anul 2009.
Maria Grancea, bibliotecar la Biblioteca orãºeneascã Avrig ºi custode al Muzeului oraºului Avrig, cea care s-a ocupat de întocmirea celor patru proiecte, ne-a informat cã
a propus spre finanþare Consiliului Judeþean Sibiu doar proiectele pe care le-a considerat cele mai importante, sau care sunt pentru acþiuni de interes mai larg.

Cea mai importantă manifestare planificată de avrigeni
pentru anul viitor este
“Gheorghe Lazăr – învietorul”,
acţiune dedicată aniversării a
230 de ani de la naşterea
acestei mari personalităţi a
neamului românesc, întemeietor de şcoală, pionier în

ingineria topografică etc.
Evenimentul va include şi
lansarea unui volum biografic.
Manifestarea are mai mult
decât un caracter zonal,
Gheorghe Lazăr fiind una din
cele mai mari personalităţi ale
culturii noastre.
De peste 30 de ani, în

oraşul Avrig se organizează
Festivalul “Florile Oltului”. Din
păcate, în ultimii ani festivalul
s-a cam depărtat de forma,
caracterul şi structura pe care
le-a avut iniţial, motivele
acestei schimbări fiind
numeroase şi destul de
complexe. Prin cel de-al
doilea proiect propus,
“Festivalul folcloric <<Florile
Oltului>>” –, iniţiatorii
plănuiesc să redea Avrigului
un festival de tradiţie.
Organizatorii l-au gândit
pentru anul viitor ca un festivalconcurs de folclor, la care să
participe atât reprezentanţi ai
tuturor judeţelor riverane
Oltului, cât şi ansambluri
folclorice, solişti vocali sau instrumentişti din localităţile
judeţului Sibiu riverane
Oltului.
“Meşteşuguri tradiţionale”
este un alt proiect avrigean.
Plecând de la faza judeţeană

www.primaria-avrig.ro

Pagina de internet a
Primăriei oraşului Avrig a fost
lansată la începutul lunii
octombrie şi după câteva
zile
de
teste
sau
îmbunătăţiri, acum a ajuns
la o formă, complexitate şi
compoziţie finale. Accesând
www.primaria-avrig.ro, cei
interesaţi pot găsi informaţii
despre conducerea administrativă a oraşului, structura aparatului Primăriei,
strategia de dezvoltare a
localităţii. De asemenea,

pagina mai găzduieşte
domenii ale Consiliului Local
Avrig, unde se pot vedea
componenţa legislativului local,
structura comisiilor de
specialitate, dar şi hotărârile
adoptate. Nu lipsesc ştirile
locale, informaţiile de interes
public (diverse formulare online
ce pot fi descărcate, prezentarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli pentru anul
2008, anunţuri publice), dar nici
datele generale despre oraş,
istoric, coordonate geografice,

Din toamna acestui an,
Primăria oraşului Avrig
este accesibilă şi virtual,
prin intermediul paginii
sale oficiale de internet.
Printr–un simplu click pe
adresa www.primaria–
avrig.ro, utilizatorii de
internet din întreaga
lume se pot conecta on
line cu oraşul sibian.

a olimpiadei meşteşugarilor
adresată copiilor, se intenţionează organizarea la Avrig
a unui târg al celor care
practică meşteşugurile ce au
personalizat localităţile Ţării
Oltului şi nu numai. Manifestarea se adresează atât
adulţilor, cât şi copiilor şi are
un caracter zonal.
Cea de-a patra propunere
se intitulează “Fiii Avrigului” şi
este o manifestare de interes
local, aflată la prima ediţie, ce
intenţionează să-i aducă
acasă, la o mare sărbătoare
a localităţii lor, pe cât mai mulţi
avrigeni stabiliţi în alte părţi ale
ţării sau ale lumii.
La toate acţiunile propuse,
au participat Primăria şi
Consiliul Local Avrig, prin
instituţiile aflate în subordine
(Biblioteca Orăşenească,
Muzeul oraşului, Casa de
Cultură), dar există şi mai
mulţi co-organizatori sau

informaţii despre oraşele
înfrăţite sau cu care Avrigul are
relaţii de colaborare, o prezentare a Muzeului oraşului,
precum şi câteva informaţii
despre Asociaţia “Prietenii Avrigului”. Galeria foto, ce cuprinde
imagini ale unora din cele mai
reprezentative clădiri sau
obiective
ale
oraşului,
completează site-ul. În scurt
timp, publicaţia Info Avrig va
putea fi citită în format
electronic direct de pe pagina
de internet a oraşului.

