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Rezultatele oficiale înregistrate în urma
desfăşurării referendumului local asupra
opţiunii locuitorilor oraşului Avrig
din data de 26 aprilie 2009
- Numãrul voturilor valabil exprimate la
rãspunsul “DA” - 1872
- Numãrul voturilor valabil exprimate la
rãspunsul “NU” - 341

Ca urmare a prelucrãrii datelor înregistrate, s-a
constatat cã 84,59 % din numãrul alegãtorilor ce ºi-au
exprimat o opþiune valabilã au votat “DA”, iar
aproximativ 15,40 % dintre alegãtori au votat “NU”.

Mitropolitul Ardealului a sfinţit Catedrala din Avrig
Începând de marþi, 21 aprilie, Mitropolia Ardealului mai are în componenþã încã o bisericã: „Adormirea Maicii Domnului” din oraºul Avrig. Sfinþirea lãcaºului de cult a
f o s t o f i c i a t ã d e Î P S p r o f . d rr.. L a u r e n þ i u S t r e z a , M i t r o p o l i t a l A r d e a l u l u i º i A r h i e p i s c o p a l S i b i u l u i , a l ã t u r i d e p r o t o p o p u l A v r i g u l u i , p rr.. V
Vaa s i l e G a f t o n º i a l þ i º a s e p r e o þ i ,
l o c a l n i c i , d a r º i i n v i t a þ i d i n z o n a l i m i t r o f ã Av r i g u l u i , p r e c u m º i d o i d i a c o n i . P r i m a r u l Av r i g u l u i , A r n o l d K l i n g e i s , a l ã t u r i d e e d i l i i d i n B o i þ a ( N i c o l a e M o h o r ) , Tu r n u R o º u
(Stelian Istrate) ºi Porumbacu de Jos (Ioan Strava) au asistat, alãturi de cei peste o mie de credincioºi, la slujba de sfinþire.

neapãratã pentru orice sfinþire nicului Gicã Voica, situatã în pentru o agapã creºtineascã.
(continuare în pagina 4)
a unui lãcaº de cult). De ase- Zona Turisticã Valea Avrigului,
menea, ÎPS prof. dr. Laurenþiu
Streza a predicat mulþimii,
vorbind despre importanþa
evenimentului la care a parDuminicã, 26 aprilie 2009,
ticipat, atât pentru viaþa
bisericii, cât ºi pentru cre- cetãþenii oraºului Avrig au fost
dincioºi, mai ales cã aceasta invitaþi la vot, pentru a-ºi
s-a petrecut în Sãptãmâna exprima opþiunea asupra
Luminatã, în cea de-a treia zi a problemei înfiinþãrii Zonei
Sfintelor Paºti. A rostit un Industriale Avrig- Sud. Din
cuvânt de învãþãturã ºi Proto- pãcate, aºa cum era previzibil,
dar mai greu de înþeles, având
popul pr. Vasile Gafton, care a
în vedere importanþa deoþinut sã mulþumeascã înaltului sebitã a chestiunii supuse atenþiei prin acest exerciþiu
ierarh pentru oficierea acestei democratic, locuitorii cu drept de vot nu s-au prezentat la urne
slujbe de sfinþire, dar ºi credin- decât într-un procent destul de mic. Felicit Avrigul, ^n special
cioºilor prezenþi în numãr aºa pe avrigenii care au înþeles importanþa, rolul ºi rostul
de mare, oficialitãþilor ce au referendumului ºi care au gãsit câteva minute libere pentru a
rãspuns invitaþiei la acest merge la secþiile de votare sã-ºi exprime votul. Aceºtia au
moment. Vasile Gafton a demonstrat, o datã în plus, cã sunt cetãþeni buni, responsabili,
mãrturisit cã vede în aceastã care vor ºi pot sã-ºi decidã singuri soarta, viitorul lor, al
nouã bisericã un fel de liant familiilor lor ºi al oraºului în care trãiesc. În ceea ce priveºte
pentru întreaga zonã, un „Centru rezultatul înregistrat, consider cã am obþinut o victorie
Spiritual” al Þãrii Oltului. La zdrobitoare, iar opþiunea cetãþenilor este mai mult decât
finalul serviciului religios, evidentã. Rezultatul referendumului îmi spune cã cetãþenii au
credincioºii au putut intra în încredere în ideea înfiinþãrii Zonei Industriale Avrig- Sud, cã
Sfântul Altar pentru a sãruta îºi doresc locuri de muncã ºi vor sã dãm oraºului o `ansã
Sfânta Masã, Sfânta Evan- spre dezvoltare, progres, modernitate ºi civilizaþie. Consider
ghelie, Sfânta Cruce ºi pentru cã acest referendum local a fost un exerciþiu democratic
a fi binecuvântaþi cu apã sfinþitã extrem de util, cã împreunã am fãcut faþã unei provocãri foarte
de cãtre preoþi. (La sfinþirea importante ºi din punctul meu de vedere, Proiectul „Zona
unei biserici, este singurul Industrialã Avrig- Sud” merge mai departe. Trebuie sã
moment când femeilor le este continuãm demersurile pentru crearea acestei zone deoarece
permis sã intre în Sfântul Altar, am încredere cã acest proiect e poarta de acces a Avrigului
dupã aceastã, zi în acest loc spre un viitor mai bun ºi consider cã avem o datorie de onoare
putând intra doar bãrbaþi.) Dupã faþã de acei cetãþeni ce au decis prin vot, într-o proporþie
ceremonia de sfinþire a Cate- covârºitoare, cã sunt de acord ºi îºi doresc înfiinþarea Zonei
dralei din Avrig, oaspeþii, gaz- Industriale Avrig- Sud.
# Primarul oraºului Avrig,
dele ºi invitaþii acestora s-au
Arnold G. KLINGEIS
deplasat la pensiunea local-

Cuvântul primarului…

Pregãtitã de primul Marº al
Învierii desfãºurat în oraº, dar
ºi de alte acþiuni, sfinþirea noii
Biserici Ortodoxe din Avrig
(Catedrala) a constituit un moment cu o încãrcãturã emoþionalã ºi spiritualã deosebitã.
Prin actul de sfinþire s-a rãspuns numeroaselor solicitãri ale
enoriaºilor avrigeni, dar s-a ºi
deschis o nouã cale spre finalizarea efectivã a tuturor
lucrãrilor de la acest lãcaº.
Conducãtorul Bisericii Ortodoxe din Ardeal a sosit la Avrig
în jurul orei 9, iar ultima porþiune a drumului, de la intrarea

