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Deoarece un proiect
precum „Zona Industrială
Avrig- Sud” va avea mare
influenţă asupra tuturor
cetăţenilor
Av r i g u l u i ,
asupra nivelului de trai al
acestora și viitorului
orașului, autorităţile administraţiei publice locale
au decis să ofere
cetăţenilor posibilitatea de
a decide singuri dacă
această investiţie merită
demarată. Propunerea
organiz ă r i i a c e st ui referendum a fost lansată
pentru prima dată de
primarul Arnold G. Klingeis, cu prilejul ședinţei
ordinare de la sfârșitul
lunii februarie, imediat
după finalizarea dez-

baterilor de la Proiectul de
hotărâre privind aprobarea
Studiului
de
Prefezabilitate pentru Zona
Industrială Avrig- Sud. Ca
urmare, în data de 26
aprilie, între orele 8 și 20,
cetăţenii cu drept de vot
din Avrig, Mârșa, Bradu,
Săcădate și Glâmboaca
sunt invitaţi la urne pentru
a decide prin vot dacă
sunt
de
acord
cu
înfiinţarea Zonei Industriale Avrig- Sud și în
urma acestui „exerciţiu
democratic”, Consiliul Local Avrig va acţiona pentru
continuarea proiectului
sau renunţarea la acesta.
Pentru a avea o imagine
cât mai clară asupra

dorinţei cetăţenilor, ar fi
bine ca prezenţa la vot să
fie una bună, deosebită, iar
oamenii trebuie să fie
conștienţi că fiecare vot
valabil exprimat are o
importanţă și greutate
deosebită. Soarta Avrigului, a noastră, a tuturor,
depinde de votul dat la
referendumul local din
data de 26 aprilie.
Mergeţi la vot și votaţi
pentru un Avrig puternic,
european, prosper, mai
frumos și mai bogat.
Referendumul
local
pentru Zona Idustrială
Avrig- Sud este prima
acţiune de acest fel
organizată de Primăria și
Consiliul Local Avrig.

Proiectul “A
vrig- Sud” a fost prezentat
“Avrigreprezentanþilor presei
Primăria orașului Avrig a organizat joi, 9 aprilie, la sediul
instituţiei, prima coferinţă de presă dedicată Proiectului
“Zona Industrială Avrig- Sud” și referendumului local
organizat pentru a afla dacă cetăţenii Avrigului sunt de
acord cu această iniţiativă. La întâlnirea cu reprezentanţii
presei au fost prezenţi primarul Arnold Gunter Klingeis,
viceprimarul Gheorghe Frăticiu și șeful de cabinet al
primarului, prof. Mioara Șinca.
În deschiderea conferinţei,
primarul Avrigului a expus pe
scurt câteva detalii ale Proiectului “Zona Industrială AvrigSud”, cu avantajele și noutăţile pe care aceasta le-ar
aduce orașului și cetăţenilor
săi. Au fost prezentate detalii
despre suprafaţa de teren
propusă pentru înfiinţarea
zonei industriale, situaţia
actuală a acesteia, modalităţi
de rezolvare și reglementare
a situaţiei juridice a terenurilor, detalii despre realizarea infrastructurii necesare

zonei, precum și informaţii
despre stadiul demersurilor
făcute pentru organizarea
referendumului local din data
de 26 aprilie 2009 etc.

“Avrig- Sud”, primul
parc industrial din þarã
ce va funcþiona cu
energie regenerabilã
În expunerea sa, primarul
Klingeis s-a referit la faptul că
“Zona Industrială Avrig- Sud”
reprezintă primul parc