parteneri pe a căror con- tuit un portofoliu de proiecte,
tribuţie se mizează foarte mult ce va fi analizat de către Comi(Asociaţia “Prietenii Avrigului”, sia pentru cultură, învăţământ
Asociaţia grupul de Acţiune şi culte a Consiliului Judeţean.
Locală “Ţara Oltului”, institu- În urma evaluării, în funcţie de
ţiile de învăţământ din oraş posibilităţile bugetare, se va
etc).
decide care vor fi acţiunile
Alături de celelalte proiecte incluse în Agendă şi ce sume
depuse de autorităţile altor vor fi alocate fiecărui
localităţi din judeţ, s-a alcă- eveniment cultural-sportiv.

Brazi pentru Cr[ciun
din p[durea ora`ului
Şeful Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic „Izvorul
Florii” Avrig R.A., ing. Ovidiu
Prodan, ne-a informat că
persoanele fizice care
doresc să se aprovizioneze
cu brazi pentru Crăciun
(pomi ornamentali), o pot
face, începând cu jumătatea
lunii viitoare, direct din
curtea sediului de pe strada
Horea, nr. 8. „În acest an,
ocolul nostru va recolta
aproximativ 2500 brazi
pentru
Crăciun.
Din
estimările făcute, cred că
300 de exemplare vor fi
vândute persoanelor fizice,
restul cantităţii fiind deja
contractată de diverşi agenţi
economici din ţară. În

funcţie de înălţime, preţul
brazilor de Crăciun pentru
apartament, ce va fi perceput persoanelor fizice, se
va situa între 25 şi 30 de lei.
Brazii vânduţi de RPLOSIF
Avrig provin doar din lucrări
de curăţiri în plantaţie,
efectuate în zona Găvozu.”,
ne-a spus ing. Ovidiu
Prodan. Începând din anul
2003, când au fost recoltaţi
23000 de brazi pentru
Crăciun, cantitatea a scăzut
continu (anul trecut au fost
recoltaţi doar 4500 de
brazi), silvicultorii avrigeni
adoptând această tactică
pentru a oferi pădurii
posibilitatea să se regenereze pe cale naturală.
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Prezenþã
numeroasã la
festivitate
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În urmă cu un an de zile,
Grupul Şcolar Industrial de
Construcţii Maşini Mârşa
atrăgea atenţia mass–media
locale şi naţionale din cauza
unui incident nefericit, ce a
dus la oprirea centralei
termice care asigura căldura
în instituţie. Deoarece era
foarte veche (centrala a fost
primită ca donaţie din partea
unei asociaţii umanitare
olandeze, aceasta funcţionând aproximativ 30 de ani
în Olanda) şi s–a considerat
că nu mai corespunde din
punct de vedere al siguranţei,
autorităţile responsabile au

decis oprirea temporară a
centralei de la liceul din
Mârşa; din acest motiv,
aproximativ 800 de elevi şi
cadre didactice au fost nevoiţi
să sufere de frig pentru
aproximativ o lună de zile.
Acum, la un an după acel
episod, situaţia de la GŞICM
Mârşa este cu totul alta,
confortul termic fiind asigurat
la parametri mai mult decât
decenţi, în absolut toate
corpurile de clădire ce
aparţin de instituţie.
Chiar dacă direcţiunea
liceului mârşean a început
demersurile pentru reali-

zarea unui nou sistem de
încălzire centrală, de mai
mulţi ani, se pare că doar
incidentul de anul trecut a
determinat autorităţile să
acorde atenţie maximă
acestei probleme şi să
acţioneze pentru rezolvarea
ei. În foarte scurt timp, proiectul „Proiectare şi execuţie
de lucrări încălzire centrală la
Grup Şcolar Industrial de
Construcţii Maşini Mârşa” a
primit aprobare şi a fost
selectat pentru finanţare din
partea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, a fost
selectată firma executantă