în oraº pânã la Catedralã, a fost
parcurs având alãturi o maºinã
a Poliþiei. La intrarea în curtea
bisericii, Mitropolitul Ardealului
a fost întâmpinat cu Sfânta Cruce ºi Sfânta Evanghelie, aºa
cum prevãd rânduielile
bisericeºti, de Protopopul Avrigului ºi ceilalþi preoþi prezenþi.
De asemenea, primarul Avrigului a urat bun venit importantului oaspete. Dupã o scurtã
parte a slujbei oficiatã în interiorul bisericii, soborul de
preoþi, alãturi de mulþimea de
credincioºi, a ieºit din nou, în
curte, unde s-a sfinþit ºi bine-

cuvântat faþada. A urmat impresionanta procesiune de sfinþire,
aranjare ºi pecetluire a Mesei
Sfântului Altar, episod în cadrul
cãruia, în piciorul mesei, au fost
zidite moaºte de sfinþi, un
hrisov al bisericii, pomelnice
etc. Dupã parcurgerea acestui
moment, urmãrit cu foarte mare
atenþie de credincioºii prezenþi,
pentru mulþi dintre aceºtia
întregul eveniment fiind o
premierã absolutã, au fost
sfinþite icoanele fixate pe
iconostasul bisericii ºi s-a
oficiat prima Sfântã Liturghie în
noua bisericã (condiþie
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La ºedinþa ordinarã au
participat 14 consilieri locali;
au lipsit consilierii Florin
Jugãrean, Marius Badea ºi
Dan Cermonea. Au mai
participat Victor Liviu Napeumembru suplean pe lista
Partidului Conservator, care
urma a fi validat în ºedinþa de
consiliu, primarul Arnold
Gunter Klingeis, cetãþeni ai
oraºului, reprezentanþi ai
Asociaþiei crescãtorilor de
animale din Avrig.
Cu prilejul ºedinþei, au fost
adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea privind alegerea preºedintelui de
ºedinþã- consilierul Gheorghe
Frãticiu (propus de consilierul Iacob Tuþã);
2. Hotãrârea privind încetarea mandatului de consilier
local, înainte de expirarea
duratei normale, a domnului
Romulus Ciocan;
3. Hotãrârea privind validarea mandatului de consilier
local al domnului Victor- Liviu
Napeu;
4. Hotãrârea privind modificarea ºi completarea
Hotãrârii nr. 3/69/2008
privind
constituirea
Consiliului Local Avrig;
5. Hotãrârea privind modificarea ºi completarea
Hotãrârii Consiliului Local
Avrig nr. 9/75/2008 privind
constituirea comisiilor de
specialitate pe domenii de
activitate;

6. Hotãrârea privind aprobarea întocmirii documentaþiei
de dezmembrare a suprafeþei
de 600 m², teren situat în
extravilanul localitãþii Avrig –
Valea Avrigului;
7. Hotãrârea privind aprobarea întocmirii documentaþiei
de dezmembrare a suprafeþei
de 700 m², teren situat în
extravilanul localitãþii Avrig –
Valea Avrigului;
8. Hotãrârea privind rectificarea bugetului local pe anul
2009;
9. Hotãrârea privind aprobarea
CONTULUI
DE
EXECUÞIE al bugetului local ºi
al activitãþilor autofinanþate pe
anul 2008;
10. Hotãrârea privind aprobarea desfãºurãrii activitãþilor
culturale în Sala de Nunþi
(PAVILIONUL) ºi dotarea
acesteia;
11. Hotãrârea privind finanþarea spectacolelor prezentate
de Ansamblul folcloric “Purtata
Avrigului”, în perioada 19- 26
aprilie 2009;
12. Hotãrârea privind aprobarea revocãrii HCL nr. 116/
182/2008- privind aprobarea
cumpãrãrii rezervorului de apã
ºi a terenului aferent, situat în
extravilanul oraºului Avrig;
13. Hotãrârea privind aprobarea Caietului de sarcini
pentru închirierea prin licitaþie
publicã a suprafeþei de 15 mp
teren intravilan- proprietate
publicã a oraºului Avrig, în
localitatea Mârºa, pentru

amenajarea unei terase de
varã;
14. Hotãrârea privind aprobarea Caietului de sarcini
pentru închirierea prin licitaþie
publicã a suprafeþei de 16 mp
teren intravilan din domeniul
public al oraºului Avrig, în
localitatea Mârºa, pentru
amenajarea unei terase de
varã;
15. Hotãrârea privind completarea HCL nr. 42/
25.03.2009 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2009;
16. Hotãrârea privind utilizarea unor sume din fondul de
rulment în vederea achitãrii
indemnizaþiilor membrilor
secþiilor de votare participat la
referendumul local din
26.04.2009;
17. Hotãrârea privind aprobarea modificãrii HCL nr. 64/
130/2008- privind aprobarea
co-finanþãrii Proiectului
REPAIR
din
cadrul
Programului URBACT II;
18. Hotãrârea privind aprobarea cumpãrãrii suprafeþei
de 252 mp teren, situat în
oraºul Avrig;
19. Hotãrârea privind aprobarea contractului de prestãri
servicii salubritate, încheiat cu
S.C. Gospodãrire Orãºeneascã Avrig S.A..
Nu a fost adoptat proiectul
de
hotãrâre
privind
aprobarea unor taxe ºi cote
de dezvoltare pentru serviciul
de salubritate efectuat de
S. C. Gospodãrire Orãºe-

neascã Avrig S.A..
Primarul Arnold Gunter
Klingeis a retras de pe ordinea
de zi proiectul de hotãrâre
privind aprobarea cofinanþãrii
Proiectului “Agenda 21 Avrig –
O strategie de dezvoltare
durabilã a oraºului Avrig”.
În cadrul ºedinþei, la punctul
DIVERSE, au mai fost prezentate urmãtoarele documente:
- nota informativã întocmitã de Biroul Implementare Programe de
Dezvoltare Localã ºi
Integrare European[ - se va
reveni în urmãtoarea
ºedinþã cu detalii referitoare
la adresa respectivã;