industrial din România care
va funcţiona pe bază de
energie regenerabilă. Dacă
proiectul va primi sprijinul și
acceptul cetăţenilor cu drept
de vot, zona industrială se va
întinde pe o suprafaţă de
aproximativ 100 de hectare și
va fi amplasată pe platoul de
pe malul stâng al râului Avrig
numit “Podurile Sașilor”.
Conform celor spuse de
primar, mai bine de jumătate
din suprafaţa acestei zone
(60 de ha), vor fi ocupate de
Proiectul “Roses”, ce prevede construirea unui număr
de 24 hale industriale, astfel
concepute încât fiecare
acoperiș să susţină panouri
solare gigant, ce vor alimenta
clădirile respective cu energie electrică și termică. O altă
sursă de energie regenerabilă, care va alimenta
atât spaţiile de producţie din
Zona Industrială Avrig- Sud,
cât și cele două cartiere de
blocuri din Avrig (Sticla si
Zona Centrală), va fi o
centrală electro-termică pe
bază de biogaz (un combustibil obţinut printr-un proces
de fermentare a deșeurilor
organice- compost).
Aceste unităţi, precum și
altele ce sunt gândite pentru
exploatarea
resurselor
hidroelectrice, dar și centrala
pe bază de bio- masă,
gândită pentru zona fostei

cazarme militare de la Mârșa,
vor produce energie “verde”,
atât pentru investitorii din
Zona Industrială Avrig- Sud,
cât și pentru locuitorii orașului
Avrig, care, în final, vor plăti
mai puţin pentru căldură și
apă caldă.

Avantaje
competitive…
O altă chestiune la care
s-a făcut referire a fost
avantajul competitiv pe care
Avrigul îl are, faţă de alte
unităţi administrativ- teritoriale, pentru crearea unei
asemenea zone. S-a arătat
faptul că orașul dispune de o
forţă de muncă tânără și
calificată (care în prezent este
nevoită să facă naveta până
la Tălmaciu, Cisnădie sau
Sibiu), dar s-a menţionat și
că în Avrig există tradiţie în
prelucrarea metalului și a
lemnului, fabricarea și prelucrarea sticlei, construcţii. De
asemenea, conducerea administrativă a orașului
consideră că Grupul Școlar
Industrial de Construcţii
Mașini Mârșa dispune de
condiţii și tehnologii de ultimă
generaţie ce pot pregăti
foarte repede forţa de muncă
de care investitorii din “AvrigSud” vor avea nevoie.
(continuare în pagina 3)

Avem o ºansã ºi trebuie s-o
exploatãm...
Continuăm și în acest număr al publicaţiei „Info
Avrig”campania de promovare și popularizare a
Proiectului”Zona Industrială Avrig- Sud”, cea mai
avangardistă și importantă investiţie ce ar urma să fie
făcută în regiune după 1989, astfel încât cititorii noștri, în
mod deosebit cetăţenii Avrigului, să primească toate
informaţiile necesare ce fac referire la această chestiune
deosebit de importantă. Tocmai de aceea și această ediţie
a publicaţiei Primăriei și Consiliului Local al orașului Avrig
va fi dedicată, în mare parte, acestui proiect, ce poate
constitui adevărata șansă de dezvoltare a orașului, poarta
de intrare spre un viitor civilizat și prosper a Avrigului și a
avrigenilor. Avem convingerea că după ce veţi citi și
materialele dedicate Proiectului „Avrig- Sud” din acest
ziar, o să fiţi și mai bine informaţi și veţi conștientiza cu
toţii oportunitatea deosebită pe care o avem și pe care
vrem să o exploatăm.

Sfintele sãrbãtori ale Învierii Domnului
Nostru Isus Hristos, prilej de bucurie
ºi pace creºtineascã, sã vã aducã
multã sãnãtate ºi fericire în suflet.
# Primarul orașului Avrig
Hristos a înviat!

Arnold Günter Klingeis

rosu galben albastru negru

Du-te la vot şi dă-i
Avrigului şansa
la prosperitate!
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Bugetul local de venituri ºi cheltuieli pentru
2009 - 17,8 milioane lei
Gunter Klingeis. Cele mai
multe amendamente au fost
aprobate, dar în linii mari,
prevederile bugetare nu au
suferit modificări substanţiale
faţă de forma iniţială. În
conformitate cu estimările
făcute, bugetul local de
venituri și cheltuieli pentru
anul 2009 a fost stabilit la 17,
8 milioane lei.