(SC Olimpic SRL din Mediaş)
şi s-a început lucrul.
Au fost construite două
spaţii pentru centrale, s-a
realizat reţea nouă, s-au
achiziţionat calorifere şi două
centrale performante, de
ultimă generaţie (comandate
de un computer) şi începând
din această iarnă, ele au fost
puse în funcţiune.
„Avem o centrală ce
deserveşte clădirea mare a
liceului şi una pentru şcoala
mică şi grădiniţă, fiecare fiind
dotate cu două cazane. Au fost
parcurse perioadele de probe
tehnice, iar acum instalaţiile

funcţionează la parametri
normali, confortul termic fiind
asigurat. Alături de noile
centrale, căldura în şcoală
este asigurată şi în celelalte
două corpuri de clădire (C şi
D- reabilitate în urmă cu câţiva
ani printr-un proiect Phare),
precum şi parterul sălii de
sport, unde sunt amenajate
atelierele de practică (clădire
reabilitată tot printr-un proiect
Phare). Mă bucur că am reuşit
să obţinem aprobare pentru
implementarea
acestui
proiect şi, mai ales, pentru că
elevii sau preşcolarii noştri
beneficiază
acum
de

căldură”, ne-a spus directorul
GŞICM
Mârşa,
prof.
Constantin Coropeţchi.
Valoarea totală a lucrărilor
pentru noul sistem de încălzire
centrală de la liceul din Mârşa
se ridică la 800.000 lei (sumă
asigurată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului). La realizarea
acestor lucrări şi-a adus
contribuţia şi Primăria şi
Consiliul Local al oraşului
Avrig, ce au achitat absolut
toate taxele pentru obţinerea
avizelor de punere în
funcţiune a noilor instalaţii
(aproximativ 15.000 lei).

Votul uninominal ºi schimbãrile pe care le aduce
! Pentru prima datã în România, cetãþenii îºi vor desemna
reprezentanþii în Parlament dupã modelul uninominal ! Cu alte
cuvinte, vom alege oameni, nu liste oarbe, aºa cum a fost pânã
acum, chiar dacã nu vom vota dupã sistemul uninominalului
"clasic", adicã modelul alegerii primarilor ! Judeþul Sibiu este
împãrþit în 3 colegii pentru Senat ºi 6 pentru Camera Deputaþilor !
Un deputat va reprezenta 70.000 de locuitori, iar un senator
160.000 de locuitori !
Uninominalul reprezintă
modul de alegere directă a
unor candidaţi individuali,
opus sistemului de alegere
pe liste întocmite de către
partidele din viaţa politică a
unui stat. Votul uninominal
este un sistem de vot
majoritar, se bazează pe o
procedură majoritară - votul
pe liste fiind un sistem
proporţional - şi este întâlnit
şi sub formula „Winner takes
all” (câştigătorul ia totul).
Principalele caracteristici ale
acestui tip de vot constituie
faptul că permite apariţia

unor guverne stabile ca
urmare a majorităţi stabilite
prin vot, dar şi faptul că are
drept consecinţă nereprezentarea segmentului de
electorat care a votat
candidatul (sau lista) învins.

Majoritatea
voturilor asigurã
mandatul
Pentru a avea certitudinea
că vor ajunge deputaţi sau
senatori
în
viitoarea
legislatură,
candidaţii

fi reprezentată în viitorul
Parlament.
Spre deosebire de alegerile generale din 2004,
când românii aflaţi în tranzit
au putut vota pe liste speciale, acum situaţia se
schimbă total. "Fiecare alegător îşi exercită dreptul de
vot în secţia de votare în a
cărei listă electorală este
înscris, de pe raza localităţii
în care îşi are domiciliul sau
reşedinţa, cu excepţia
candidaţilor care pot vota la
una dintre secţiile de votare
din cadrul colegiului uninominal unde candidează",
scrie în legea votului uninominal. Cetăţenii români au
dreptul de a vota, o singură
dată,
pentru
Camera
Deputaţilor şi pentru Senat.