Membru nou în Consiliul Local
conducerii judeþene a partidului,
decizie ce a avut la bazã
propunerea organizaþiei locale
Avrig. Victor Liviu Napeu este
preºedintele PC Avrig ºi
membru în Biroul Judeþean al
partidului. Domnia sa a devenit
conservator cu acte în regulã
dupã ce formaþiunea politicã din
care a fãcut parte (Partidul
Unitãþii Naþionale RomânePUNR) a fuzionat cu Partidul
Conservator, în anul 2006.
Acesta va face parte din
Comisia pentru învãþãmânt,

sãnãtate, activitãþi socialculturale, culte, protecþia
copilului ºi a familiei din cadrul
Consiliului Local Avrig. Prin
validarea sa în funcþia de
consilier, Napeu revine în
administraþia localã din Avrig
dupã opt ani de pauzã, domnia
sa fiind consilier local în alte
douã mandate (1992- 1996,
1996- 2000). Victor Liviu
Napeu este cãsãtorit ºi are doi
bãieþi. Noul consilier avrigean
este director al ªcolii cu clasele
I-VIII Avrig.

- Informarea Compartimentului lucrãri publice din
cadrul Primãriei oraºului
Avrig;
- Referatul Serviciului de
Asistenta Socialã Avrig ºi al
Biroului Implementare Programe de Dezvoltare Localã
ºi Integrare Europeanã,
privind aprobarea întocmirii
documentaþiei necesare
obþinerii finanþãrii pentru
Proiectul ”Centru de zi
pentru copii- Avrig”;
- Adresa Asociaþiei de
Ajutor Familial PRO VITA –
Sibiu;
- Informare cu privire la
situaþia locatarilor din blocul
T2 (ANL), Mârºa- aspecte

legate de familia Zelig- e
depusã o acþiune la Judecãtoria Avrig privind evacuarea;
- Referatul Compartimentului achizitii publices-a votat demararea
lucrãrii de modernizare de
pe strada Eroilor;
- Cererea domnului
Mure`an Emanuel din
Avrig, str. Unirii, nr. 94deocamdatã nu avem
disponibilã o astfel de
suprafaþã de teren, proprietatea oraºului;
- Informarea Compartimentului Urbanism, cu
privire la extinderea
cimitirului local.

Pentru utilizatorii
de internet
Reamintim tuturor cititorilor
publicaþiei „Info Avrig”
vrig”, cã ne
pot scrie sugestiile ºi sesizãrile
referitoare la materialele
publicate, dar ºi alte chestiuni de
interes local, pe adresa de e-mail:
infoavrig
@ primaria-avrig.ro.
infoavrig@
De asemenea, mesajele de la
cititori se vor primi ºi la
vechea adresã de e-mail:
infoavrig
@ gmail.com. Pentru
infoavrig@
evitarea oricãrei confuzii,

menþionãm faptul cã paginile de
.infoavrig.ro ºi
internet www
www.infoavrig.ro
http://avrig.info NU sunt
paginile publicaþiei „Info Avrig”
vrig”,
între cele trei lucruri nefiind niciun
Info A vrig”
fel de legãturã. „Info
este publicaþia OFICIALÃ a
Primãriei ºi Consiliului Local al
oraºului Avrig. Cei ce doresc,
pot citi ziarul “Info Avrig” ºi în
format electronic, accesând
www
.primaria-avrig.ro.
www.primaria-avrig.ro.

Ziar fondat de Prim[ria `i
Consiliul Local Avrig

De câteva zile, Consiliul
Local al oraºului Avrig are un
nou membru: consilierul Victor
Liviu Napeu. Cu prilejul ultimei
ºedinþe ordinare, membrii
legislativului avrigean au luat
act de demisia înaintatã de
fostul lor coleg, Romulus Ciocan
(membru al Partidului Conservator) ºi au adoptat o hotãrâre
prin care au aprobat

completarea Consiliului Local
Avrig cu noul consilier. Victor
Liviu Napeu a fost membru
supleant al forului legislativ local
avrigean, fiind unul dintre
candidaþii propuºi de Partidul
Conservator la alegerile locale
din 1 iunie 2008. Înainte de a fi
validat de colegii sãi,
proaspãtul consilier local
avrigean a primit avizul

infoavrig@gmail.com
Editori: Dan FR}NCU `i Cosmin P
AL
PA
FOTO: Dan Fr]ncu
Te h n o r e d a c t a r e ` i T i p a r :
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Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al oraºului Avrig din data de 30 aprilie 2009
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Aproape totul despre alegerile
europarlamentare
ªase partide politice, o alianþã electoralã ºi doi candidaþi independenþi vor intra, pe 8 mai, în
campania electoralã pentru alegerile pentru Parlamentul European din 7 iunie. Miza o reprezintã
cele 33 de mandate pe care România le va deþine în legislativul european. În confruntarea
electoralã vor intra reprezentanþi ai PD-L, PNL, UDMR, PRM, PNÞCD ºi ai Forþei Civice, precum ºi
cei ai Alianþei PSD+PC. Îºi vor încerca ºansele ºi candidaþi independenþi: Elena Bãsescu, fiica cea
micã a ºefului statului, ºi Pavel Abraham, fostul ºef al Agenþiei Naþionale Antidrog.