Ve n i t u r i l e
bugetului local
Veniturile cele mai mari

prognozate pentru acest an
ca și aport bugetar sunt
Veniturile proprii (impozitele
și taxele de la populaţie)10,081 milioane lei, Cotele
defalcate din impozitul pe
venit- 4,5 milioane lei,
Sumele defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
(pentru finanţarea cheltuielilor de personal din
unităţile de învăţământ)5,670 milioane lei, Sumele
defalcate din TVA pentru
finanţarea celorlalte cheltuieli descentralizate (din
aceste sume se suportă
cheltuielile aferente plăţii
ajutoarelor sociale acordate
în baza Legii 416/2001, a
ajutorului pentru încălzirea
locuinţei, salariile asistenţilor personali și a indemnizaţiilor persoanelor
cu handicap, cheltuielile
materiale necesare funcţionării serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor și a
obiectelor de inventar pentru
instituţiile de învăţământ)940000 lei etc.

funcţionarilor și personalului
contractual din aparatul
propriu al primăriei, precum
și pentru plata indemnizaţiei
consilierilor locali), cap. 65.
02 Învăţământ- 6, 835
În ceea ce privește milioane lei (din care, 5, 670
cheltuielile programate, în reprezintă cheltuieli de peranul 2009 sumele cele mai sonal), cap. 68.02 Asigurări și
importante din bugetul local asistenţă socială- aproxial Avrigului vor fi alocate mativ 1,55 milioane lei,
pentru cap. 51.02 Autorităţi cap.70.02 Servicii de dezexecutive- 2,162 milioane lei voltare publică- 1,901 milioa(din această sumă, 1,260 ne lei, cap. 67.02 Cultură,
milioane lei sunt prevăzuţi recreere și religie- 831500 lei
pentru achitarea salariilor etc.

Cheltuielile
prognozate
pentru acest an

Un buget mai
mare ca cel de
anul trecut
În referatul Serviciului Financiar Contabil din cadrul Primăriei
Avrig, ce a însoţit proiectul de
hotărâre, se menţionează că, în
cursul anul 2008, la bugetul local
al Avrigului au fost realizate venituri în sumă totală de 15,604
milioane lei. Comparativ cu anul
trecut, bugetul prognozat al
orașului Avrig din acest an este
mai mare cu aproximativ 16%.

Informare privind ºedinþa extraordinarã a Consiliului Local al
oraºului Avrig din data de 27 martie 2009
Cu prilejul ședinţei
extraordinare, au fost
adoptate
următoarele
hotărâri:
1. Hotărârea privind aprobarea Planului Integrat de
Dezvoltare Urbană a
orașului Avrig;
2. Hotărârea privind aprobarea
studiului
de
fezabilitate pentru Proiectul
„Centru de Afaceri și
Inovaţii– Avrig”;
3. Hotărârea privind aprobarea Proiectului „Centru de
Afaceri și Inovaţii– Avrig”;
4. Hotărârea privind
aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice pentru
proiectul cu titlul “Construire

Clădire Centru de Afaceri și
Inovaţii Avrig și demolarea
construcţiei tip anexă din
curtea Primăriei”;
5. Hotărârea privind
aprobarea Proiectului “Modernizarea străzilor urbane
în orașul Avrig: strada
Bisericii, strada Gheorghe
Lazăr și strada Mihai
Viteazul”;
6. Hotărârea privind
aprobarea studiului de
fezabilitate pentru Proiectul „Reamenajarea și
modernizarea intersecţiei
strada Gheorghe Lazăr cu
strada Samuel Brukenthal,
în vederea conferirii unui
caracter de centru civic al

acestei zone”;
7. Hotărârea privind
aprobarea
Proiectului
„Reamenajarea
și
modernizarea intersecţiei
strada Gheorghe Lazăr cu
strada Samuel Brukenthal,
în vederea conferirii unui
caracter de centru civic al
acestei zone”;
8. Hotărârea privind
aprobarea documentaţiei
de avizare a lucrărilor de
intervenţii pentru Proiectul
“Reabilitarea și amenajarea clădirii situate pe
strada Corneliu Coposu,
nr. 8, localitatea Mârșa și
transformarea ei în imobil
destinat activităţii sociale a