partidelor trebuie să câştige
majoritatea în colegiul uninominal în care candidează:
50 la sută plus un vot. De
pildă, dacă un candidat
obţine 35 % din voturile
electoratului dintr-un colegiu,
nu este cert că va ajunge
senator sau deputat, numai
dacă la nivelul judeţului
partidul său va strânge mai
multe voturi decât partidele
care-i sprijină pe candidaţii
Independenþii
lor. Potrivit legii uninomitrebuie sã obþinã
nalului, dacă delimitarea unor
candidaţi dintr-un colegiu nu
majoritatea
se va putea face în acest mod,
atunci repartizarea unui
Votul uninominal va avea mandat se va putea face doar ca orice alt sistem de vot după voturile obţinute la nivel avantaje şi dezavantaje.
naţional de partidul care îl Candidaţii independenţi, insprijină. De altfel, cu cât vor diferent de colegiul în care vor
exista mai mulţi candidaţi într- candida, vor trebui să adune
un colegiu, cu atât şansele de 50% plus un vot din numărul
a câştiga majoritatea de 50 % total al sufragiilor valabil
se reduc.
exprimate. Cu alte cuvinte, au
nevoie de majoritate. Dacă nu
Dacã eºti în tranzit, vor câştiga colegiul, voturile vor
fi redistribuite după alegeri şi
nu poþi vota
sunt eliminaţi automat din
Una dintre noutăţile noului competiţia electorală.
sistem este schimbarea
Minoritãþile au
pragului electoral obligatoriu
de cinci la sută cu cel alternevoie de 10 % din
nativ. Astfel, orice formaţiune
politică care reuşeşte să
voturi
câştige şase mandate de
În cazul pretendenţilor la
deputaţi şi trei de senatori, va

un fotoliu în legislativul
românesc din partea minorităţilor naţionale, lucrurile se
simplifică într-un fel. Candidaţii formaţiunilor etnice
trebuie să adune mult mai
puţine voturi decât un candidat independent sau al unui
partid politic. Aceştia vor fi
înscrişi la Biroul Electoral
Central şi vor apărea pe
buletinele de vot din întreaga
ţară. Potrivit legii votului
uninominal, numărul total de
voturi valabil exprimate va fi
împărţit la numărul deputaţilor, iar 10 procente din
această sumă a voturilor va
reprezenta baremul de
intrare pentru candidaţii minorităţilor. Adică, dacă media
pentru fiecare deputat va fi de
30.000 de voturi, atunci un
candidat al minorităţilor va
putea accede în Cameră
dacă a întrunit minim 3.000
de voturi. De asemenea,
conform legii uninominalului,
dacă un candidat al minorităţilor întruneşte 50.000 de
voturi, iar pentru a ocupa un
fotoliu în Parlament erau
necesare numai 3.000, restul
voturilor nu se vor redistribui.

Alegerile parþiale
În caz de deces sau

demisie a unui senator sau
deputat, pentru ocuparea
mandatului vacantat se
organizează alegeri parţiale
la nivelul colegiului uninominal în care a fost ales respectivul deputat sau senator,
scrie în legea votului uninominal. "Alegerile se organizează doar dacă nu ar urma
să aibă loc cu mai putin de
şase luni înainte de termenul
stabilit pentru alegerile
parlamentare. Alegerile parţiale se desfăşoară într-un
singur tur, cel mai bine clasat
candidat urmând a fi declarat
câştigător", se arată în lege.
Se evidenţiază, astfel, o
diferenţă. În cazul alegerilor
parţiale, nu se mai aplică
regula celor 50 la sută plus
unu din numărul de voturi, cel
care are mai multe voturi este
desemnat câştigător şi
ajunge deputat sau senator.

Colegiul V Camera
Deputaþilor:
Avrig, Arpaşu de Jos,
Cârţa, Cârţişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa,
Cisnădie, Tălmaciu, Sadu,
Boiţa, Turnu Roşu, Şelimbăr, Roşia şi Vurpăr.

Colegiul III Senat (alcãtuit din
colegiile V-VI deputaþi):
Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, Ludoş, Păuca, Ocna
Sibiului, Şura Mare, Slimnic, Loamneş, Şura Mică,
Sălişte, Tilişca, Poiana Sibiului, Jina, Cisnădie, Tălmaciu,
Sadu, Râu Sadului, Boiţa, Turnu Roşu, Avrig, Cristian,
Orlat, Gura Râului, Poplaca, Arpaşu de Jos, Cârţa,
Cârţişoara, Porumbacu de Jos, Racoviţa, Şelimbăr şi
Răşinari.
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Centrale termice noi la Grupul Școlar
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