Candidaþii, partidele politice,
alianþele politice ºi electorale ºi
organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale care
participã la alegeri au dreptul, în
campania electoralã, sã-ºi exprime opiniile în mod liber ºi fãrã
nicio discriminare, prin mitinguri,
marºuri, adunãri, precum ºi prin
intermediul mass-media. Potrivit
actului normativ care reglementeazã modul de desfãºurare
a alegerilor europarlamentare,
mijloacele folosite în campania
electoralã nu pot contraveni ordinii de drept. Totodatã, în
unitãþile militare, în unitãþile de
învãþãmânt, în timpul programului de învãþãmânt, în sediile
reprezentanþelor diplomatice,
precum ºi în penitenciare, acþiunile de campanie electoralã, de
orice tip, sunt interzise. În perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare, primarii
localitãþilor au obligaþia de a
asigura tuturor candidaþilor, în
mod nediscriminatoriu, spaþii
corespunzãtoare pentru a se
întâlni cu alegãtorii.
În ceea ce priveºte afiºele
folosite de candidaþii pentru PE,
acestea vor fi aºezate în locuri
special stabilite în locuri publice
frecventate de cetãþeni, astfel
încât participanþii la alegeri sã le
poatã folosi fãrã stânjenirea
circulaþiei pe drumurile publice ºi
a celorlalte activitãþi din localitatea respectivã. Pe un panou
electoral, fiecare partid politic
sau candidat independent poate
aplica un singur afiº electoral.
Un afiº electoral nu poate depãºi
dimensiunile de 500 de mm o
laturã ºi 300 mm cealaltã laturã,
iar cel prin care se convoacã o
reuniune electoralã, 400 mm o
laturã, respectiv 250 mm. Sunt
interzise afiºele electorale care

combinã culorile într-o succesiune care reproduce drapelul
României sau al altui stat, dar ºi
folosirea minorilor sub 16 ani
pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propagandã electoralã. De asemenea,
Guvernul a decis, prin ordonanþa
de urgenþã care modificã Legea
33/2007, cã se interzice afiºajul
în scop electoral prin aplicare pe
pereþii sau pe pilonii de susþinere
a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere,
panourile de orientare ºi informare rutierã, precum ºi pe
sistemele electronice de reglementare a circulaþiei. Primarul, cu
sprijinul organelor de ordine
publicã, este obligat sã asigure
integritatea panourilor, afiºelor
electorale ºi a altor materiale de
propagandã electoralã amplasate
în locuri autorizate. Campania
electoralã pentru alegerea europarlamentarilor români a debutat
pe 8 mai ºi se va încheia cu 24
de ore înainte de data alegerilor,
adicã pe 6 iunie, la ora 7,00.

Pe 7 iunie, românii
sunt chemaþi la urne
Pe 7 iunie, începând cu ora
7,00, alegãtorii se pot prezenta
la urne pentru a desemna reprezentanþii României în Parlamentul
European. Românii îºi vor
exercita dreptul la vot în 18.317
secþii de votare, organizate în
þarã, dar ºi în strãinãtate. În
Bucureºti, vor fi 1.222 de secþii
de votare. În strãinãtate, cele mai
multe secþii sunt în SUA -19, în
Italia - 16 , Spania ºi Franþa, câte
9. Alegãtorii vor pune ºtampila pe
buletinul de vot în dreptul listei
partidului pe care vor sã-l voteze.
Tot electoratul primeºte acelaºi
buletin de vot, pe care sunt
înscrise aceleaºi nume. Alegerile
pentru Parlamentul European
sunt organizate la nivel naþional,

într-o singurã circumscripþie. Pragul electoral pentru intrarea în
faza distribuirii mandatelor de
europarlamentar este de 5%.
Pentru a fi aleºi, candidaþii independenþi trebuie sã depãºeascã
norma electoralã stabilitã prin
împãrþirea numãrului total de voturi valabil exprimate la 33,
numãrul de mandate pentru România în Parlamentul European.
Votarea se vor încheia la ora
21,00. Românii vor putea vota cu
actul de identitate emis de statul
român, respectiv carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate,
paºaportul diplomatic, paºaportul
diplomatic electronic, paºaportul
de serviciu, paºaportul de serviciu electronic, paºaportul simplu, paºaportul simplu electronic,
paºaportul simplu temporar, iar în
cazul elevilor din instituþiile militare
carnetul de serviciu militar. Paºaportul simplu, paºaportul simplu
electronic, paºaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de
cãtre cetãþenii români aflaþi în
strãinãtate sau de cetãþenii
români domiciliaþi în strãinãtate.
Potrivit legislaþiei pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerilor
pentru PE, cetãþenii români din
strãinãtate care vor dori sã voteze la alegerile europarlamentare din 7 iunie 2009 vor putea
sã o facã ºi în situaþia în care se
aflã temporar în strãinãtate, chiar
ºi în calitate de turiºti. Cetãþenii
români care în ziua alegerilor se
aflã în strãinãtate pot vota la orice
secþie de votare organizatã în
strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României ºi sunt înscriºi în listele
electorale suplimentare. Pentru
a-ºi putea exercita dreptul la vot,
cetãþenii români trebuie sã deþinã
acte de identitate valabile. Cei
care au actele expirate sau pier-

dute ºi vor sã voteze trebuie sã
obþinã documente permanente
de identitate. În acest scop, MAE
recomandã tuturor cetãþenilor
români cu documente româneºti
expirate sau pierdute sã facã din
timp demersurile necesare pentru
preschimbarea lor sau eliberarea
altora noi.

Cetãþenii UE care
domiciliazã în
România pot vota
pentru România
Cetãþenii comunitari care
doresc sã-ºi exercite dreptul de
vot în România pot participa la
alegerile pentru desemnarea
reprezentanþilor þãrii noastre în
PE, dacã sunt înscriºi pe listele
electorale speciale. Cel mai târziu
cu 60 de zile înainte de data
alegerilor cetãþenii cu drept de
vot ai statelor membre UE, altele
decât România, dar care au
domiciliul/reºedinþa în România,
pot face cerere de înscriere în
listele electorale speciale.
Acestea se depun în scris la
primarul localitãþii de domiciliu sau
de reºedinþã, însoþite de o copie
a unui document de identitate
valabil.