Centrului de Informare și
Consiliere pentru Copii și
Tineri– Mârșa”;
9. Hotărârea privind
aprobarea
Proiectului
„Reabilitarea și amenajarea clădirii situate pe
strada Corneliu Coposu nr.
8, localitatea Mârșa și
transformarea ei în imobil
destinat activităţii sociale a
Centrului de Informare și
Consiliere pentru Copii și
Tineri– Mârșa”;
10. Hotărârea privind
modificarea HCL 26/2008
privind aprobarea normelor și regimul contravenţiilor privind gospodărirea, întreţinerea,

Exerciþiu de intervenþie pentru situaþii de urgenþã
La sfârșitul lunii trecute (marţi, 24 martie), Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru”al
judeţului Sibiu a organizat, la Avrig, unul dintre cele mai
importante și interesante exerciţii de intervenţie pentru
situaţii de urgenţă extremă organizate în ultima perioadă
în judeţul nostru.
Implicare umană și
materială deosebită

nă, Serviciul Public Salvamont
Sibiu etc.

Importanţa acţiunii de la Avrig
a fost dată de complexitatea
acesteia, precum și de implicarea umană deosebită, pe
lângă membri, utilajele și echipamentele Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, la buna desfășurare
contribuind angajaţii diverselor
servicii publice din subordinea
Primăriei orașului Avrig,
precum și de la SC Gospodărire Orășenească Avrig SA,
lucrători ai SC Hidroelectrica
SA, reprezentanţi ai mai multor
societăţi comerciale locale,
angajaţii celor două ocoale
silvice ce își desfășoară activitatea în Avrig și zona apropiată,
echipamente și angajaţi de la
Serviciului Mobil pentru
Urgenţă, Reanimare și Descarcerare (SMURD), Poliţia
Română, Jandarmeria Româ-

Condiţiile meteorologice și
un puternic cutremurcauzele apariţiei situaţiilor
de urgenţă de la Avrig
Este o vreme deosebit de
caldă pentru această perioadă
a anului, iar zăpada de pe crestele Masivului Făgăraș se topește cu repeziciune. Din acest
motiv, apele tuturor râurilor și
pârâurilor din regiune s-au
umflat și ating cote alarmante.
Oltul ajunge și el la nivele foarte
ridicate. Ca și cum nu ar fi fost
de ajuns, în dimineaţa zilei de
24 martie, s-a produs un cutremur deosebit de puternic (peste
7 grade pe scara Richter), în
urma căruia pe malul stâng al
digului barajului Avrig de pe
râul Olt s-a produs o fisură.
După acest incident, a fost

inundat cartierul de case din
vecinătatea barajului, partea de
est a orașului Avrig, precum și o
parte din localitatea Bradu.
Intervenţii pe diverse
fronturi
Echipajele ISU s-au deplasat
de urgenţă la locul acţiunii și cu
ajutorul a două bărci pneumatice, au acţionat pentru salvarea
unor persoane rămase izolate
din cauza revărsării apelor. De
asemenea, alţi angajaţi ISU,
împreună cu oameni și utilaje
de la serviciile publice ale orașului Avrig, au acţionat în zona
afectată de inundaţii pentru
salvarea și evacuarea oamenilor, animalelor și bunurilor, dar
și pentru realizarea unui baraj
din pământ și saci cu nisip în
scopul limitării pătrunderii apei
în zonele neafectate. Alimentarea cu energie electrică și gaz
metan în zonă a fost întreruptă.
Oamenii, animalele și bunurile
salvate din calea apelor au fost
transportaţi și adăpostiţi în zona
terenului de fotbal, unde au
primit îngrijiri medicale de
specialitate și persoanele rănite. Același seism puternic a

