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De mai bine de un deceniu, sala de spectacole a Casei de Culturã a
oraºului Avrig este nefuncþionalã, improprie organizãrii ºi gãzduirii
evenimentelor. Chiar dacã, în decursul anilor, au existat mai multe tentative
de rezolvare a situaþiei acestui obiectiv (reabilitare, extindere ºi modernizare),
demersurile au fost foarte greoaie ºi nu au dus la un rezultat pozitiv,
degradarea imobilului fiind accentuatã de trecerea timpului ºi întreþinerea
necorespunzãtoare. Nu de puþine ori, au existat voci ºi demersuri prin care
cetãþenii au solicitat ca reabilitarea acestui obiectiv sã devinã o prioritate
localã, având în vedere impactul pe care o asemenea lucrare l-ar avea
pentru viaþa cultural-artisticã a oraºului, dar promisiunile fãcute de diversele
autoritãþi ale administraþiei publice locale au fost nerespectate cu regularitate.
Când “dosarul” Casei de Culturã a oraºului Avrig pãrea prea prãfuit sau
uitat într-un sertar dintr-un birou, lucrurile au început sã se repunã, încet
încet, în miºcare, astfel cã realizarea acestei deja veche nãziunþe a multor
avrigeni pare sã redevinã posibilã. În cadrul ultimei ºedinþe ordinare,
Consiliul Local al oraºului Avrig a adoptat o hotãrâre prin care a aprobat
documentaþia tehnico –economicã, faza Documentaþie de Avizare a Lucrãrilor
de Intervenþii (DALI), pentru obiectivul de investiþii “Consolidare clãdire
existentã, extindere, amenajãri interioare, la Casa de Culturã Avrig”.
Conform indicatorilor tehnico – economici aprobaþi, valoarea totalã a
investiþiei ce urmeazã a fi efectuatã este de 2.552,36 mii lei (575,69 mii
euro). Durata de desfãºurare a investiþiei este de 21 luni.
Documentaþia aprobatã de Consiliul Local al oraºului Avrig a fost trimisã
Companiei Naþionale de Investiþii (autoritate ce deþine în administrare Casa
de Culturã Avrig), în vederea alocãrii sumelor necesare derulãrii investiþiei
ºi parcurgerii celorlalte etape ale implementãrii acesteia.

42.000 de lei pentru cadourile
de sãrbãtori oferite copiilor, la Avrig
Copiii ce frecventeazã instituþiile de
învãþãmânt din oraºul Avrig au beneficiat ºi în acest an, cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã, de cadouri din
partea administraþiei publice locale.
Cu prilejul ºedinþei ordinare de la
sfârºitul lunii noiembrie, Consiliul
Local Avrig a aprobat proiectul de
hotãrâre iniþiat de primarul Adrian
Dumitru David, astfel cã, din bugetul

local al oraºului, a fost alocatã suma
de 42.000 lei pentru achiziþionarea
cadourilor acordate elevilor ºi
preºcolarilor.
Suma netã stabilitã pentru valoarea fiecãrei pungi ce va fi dãruitã
copiilor este de 25 lei, numãrul total
al beneficiarilor fiind de 1.606
(ªcoala Gimnazialã Avrig – 564 elevi,
14.100 lei; Liceul Teoretic “Gheorghe

Lazãr” Avrig – 755 elevi, 18.900 lei;
Liceul Tehnologic Mîrºa – 287 elevi,
7.200 lei).
Pentru evitarea apariþiei unor
inadvertenþe asemãnãtoare cu cele
semnalate anii trecuþi, când fiecare
instituþie de învãþãmânt se ocupa de
achiziþia cadourilor, în limita sumelor
atribuite, situaþii în care s-au constatat diferenþe în ceea ce priveºte

calitatea ºi cantitatea produselor
introduse în pungi, s-a stabilit ca, în
acest an, achiziþionarea acestor
pungi sã se facã în mod unitar. Astfel,
s-a format o comisie ce a verificat
ofertele depuse de agenþii economici
interesaþi de aceastã acþiune, iar
punga propusã de societatea câºtigãtoare a fost oferitã fiecãrui elev
sau preºcolar, indiferent de instituþia

de învãþãmânt pe care o frecventeazã. Achitarea contravalorii pungilor
de sãrbãtori revine în obligaþie
fiecãrei ºcoli, din bugetul deja alocat.
Din comisia ce a ales pungile
pentru copii au fãcut parte trei
consilieri locali, directorii celor trei
instituþii de învãþãmânt de pe raza
oraºului Avrig ºi primarul oraºului
Avrig.

Frumuseþea iernii, cu dulcele ecou al colindelor, sã vã
aducã pace în suflet, sãnãtate ºi împlinirea speranþelor.
Sã vã bucuraþi, alãturi de cei dragi, de Naºterea Domnului, iar liniºtea ºi fericirea aduse de sfintele sãrbãtori sã
vã însoþeascã pe tot parcursul anului ce va urma.
Sãrbãtori Fericite! La Mulþi Ani!
Primarul oraºului Avrig, David
Adrian-Dumitru

Anunþ !
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Din acest an, în Piaþa „Gheorghe Lazãr”, pe lângã bradul de Crãciun au
fost montate ºi câteva decoraþiuni luminoase, pentru a da un plus de
farmec ºi frumuseþe acestei zone. Cetãþenii sunt rugaþi sã înþeleagã cã
noile ornamente (sania cu reni, globul ºi îngeraºul) sunt doar obiecte de
decor, escaladarea acestora putând duce la apariþia unor defecþiuni
majore sau electrocutarea persoanelor implicate. Aceste ornamente au
fost construite astfel încât nu suportã greutãþi iar sistemul de lumini poate
fi uºor afectat. Vã mulþumim pentru înþelegere!
PRIMÃRIA ORAªULUI AVRIG
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Reabilitarea Casei de Culturã din
Avrig redevine prioritate
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Un secol de istorie a Avrigului expoziþie de fotografii