Ordinea pe buletinul
de vot
BEC a stabilit, prin tragere la
sorþi, ordinea pe buletinul de vot
a participanþilor în cursa
electoralã din 7 iunie. Pe prima
poziþie a buletinului de vot se aflã
PNL, urmat de UDMR, PD-L,
Alianþa PSD+PC, PNÞCD, Forþa
Civicã, PRM, Elena Bãsescu ºi
Pavel Abraham.
Pentru candidaþii independenþi
nu s-a mai aplicat procedura
tragerii la sorþi, întrucât legea
prevede cã aceºtia vor fi înscriºi
pe buletin în ordinea înregistrãrii
candidaturii la BEC.

mentale. ªi aceºtia vor trebui sã
depunã declaraþii de neapartenenþã politicã, precum ºi
Acreditarea observatorilor adeverinþele emise de AEP, în
interni propuºi de organizaþiile original sau în copie.
neguvernamentale din România,
Alegeri pentru PE în
în privinþa cãrora AEP a stabilit
toate þãrile UE
cã îndeplinesc condiþiile prevãEste pentru prima datã când
zute de lege, se face de cãtre
birourile electorale judeþene, bi- în România se organizeazã
rourile electorale ale sectoarelor alegeri europarlamentare penmunicipiului Bucureºti ºi biroul tru un mandat întreg de cinci
electoral pentru secþiile de vota- ani. Cei aproximativ 18 milioane
re din strãinãtate, la cererea scri- de români cu drept de vot se
sã a conducerii organizaþiilor ne- vor prezenta la urne împreunã
guvernamentale, pânã cel mai cu alþi 375 de milioane de aletârziu cu cinci zile înainte de ziua gãtori europeni, pentru a dealegerilor, a stabilit BEC. Cererile semna singurul parlament transde acreditare formulate de con- naþional ºi multilingv ales în mod
ducerile organizaþiilor neguver- direct din lume. Totodatã, PE
namentale vor fi însoþite de de- este singura instituþie a Uniunii
claraþiile de neapartenenþã politi- Europene aleasã în mod direct.
cã ale persoanelor propuse ca Pe 25 noiembrie 2007, în Roobservatori interni, precum ºi de mânia s-au organizat pentru
adeverinþele emise de AEP. Acre- prima datã alegeri pentru PE,
ditãrile sunt valabile la toate cei care au obþinut un fotoliu de
birourile electorale ale secþiilor de europarlamentar activând doar
votare din raza de competenþã a pentru aproximativ doi ani.
Au intrat, în urmã cu doi ani,
biroului electoral care le-a emis.
Acreditãrile permit accesul titula- în cursa electoralã 13 partide
rilor acestora ºi în spaþiul special politice ºi un candidat indepenamenajat în acest sens la birourile dent - Laszlo Tokes. Au obþinut
electorale care le-au emis. Acre- mandate de europarlamentar PD,
ditarea reprezentanþilor interni PSD, PLD, PNL, UDMR ºi Laszlo
propuºi de instituþiile mass-media Tokes. Au pierdut alegerile PNGse face de cãtre birourile electo- CD, PRM, PIN, PC, PNÞCD,
rale judeþene, birourile electorale Partida Romilor Pro Europa,
ale sectoarelor municipiului Bu- Partidul Alianþa Socialistã ºi Partidul
cureºti ºi biroul electoral pentru Verde. PD a obþinut 13 mandate,
secþiile de votare din strãinãtate, PSD a câºtigat zece mandate,
la cererea scrisã a conducerii PNL ºi-a trimis în PE ºase repreinstituþiei mass-media, în acelaºi zentanþi, PLD- trei mandate de
termen ca ºi în cazul reprezen- europarlamentar, iar UDMR i-au
tanþilor organizaþiilor neguverna- revenit douã mandate.

Acreditarea
observatorilor

ANEXA LA DISPOZIÞIA NR. 145/2009
Secþiile de votare ce vor
fi organizate în oraºul
Avrig ºi localitãþile
aparþinãtoare

1 - 1396 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig- Avrig, str:
Gheorghe Lazãr, nr. 37, în localul
Scolii generale cu clasele I-VIII
Avrigcuprinde
strãzile
Gheorghe Lazãr, Gãrii, Dealului,
Griviþei, Ceferiºtilor, Oltului,
Nouã, Câmpului, Lacului, Saºilor,
Alexandru Vlahuþã, Gheorghe
Doja, Eroilor, Negoiului,
Stadionului, Cãlþun, Bãrcaciu,
Clãbucet, Aleea Bujorului, Calea
Fagãraºului;
2 - 1455 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig- Avrig, str:
Gheorghe Lazãr, nr. 8, în localul
Casei de Culturã Avrig- cuprinde
strãzile 1 Decembrie, Badea
Cârþan, Bisericii, Cioplea, George
Coºbuc, Mihai Viteazu, Nicolae
Bãlcescu, Pietrari, Samuel
Brukenthal de la nr. 1-107 ºi nr.
2-60, Tudor Vladimirescu, str.
Malului;
3 - 1781 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig- Avrig, str. Samuel

Brukenthal, nr. 41, în localul
Grãdiniþei nr. 1- cuprinde strãzile
Avram Iancu, Criºan, Iazului,
Izvorului, Mihai Eminescu,
Prundu Mic, Prundu Mare,
Râului, Zorilor, Unirii de la nr. 189 ºi 2-80, Joagãrului;
4 - 1906 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig- Avrig, str. Samuel
Brukenthal, nr. 149, în localul
Grãdiniþei nr. 2 din colonia Sticlacuprinde strãzile Samuel
Brukenthal nr. 109- 161 ºi nr. 62114 ºi Bl. A1, B1, B2, F, C1, C2,
E, A, B, C, D, A4 ºi C3 (Colonia
Sticla), Sticlarilor, Unirii nr. 91-177
ºi nr. 80A-200, Aleea Stejarului,
Parângului, Calea Bolovanului,
Micã;
5 - 1709 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig- Avrig, str. Horea, nr.
15, în localul Liceului Teoretic
“Gheorghe Lazãr”- cuprinde
strãzile Cloºca cu blocurile:19,
20, 21, 22A, 22B, 23, 24, 25,
25A, 26, 27, 28, 31, 31A, 31B,
34, 34B, 37, Podragul, Aleea
Pinului, ªerbota, Suru, Urlea,
Moldoveanu, Godeanu;
6 - 1763 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig- Avrig, str. Horea, nr.