provocat, în zona Casei de Cultură din centrul orașului, și o
fisură a conductei de alimentare cu gaz metan, ce a condus
la provocarea unei explozii,
urmată de un incendiu. Imediat
după primirea alarmei de incendiu, primii care au intervenit au
fost membrii Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă Avrig,
aceștia fiind imediat susţinuţi de
pompierii de la ISU Sibiu. În
paralel cu stingerea incendiului,
angajaţi de la Serviciul Public
Salvamont Sibiu au acţionat
pentru salvarea unor persoane
rămase captive la înălţime, pe
acoperișul Casei de Cultură. În
apropiere, o clădire veche a
cedat mișcărilor provocate de
cutremur și s-a prăbușit. Echipajele ISU au acţionat imediat
și după ce au asigurat pereţii
fisuraţi ce au rămas încă în
picioare, au salvat mai multe
persoane prinse sub dărâmături. La scurt timp de la
producerea seismului, structura de rezistenţă a Școlii cu
clasele I-VIII Avrig a fost afectată.
În situaţia creată s-a intervenit
pentru evacuarea elevilor aflaţi
în incinta școlii.

curăţenia, păstrarea ordinii
și liniștii publice în orașul

Avrig și localităţile aparţinătoare.

Informare privind ºedinþa
extraordinarã a Consiliului
Local al oraºului A vrig din
data de 23 martie 2009
Cu prilejul ședinţei extraordinare, a fost supus aprobării
Proiectul de hotărâre privind
modificarea și completarea
contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și de
canalizare ce urmează a fi

încheiat între Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară
„Asociaţia de Apă„ Sibiu și SC
APĂ CANAL SA.
După discuţii și dezbateri
aprinse,
proiectul
de
hotărâre a fost supus la vot și
NU s-a adoptat.

Un exerciţiu reușit

denţieze oportunitatea și utilitatea acestor exerciţii pentru
antrenarea echipajelor în scopul limitării și înlăturării unor
efecte negative, produse de
cutremur, inundaţie și incendiu,
perfecţionarea pregătirii efectivelor în realizarea misiunilor de
salvare a populaţiei, a animalelor și a bunurilor materiale,
realizarea unei informări complexe a populaţiei privind modul
de conduită în cazul producerii
unor situaţii de urgenţă și mediatizarea măsurilor de protecţie
individuală ce trebuie luate de
populaţie în astfel de situaţii.

Sunetul sirenei anunţă încheierea intervenţiei. Din
fericire, acesta a fost doar un
exerciţiu, reușit de altfel, după
cum s-a concluzionat la întâlnirea de bilanţ, organizată imediat după finalizare. Organizatorii și-au arătat satisfacţia
pentru mobilizarea deosebită a
forţelor umane și materiale, atât
în ceea ce privește cele de la
nivel judeţean, dar mai ales
cele locale. De asemenea, cei
ce au participat la întâlnirea de
bilanţ a acţiunii au ţinut să evi-

rosu galben albastru negru

Miercuri, 25 martie, cu prilejul desfășurării ședinţei
ordinare a Consiliului Local
al orașului Avrig, a fost adoptă
și Hotărârea privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli pentru
anul 2009.
Dezbaterile prilejuite de
acest punct de pe ordinea de
zi a întâlnirii au fost finalizate
relativ repede, comisiile de
specialitate ale Consiliului
Local înaintând doar 4-5
amendamente la proiectul
propus de primarul Arnold
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Proiectul “Avrig - Sud” a fost prezentat
reprezentanþilor presei
(continuare din pagina 1) surse. Astfel administratorii
orașului se gândesc la
crearea unui proiect, ce va fi
Oportunitãþi
supus spre finanţare prin Programul Operaţional Regiopentru finanþarea
nal- Axa Prioritară 4. De aseutilitãþilor
menea, pentru acoperirea
Conform celor declarate unei părţi din cota de finanţare
de primarul Avrigului, infra- ce revine orașului, se vor
structura rutieră și de utilităţi folosi bani obţinuţi din vânza(drumuri, reţele de alimen- rea terenului din zona
tare cu apă, energie electrică, industrială.
gaz metan, reţele de canaliDespre organizarea
zare etc), ce reprezintă una
din necesităţile absolute
referendumului local
pentru o asemenea zonă, va
În ceea ce privește organifi finanţată din mai multe

ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
pentru Referendumul Local din data de 26 aprilie 2009
asupra opţiunii locuitorilor orașului Avrig

Sunteþi de acord
sã devinã Zonã
Industrialã, izlazul
comunal denumit
P o d u r i l e S a º i l o rr,,
pe o suprafaþã de
100 ha?

DA
NU

zarea referendumului local,
primarul a spus reprezentanţilor presei că pregătirile
se desfășoară conform graficului, echipa de lucru din
cadrul Primăriei Avrig, constituită special pentru această
chestiune, stabilind toate
detaliile acţiunii. Referendumul va fi organizat atât în
localitatea centru de oraș
(Avrig), cât și în celelalte sate
aparţinătoare (Mârșa, Bradu,
Săcădate și Glâmboaca). Vor
fi organizate 11 secţii de votare, iar numărul cetaţenilor
înscriși pe listele electorale
permanente este de aproximativ 11000. Pentru promovarea referendumului, au fost
tipărite pliante, afișe, dar și o
ediţie specială, cu un tiraj
mărit, a publicaţiei “Info Avrig”.
Până acum, a fost constituit
Biroul Electoral de Circumscripţie și s-au ales președinţii secţiilor de votare, iar
fiecare partid reprezentat în
Consiliul Local și-a desemnat membrii în secţiile de
votare. Costurile referendumului local pentru Zona
Industrială Avrig- Sud se estimează la suma de 8-10000
euro. Referendumul local
pentru “Avrig- Sud” se va desfășura duminică, 26 aprilie,
între orele 8-20.

Agricultorii ºi-au
susþinut ºi de
aceastã datã,
punctul de vedere…
Organizatorii conferinţei de
presă au permis prezenţa în
sala de ședinţe a mai multor
crescători de animale, chiar
dacă este știut faptul că
aceștia sunt adversari ai Proiectului “Avrig- Sud”. Cum era
oarecum de așteptat, conferinţa de presă s-a transformat, pe alocuri, în dezbatere
publică, agricultorii susţinându-și cu tărie punctele de vedere și încercând, de mai
multe ori, să combată ideile
primarului. Agricultorii sunt
nemulţumiţi deoarece locul
pe care ar urma să fie dezvoltată această iniţiativă se
află sub contracte de închiriere cu mai mulţi crescători
de animale, pentru diverse
perioade. Aceștia spun că vor
pierde subvenţiile primite
pentru
aceste
pășuni
(considerate ca fiind cele mai
bune din zonă) și că nu-și vor
mai putea crește animalele.
Pe de altă parte, primarul a
spus că este nevoie ca oamenii să înţeleagă că, în
cazul în care vor exista con-

tracte ce vor fi reziliate, orașul
va oferi posibilitatea încheierii
unor noi contracte, pentru
aceleași suprafeţe, pe terenuri situate în vecinătatea
viitoarei Zonei Industriale.
“Există pășune destulă și o
mare parte nu este exploatată, astfel că avem posibilitatea rezolvării acestei probleme. De asemenea, am și
gândit deja crearea unor căi
de acces pentru animale și
oameni, ne-am gândit să
asigurăm o sursă de apă în
zonă, astfel încât activitatea
din Zona Industrială să nu fie
perturbată sau să nu
deranjeze.”, a spus Arnold
Klingeis.

Investitori interesaþi
de “Avrig- Sud”
Întrebat dacă există potenţiali investitori interesaţi de
zona industrială ce se dorește
a fi înfiinţată la Avrig, primarul
a răspuns că a avut deja mai
multe discuţii cu diverși oameni de afaceri, în mod deosebit din Germania și Austria,
ce, în ciuda situaţiei economice mondiale, și-au manifestat
clar dorinţa de a-și investi banii
la Avrig. Arnold Günter Klingeis
a spus că o companie austriacă
producătoare de energie
electrică din diverse surse
(Kelag) a și semnat o scrisoare
de intenţie în acest sens.