15, Liceul Teoretic “Gheorghe
Lazãr”- cuprinde strãzile Clo`ca
bl: 12A,12B, 13, 14, 15, 16, 17,
18 ºi casele cu locuinþe
individuale, Cânepii, Libertãþii,
Horea cu bl: 32, 33, 33A, 33B,
35, 36, 36A ºi locuinþele
individuale;
7 - 1559 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig- localitatea MârºaGrupul ªcolar Industrial de
Construcþii Maºini (în localul ªcolii
Generale Mârºa)- cuprinde
strãzile Str.Ilarie Munteanu cu
blocurile: A, B, 71, locuinþele mici,
str. Suru cu blocurile: 2, 70, C,
C1, C2, str. Corneliu Coposu cu
blocurile: K6, T3, T4, T5, T6, T7,
str. Carpaþi Bl. T2, Aleea
Garoafelor cu blocurile: K7, 1, str.
Uzinei;
8 - 1703 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig-localitatea Mârsa- în
localul Grupului ªcolar Industrial
de Construcþii Maºini- cuprinde
strãzile Str. Cãlþun cu blocurile 3,
18, 19, G5, G6, Aleea
Trandafirilor cu blocul 13, str.
Cindrel cu blocurile: 3N, 1, 6, 7,
8, 9, str. Suru cu bl. G4;
9- 1148 alegãtori arondaþi,

oraºul Avrig- localitatea Bradu- în
localul ªcolii Generale - cuprinde
localitatea Bradu în întregime;
10- 616 alegãtori arondaþi,
oraºul Avrig- localitatea
Sãcãdate- în localul ªcolii

Generale- cuprinde localitatea Glâmboaca în intregime.
PRIMAR
Sãcãdate în întregime;
ARNOLD-GUNTER
11 - 239 alegãtori arondaþi,
KLINGEIS
oraºul Avrig- localitatea
AR
AVIZA
Glâmboaca- în localul ªcolii
VIZAT
SECRETAR
T SECRET
NICOLAE GUªE
Generale- cuprinde localitatea

ROMÂNIA, JUDEÞUL SIBIU, PRIMÃRIA ORAªULUI AVRIG

DISPOZITIA NR. 145/2009

privind delimitarea secþiilor de votare pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European din data de 07 iunie 2009
Primarul oraºului
Avrig,
Pentru organizarea alegerilor membrilor din România
în Parlamentul European, care
se vor desfãºura la data de 07
Iunie 2009.
În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 33/
2007 privind organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa de Urgenþa nr. 11/
2009 ºi anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 217/2008
privind Programul calendaristic

pentru realizarea acþiunilor
necesare pentru alegerea
membrilor din România în
Parlamentul European în anul
2009.
În temeiul art. 63 alin. 1 lit.
a, art. 68 alin. 1 ºi art. 115 alin.
1 lit. a din Legea nr. 215/2001
privind administraþia publicã
localã, republicatã, modificatã
ºi completatã.
DISPUN:
Art. 1: Pentru desfãºurarea
alegerilor pentru alegerea
membrilor din România în
Parlamentul European din data

de 07 iunie 2009, se organizeazã un numãr de 11 secþii
de votare, delimitate conform
anexei la prezenta dispoziþie.
Art. 2: Prezenta dispoziþie va fi
comunicatã de îndatã Instituþiei
Prefectului – judeþul Sibiu, pentru
numerotarea secþiilor de votare de
pe teritoriul administrativ al
judeþului Sibiu.
Dat[ în Avrig la 18 martie
2009.
PRIMAR
ARNOLD-GUNTER
KLINGEIS
AVIZA
T SECRET
AR
VIZAT
SECRETAR
NICOLAE GUªE

rosu galben albastru negru
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Mitropolitul Ardealului a sfinţit Catedrala din Avrig

(continuare din pagina 1) moaºte, altarul bisericii cu hramul
„Adormirea maicii Domnului”, din
Hrisovul bisericii
Parohia Avri, Protopopiatul Avrig,
judeþul Sibiu, de cãtre înaltHrisov
preasfinþitul Pãrinte Dr. Laurenþiu
În numele Tatãlui ºi al Streza, Arhiepiscopul Sibiului ºi
Fiului ºi al Sfântului Duh,
Mitropolitul Ardealului, în anul
S-a sfinþit, prin punere de sfinte 7517 de la zidirea Lumii, iar de

la naºterea dupã Trup a lui
Dumnezeu-Cuvântul 2009,
aprilie, 21, a treia zi a Praznicului
Învierii Domnului, parohi fiind Pr.
Militon Lupu, Pr. Eugen Bucurenciu, Pr. Ioan Chidu ºi Pr. Vasile
Gafton, Protopopul Avrigului.
Piatra de temelie a acestui nou
lãcaº a fost pusã la 18 iulie 1993,
de vrednicul de pomenire
Mitropolit al Ardealului, Antonie
Plãmãdealã.
Biserica este construitã din
cãrãmidã ºi beton armat, în formã
de cruce, având în partea de
apus douã turnuri clopotniþã.
În anul 2008 s-a început
pictarea lãcaºului de cult, în
frescã, pictorii fiind Virgil ºi Livia
Pavel, din Sibiu.
„Doamne, Dumnezeul nostru,
care ai voit sã ai în locul acesta
locaº sfinþit, cautã spre robii Tãi,
care îþi aduc ale Tale dintru ale
Tale, îi miluieºte cu puterea ta
cea mare, dã-le mulþimea

bunãtãþilor Tale, cele cereºti ºi
pãmânteºti, ca totdeauna sã se
preamãreascã Numele Tãu, prea
Sfânt. Amin!”
Dr
Dr.. Laurenþiu Streza
Arhiepiscop ºi Mitropolit
ÎPS Laurenþiu Streza
a slujit pentru al
treilea an consecutiv
la Avrig
Credincioºii ortodocºi avrigeni
au avut cinstea ºi deosebita
onoare ca, pentru al treilea an
consecutiv, sã-l aibã în mijlocul lor,
în cea de-a treia zi de Paºti, pe
ÎPS Prof. Dr. Laurenþiu Streza,
Mitropolitul Ardealului. Spre
deosebire de prezenþele anterioare, când a oficiat, alãturi de
preoþii locali, slujba normalã pentru
ce-a de-a treia zi de Paºti, de
aceastã datã importantul oaspete
a venit la Avrig pentru a sfinþi noua
Bisericã Ortodoxã cu Hramul

“Adormirea Maicii Domnului”
(Catedrala), situatã în zona
centralã de blocuri a oraºului.
Dupã acest important moment,
biserica va intra, încetul cu încetul,
în activitatea normalã. În paralel,
vor fi continuate lucrãrile la
pictura interioarã (doar bolta

superioarã a Altarului este pictatã)
ºi celelalte amenajãri necesare la
bisericã. Prin oficierea slujbei de
sfinþire a Catedralei din Avrig,
conducãtorul Bisericii Ortodoxe din
Ardeal ºi-a dus la îndeplinire o
promisiune fãcutã în urmã cu un an
de zile, la Slujba de Paºti.