Grupul Școlar Industrial de
Construcţii Mașini Mârșa și
Inspectoratul Școlar Judeţean Sibiu organizează, în
data de 25 aprilie, la Centrul
de Documentare și Informare
„Pinocchio” Mârșa, ediţia a IIIa a Cenaclului „Primăvară în
suflet de copil!”. Scopul acţiunii este de a dezvolta și
promova talentul literar-artistic al elevilor, la manifestare
fiind așteptaţi copii din
clasele I-XII din unităţile de
învăţământ ale judeţului
Sibiu. Cenaclul își propune
să atragă un număr cât mai
mare de participanţi, să

promoveze iniţiativele individuale și de grup în derularea
unor activităţi extrașcolare, să
încurajeze elevii pentru a se
implica în promovarea practicilor cultural-estetice etc.
Manifestarea se va desfășura
pe secţiuni (I- Creaţie literarăpoezie, eseu, povestire; II- Expoziţie de felicitări, ornamente de Paște, măști; III- Expoziţie de pictură, inclusiv cu
teme religioase; IV- Interpretarea unor cântece-cor/
solist- sau prezentarea unor
obiceiuri laice de primăvară),
jurizarea urmând a fi făcută
pe secţiuni și pe cicluri de

învăţământ (clasele I-IV, V-VIII,
IX-XII). Organizatorii vor oferi
fiecărui participant diplomă,
premii și diplome pentru
câștigători, precum și adeverinţe pentru cadrele
didactice coordonatoare
participante. Cei interesaţi
pot afla relaţii suplimentare la adresa de e mail

cenaclulprimavara@yahoo.com.
sau la numerele de telefon
ale liceului mârșean 526129,
526239,
526478,
0746058696 și 0768895737,
persoane de contact înv.
Sanda Stanciu și documentarist Ioana Cotoarbă.

Sãrbãtoarea folclorului ºi olimpiada
meºteºugurilor tradiþionale
Duminică, 10 mai 2009,
Clubul Elevilor și Copiilor
Avrig, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Judeţean
Sibiu, Liceului Teoretic
„Gheorghe Lazăr” Avrig, Primăriei și Consiliului Local
Avrig, organizează ediţia a XVa a Festivalului Judeţean de
Folclor pentru Copii „Moștenire din bătrâni”. Festivalul,
ce constituie o fază preliminară pentru concursul naţional de gen, va debuta în jurul
orei 11,30 cu parada portului
și jocului popular, ce se va

desfășura pe următorul traseu: Reședinţa de vară a
fostului baron Samuel von
Brukenthal (Preventoriul),
Școala generală cu clasele
I-VIII Avrig, Primărie, Casa de
Cultură, Biserica Ortodoxă,
Casa de Cultură, Liceul
Teoretic „Gheorghe Lazăr”
Avrig. Imediat după paradă,
la Sala de Sport a Liceului
Teoretic „Gheorghe Lazăr” se
va desfășura spectacolul
concurs din cadrul festivalului. Vor participa ansambluri folclorice de cântece și

dansuri populare, soliști
vocali și instrumentiști de la
cluburile elevilor și copiilor,
precum și de la instituţii de
învăţământ din întreg judeţul.
Scopul manifestării este de
a valorifica și păstra tradiţia
populară, de a revitaliza
mișcarea coregrafică de
folclor din judeţul nostru, dar
și de a descoperi și promova
noile talente din rândul
soliștilor vocali și instrumentiști. Juriul festivalului,
format din specialiști în
domeniu, va aprecia valoarea tuturor formaţiilor
participante, iar organizatorii
vor oferi diplome și premii. În
dimineaţa aceleiași zile,
începând cu ora 9, la sala de
sport a liceului avrigean se va
desfășura ediţia a XIV-a a
fazei judeţene a Olimpiadei
„Meșteșuguri Artistice Tradiţionale”. Olimpiada este
organizată cu sprijinul
Complexului Naţional Muzeal
„ASTRA” din Sibiu. Vor
participa copii din întreg
judeţul, cu vârsta cuprinsă
între 6 și 18 ani, care se
manifestă prin instrucţia și
educaţia primită în familie și
școală ca adevăraţi creatori
de artă populară, cunoscători

ai secretelor meșteșugului
artistic tradiţional, ce au și
dovedesc reale calităţi de
manualitate, dexteritate
tehnică și simţ artistic propriu
unui artist autentic. Printre
meșteșugurile tradiţionale ce
vor fi reprezentate la această
ediţie a manifestării sunt:
pictura pe lemn sau sticlă,
confecţionarea instrumentelor muzicale, prelucrarea sau
decorarea metalului, lemnului, osului sau cornului,
olărit, ţesut, brodat, confecţionat podoabe sau măști,
cojocărit, curelit, sculptură în
lemn, încondeierea ouălor,
împletituri paie, foi de porumb
sau nuiele etc. Jurizarea
lucrărilor va fi realizată de o
comisie, formată din specialiști ai Complexului
Naţional Muzeal „ASTRA”
Sibiu, iar organizatorii vor oferi
premii și diplome. Cei
interesaţi de cele două
manifestări pot afla informaţii
suplimentare sau se pot
înscrie, până la data de 5 mai,
la Clubul Elevilor și Copiilor
Avrig, telefoane 0269/
523465 sau 0745/564094.
Informaţiile ne-au fost oferite
de directorul Clubului Elevilor
și Copiilor Avrig, Ioan Vintilă.

S-a deschis „Expoziþia
pentru Mediu”

Pentru a sărbători Ziua Mondială
a Pământului (22 aprilie), Primăria
orașului Avrig, Asociaţia “Prietenii
Avrigului”, Asociaţia Grupul de
Acţiune Locală “Ţara Oltului” și
Asociaţia Ecologistă “Floarea de
colţ” au organizat, la Muzeul orașului
Avrig, “Expoziţia pentru Mediu”.
Expoziţia a fost deschisă publicului
vizitator joi, 9 aprilie 2009, și cuprinde
câteva zeci de lucrări inedite, rod al
unei imaginaţii debordante (panouri,
colaje, diverse machete, obiecte
decorative etc), realizate de copiii
și adolescenţii de la instituţiile de
învăţământ din zonă (Avrig, Mârșa,
Cârţa, Porumbacu de Jos, Racoviţa,
Turnu Roșu). Materialele folosite
pentru lucrările expuse sunt diverse (hârtie, bidoane, pahare, dopuri
sau farfurii de plastic, carton),
aceastea constituind, de altfel, mare
parte a gunoiului produs și aruncat
zilnic din orice gospodărie. “Tema
manifestării este protecţia mediului,
importanţa reciclării deșeurilor și

economisirea resurselor planetei, o
temă ce se <<îmbină>> foarte bine
și fericit, cu Proiectul <<Eco Avrig>>,
pentru gestionarea deșeurilor din
această regiune a judeţului, proiect
european implementat de administraţia locală avrigeană, împreună cu
mai multe localităţi din jur. De fapt,
expoziţia de la muzeul avrigean se
constituie, într-un fel, într-o pre-campanie de promovare a <<Eco
Avrig>>”, ne-a spus viceprimarul
Avrigului, Gheorghe Frăticiu, prezent la deschiderea expoziţiei. În
primele ore de după deschiderea
oficială, expoziţia a fost vizitată de
sute de copii, însoţiţi de cadre
didactice, mare parte din aceștia fiind
și co-autori la lucrările expuse. Copiii
au primit din partea organizatorilor
bomboane și băuturi răcoritoare.
Printre vizitatorii din prima zi, n-au
lipsiţi angajaţii PrimărieiAvrig, precum
și simpli cetăţeni. Cei interesaţi pot
vizita expoziţia până la data de 6
mai 2009.

rosu galben albastru negru
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Pentru utilizatorii de internet
Reamintim tuturor cititorilor publicaţiei „Info Avrig”, că ne pot scrie sugestiile și sesizările referitoare la materialele publicate, dar și alte chestiuni de interes local, pe adresa de e-mail:
infoavrig@primaria-avrig.ro. De asemenea, mesajele de la cititori se vor primi și la vechea adresă de e-mail: infoavrig@primaria-avrig.ro. Pentru evitarea oricărei confuzii, menţionăm faptul
că „Info Avrig” este publicaţia OFICIALĂ a Primăriei și Consiliului Local al orașului Avrig. Cei ce doresc, pot citi ziarul “Info Avrig” și în format electronic, accesând www.primaria-avrig.ro.