Câteva sute de tineri, elevi de la toate formele de învãþãmânt, reprezentanþi ai
Cluburilor Elevilor ºi Copiilor ºi ai instituþiilor ºcolare din întreg judeþul au participat
duminicã, 10 mai 2009, la Festivalul Folcloric „Moºtenire din bãtrâni” (ediþia a XV
-a)
XV-a)
ºi faza judeþeanã a Olimpiadei Meºteºuguri Artistice Tradiþionale (ediþia a XIV
-a), ce
XIV-a),
s-au desfãºurat în oraºul A vrig. Cele douã manifestãri au transformat oraºul de pe
malul stâng al Oltului într-o adevãratã capitalã judeþeanã a folclorului ºi meºteºugurilor
tradiþionale, atmosfera sãrbãtoreascã fiind completatã cum nu se putea mai bine de
vremea superbã de primãvarã.
Organizatorul principal al festivalului ºi olimpiadei a fost Clubul Elevilor ºi Copiilor Avrig, alãturi de care
s-au aflat ºi în acest an Inspectoratul
ªcolar Judeþean Sibiu, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazãr” Avrig, ªcoala cu clesele I-VIII Avrig, Primãria ºi
Consiliul Local Avrig, Complexul
Muzeal Naþional „Astra” din Sibiu.

Olimpiada tinerilor
meºteºugari
Sãrbãtoarea de duminicã de la
Avrig a debutat în jurul orei 9, la
Sala de Sport a Liceului Teoretic
„Gheorghe Lazãr”, unde tineri
creatori populari din judeþ au sosit
pentru a-ºi expune lucrãrile ºi
pentru a face dovada talentului ºi
îndemânãrii pe care le deþin. La
ediþia din acest an a Olimpiadei
Meºteºuguri Artistice Tradiþionale au
fost reprezentate diverse meºteºuguri tradiþionale (picturã pe lemn sau
sticlã, prelucrarea lemnului, olãrit,
þesut, brodat, confecþionat podoabe
sau mãºti, sculpturã în lemn, încondeierea ouãlor etc), unele dintre
acestea întâlnite tot mai rar, transmise ori învãþate foarte greu. Micii
creatori, mulþi îmbrãcaþi în costumele
tradiþionale zonelor de unde provin,
au dovedit talent, simþ artistic ºi
îndemânare, calitãþi deosebite pentru
vârsta lor. Reprezentanþii organizatorilor, împreunã cu o comisie de
specialiºti de la Complexul Muzeal
Naþional „ASTRA” Sibiu au verificat
cu atenþie fiecare stand cu lucrãri ºi
în funcþie de specific ºi categoria de
meºteºug tradiþional, au realizat o
ierarhie. Clubul Elevilor ºi Copiilor
din Buziaº (judeþul Timiº), un

colaborator ºi partener mai vechi al
Clubului Elevilor ºi Copiilor din Avrig,
a fost invitat special la ediþia din
acest an a olimpiadei, instituþia având
amenajat un mic stand cu diverse
produse tradiþionale, create în cadrul
cercurilor de profil.

Parada portului
popular a încântat
avrigenii
Aºa cum s-a întâmplat ºi la ediþiile
din anii trecuþi, când slujba de la
Biserica Ortodoxã a luat sfârºit, a
debutat parada portului popular,
moment ce a marcat deschiderea
neoficialã a festivalului folcloric. Pe
câteva din strãzile principale ce
strãbat Avrigul (traseul a fost cuprins
între ªcoala generalã cu clasele
I-VIII Avrig, Primãrie, Casa de
Culturã, Biserica Ortodoxã „Floriile”,
Casa de Culturã , strada Samuel
Brukenthal, Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” ºi Liceul Teoretic
„Gheorghe Lazãr” Avrig), membrii
ansamblurilor folclorice participante
la festival au defilat prezentându-ºi
cu mândrie costumele populare, ºi
interpretând scurte fragmente din
programul artistic pregãtit pentru
manifestare, ori diverse strigãturi,
specifice zonelor de unde provin.
Aplauzele cãlduroase oferite de
oamenii prezenþi pe strãzile oraºului
au însoþit participanþii la paradã de
la un capãt la celãlalt al traseului.

avrigean a gãzduit ºi festivalul
concurs al iubitorilor de folclor. Primarul Avrigului, Arnold G. Klingeis a
avut onoarea de a deschide oficial
ediþia a XV-a a festivalului. Edilul ºef
a adresat câteva cuvinte tuturor
participanþilor ºi organizatorilor ºi a
menþionat cã este foarte important
ca asemenea manifestãri sã fie pãstrate ºi pe cât posibil, dezvoltate. Au
participat ansambluri folclorice de
cântece ºi dansuri populare, soliºti
vocali ºi instrumentiºti de la cluburile
elevilor ºi copiilor, precum ºi de la
instituþii de învãþãmânt din întreg
judeþul. Programul s-a întins pe durata câtorva ore bune, fiecare evoluþie fiind urmãritã cu interes de
publicul prezent ºi rãsplãtitã cu
aplauze cãlduroase. Pe fazã a fost
ºi juriul festivalului, a cãrui misiune
(de a decide care au fost copiii cei
mai talentaþi) nu a fost deloc uºoarã,
având în vedere numãrul mare de
participanþi (peste 600 de copii).

Micii olimpici meºteºugari

La Olimpiada « Meºteºuguri artistice tradiþionale », desfãºuratã la sala
de sport a Liceului Teoretic « Gheorghe Lazãr » Avrig, au participat
aproximativ 220 de copii, de la 21
unitãþi ºcolare, din 11 localitãþi ale
judeþului. Micii meºteºugari au reprezentat urmãtoarele unitãþi ºcolare:
ºcolile generale din Avrig, Bazna,
Cârþa, Gura Râului, Arpaºu de Jos;
Grupul ªcolar Industrial de ConPeste 600 de copii au
strucþii Maºini Mârºa; Liceul Teoretic
fost prezenþi la
”Gheorghe Lazãr” Avrig; Centrul
ªcolar pentru Educaþie Incluzivã
festival
Turnu Roºu; cercuri de profil din caAceeaºi salã de sport a liceului drul cluburilor copiilor ºi elevilor de

la Avrig, Cisnãdie, Agnita, Mediaº;
atelier individual din Sãliºte, precum
ºi oaspeþi din Sibiu (ªcoala cu clasele
I-VIII ”Regina Maria”, Colegiul
Tehnic ºi de Industrie Alimentarã
”Terezianum”, ªcoala Generalã Nr.
8, ªcoala Generalã Nr. 10, Grupul
ªcolar de Construcþii ºi Arhitecturã
”Carol I”, Colegiul Naþional Pedagogic “Andrei ªaguna”, Colegiul
Naþional “Octavian Goga”, Parohia
Ortodoxã Românã Lazaret).
Copii au impresionat ºi în acest
an, prin cunoºtinþe practice ºi teoretice, iar la final juriul a hotãrât
acordarea unui numãr de 25 premii
întâi, dupã cum urmeazã: - þesutIoana Puºcaº (Clubul Elevilor Avrig,
Cercul de Etnologie ºi Folclor,
instructor Rodica Ispas), Cristina Iulia
Grosu (Sãliºte, instructor Mihaela
Gâþã);- împletit ciucuri- Ramona
Stoica (C.E.C. Avrig, Cercul de
Etnologie ºi Folclor, instructor Rodica
Ispas);- dantelã cu suveica- Mihaela
Cimpoieº (Sãliºte, instructor Mihaela
Gâþã); - confecþionat mãºti- Dumitru
Albu, Tudor Viorel (Grupul ªcolar
de Construcþii ºi Arhitecturã ”Carol
I” Sibiu, instructor Ana Negoiþã); icoane pictate pe sticlã – Mircea Ivan
(ªcoala Generalã Bazna, instructor
Radu Gabriel), Iulia Maria Tatu,
Rãzvan Andrei Tatu, Florin Grigore
Onea, Laura Nicoleta Florea, Iosif
Ioan Turi, Ilie Sebastian Tiþa (ªcoala
cu clasele I-VIII Cîrþa, instructor Anca
Georgeta Bucur), Adrian Cercea,
Ana Baciu (Colegiul Tehnic „Terezianum” Sibiu, instructor Maria
Popa), Andreea Bucãtaru (Centrul
ªcolar pentru Educaþie Incluzivã
Turnu Roºu, instructor Ioana Gheþea), Iulia Mujat, Corina Doican,
(ªcoala Generalã Nr. 8 Sibiu,
instructor Ana Negoiþa), Alexandra
Iurian, Rãzvan Zãrnescu, Cristina
Ciulin, Liviu Popa (ªcoala Generalã
”Regina Maria” Sibiu, instructor
Florinela Stângu), Adela Vonica
(Colegiul Naþional “Octavian Goga”,

a adus la Avrig tineri iubitori ai muzicii
ºi dansului popular, soliºti vocali ºi
instrumentiºi din întreg judeþul. Au
participat peste 600 de copii, iar la
finalul celor ºase ore de spectacol,
juriul prezidat de insp. prof. Florin
Soare (I.ª.J. Sibiu), a acordat premiul
întâi urmãtorilor: - ansambluri,
cluburile elevilor ºi copiilor- „Ghiocelul”
(C.E.C. Avrig); ansambluri, ºcoli
generale - ~coala G.D.Teutsch
Agnita; - ansambluri minoritãþi ºcoala cu clasele I-VIII Cârþa (dans
german), Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” Avrig (dans þigãnesc); grupuri vocale - Grupul ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini
Mârºa; - soliºti vocali, duet- Cristina
Badea ºi Simona Muntean (Poiana
Sibiului); - soliºti vocali- Maria Dancu
(Grãdiniþa Pãuca), Alina Vecerzan
(Agnita), Ionuþ Precup (Agnita),
Petronela Sandu (Agnita), Cristina
Dobrilã (Liceul Teoretic „Onisifor
Ghibu” Sibiu), Bolohan Otilia (Grupul
ªcolar Industrial de Construcþii
Maºini Mârºa); - soliºti vocali, cluburi- Constantin Vasilescu, Teodora
Feldora Elisa Stoica, Adriana Lup
(toþi din Agnita). Informaþiile ne-au
fost oferite de Elena Gãvan, repreCei mai buni soliºti
zentantul Muzeului Civilizaþiei Transau dansatori
silvane “ASTRA” Sibiu ºi de Ioan
La fel ca ºi în anii trecuþi, Festi- Vintilã, directorul Clubului Elevilor ºi
valul Folcloric „Moºtenire din bãtrâni” Copiilor Avrig.

instructor Simona Vonica);- icoane
pictate pe lemn- Dorin Sâncrãian,
Mircea Ivan (ªcoala Generalã
Bazna, instructor Radu Gabriel); sculpturã lemn- Alexandru Morozan
(Clubul Copiilor ºi Elevilor Mediaº,
instructor Ludwig Wilhelm Misch); mobilier pictat- Arta Maria Vlãjie
(Colegiul Naþional Pedagogic
“Andrei ªaguna” Sibiu, instructor
Benonia Vlãjie).
S-au mai acordat 26 Premii II, 40
Premii III, 3 Menþiuni, 2 Diplome de
participare.
Ocupanþii locului I vor reprezenta
judeþul Sibiu la faza naþionalã a
Olimpiadei, care va reuni peste 150
de copii de pe tot cuprinsul þãrii,
maeºtri în ale artei populare, ce se
va desfãºura în perioada 20– 26
august 2009, în Muzeul Civilizaþiei
Populare Tradiþionale „ASTRA”
(Muzeul în aer liber) din Dumbrava
Sibiului.
Olimpiada a fost organizatã ºi cu
spriljinul Direcþiei pentru Culturã,
Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional
Sibiu, Arhiepiscopiei Ortodoxe
Românã ºi Mitropoliei Ardealului.

rosu galben albastru negru

Muzicã popularã, dans ºi meºteºuguri tradiþionale