Pasionaþii de istorie, tradiþii ºi civilizaþie, cei ce doresc sã vadã
sau sã revadã oameni, imagini de la evenimente memorabile
ºi locuri din Avrigul de odinioarã, sunt aºteptaþi la micul muzeu
avrigean, unde au prilejul de a-ºi bucura privirea ºi inima cu
peste 300 de reproduceri ale unor fotografii vechi, frumos
ordonate ºi expuse pe panouri. Fotografiile prezentate în cadrul
expoziþiei de la Avrig au fost colecþionate de la localnici, de cãtre
custodele muzeului, Maria Grancea, cea care a iniþiat ºi coordonat expoziþia. În anunþul de promovare a evenimentului expoziþio-

nal, Maria Grancea a menþionat urmãtoarele: “Mulþumesc tuturor
celor care au ales sã ofere spre copiere, expunere ºi promovare,
fotografiile vechi ºi sã releve astfel o altfel de poveste a Avrigului:
un secol de istorie prin oameni, locuri, întâmplãri, vãzut în
fotografii. Mulþumesc anticipat ºi celor care vor mai gãsi prin
sertare uitate ºi vor aduce alte ºi alte fotografii vechi, spre a ajuta
sã creascã expoziþia noastrã. Vor rãmâne astfel în muzeu
chipurile bunicilor, strãbunicilor, imagini de strãzi, case, locuri,
întâmplãri ºi vor rezista împotriva uitãrii cei care au construit

Avrigul frumos, de atunci pânã... mai ieri”. Dupã vernisaj, custodele Muzeului Avrig ne-a spus: ”De 1 Decembrie - Ziua României,
a fost o zi despre oameni, oameni simpli, oamenii care au
construit Avrigul, secol cu secol, neam cu neam, vis împlinit cu
vis împlinit. La 1 Decembrie, oamenii Avrigului de ieri ne-au privit
din fotografii vechi, fãcute ºi grijite cu drag. De 1 Decembrie am
spus deopotrivã "La mulþi ani!" ºi "Dumnezeu sã-i odihneascã",
pentru vii ºi pentru morþi, cãci cei duºi în cea lume hrãnesc
rãdãcinile celor de azi..., de mâine..., de peste mulþi ani!“.

prezintã aceºtia interesele
locuitorilor oraºului. În mod
normal, prezenþa numeroasã
a cetãþenilor înseamnã ºi
apariþia mai multor momente
în care responsabilii administraþiei publice locale avriDe ceva timp, ºedinþele de gene sau aleºii locali trebuie
lucru ale Consiliului Local sã rãspundã unor nelãmuriri,
Avrig stârnesc tot mai mult opinii sau probleme ridicate
interes pentru locuitorii ora- de de oameni, chiar dacã, de
ºului. Atât în cea de-a doua destule ori, acestea nu au lejumãtate a mandatului vechiu- gãturã cu proiectele discutate.
lui legislativ local, când ºedinUn adevãrat record în ceea
þele s-au desfãºurat doar în ce priveºte audienþa înregissala de la Primãria Avrig, cât tratã la Consiliul Local Avrig a
ºi acum, în actuala legislaturã, fost consemnat la ºedinþa
când întâlnirile de acest fel se ordinarã din luna noiembrie,
desfãºoarã într-o încãpere aproximativ 30 de persoane,
mult mai mare (Sala „Pavilion” unele dintre ele foarte active,
a Casei de Culturã Avrig), la fiind prezente în zona rezervatã
ºedinþele ordinare sau extra- publicului. Interesul deosebit
ordinare s-a observat o pre- de care se bucurã activitatea
zenþã importantã a cetãþenilor. legislativului local avrigean în
Sunt destui aceia ce doresc rândul cetãþenilor se observã
sã participe la ºedinþe pentru mai nou ºi prin numãrul mare
a-ºi susþine punctul de vedere de vizualizãri strânse de înrela proiect sau proiecte de gistrãrile video ale ºedinþelor
hotãrâre ce îi vizeazã în mod ordinare sau extraordinare
direct, dar partea cea mai (înregistrãri postate pe
mare a celor ce asistã e repre- youtube), dar ºi de accesãrile
zentatã de oamenii ce doresc numeroase ale paginii de
doar sã vadã „pe viu” cum internet proprii ºi conturile de
lucreazã aleºii lor, cum re- facebook ale Primãriei Avrig.

Viorel Popescu a demisionat
din Consiliul Local Avrig

Creºte interesul cetãþenilor pentru
activitatea legislativului local, la Avrig

În cadrul ºedinþei
Desemnat, în urmã cu
ordinare din aceastã lunã,
doar câteva sãptãmâni,
Consiliul Local al oraºului
administrator executiv al SC
Avrig va lua act de demisia
Gospodãrire Orãºeneascã
fostului membru, va
Avrig SA, consilierul Viorel
declara vacant mandatul ce
Popescu a demisionat din
a fost ocupat de acesta ºi,
Consiliul Local al oraºului
dacã vor fi parcurse toate
pentru obiectivul de investiþii Avrig. Demisia din
etapele prevãzute de
„Construire capelã mortuarã legislativul local avrigean a
în localitatea Mîrºa”. În acest fost anunþatã la finalul
legislaþia în vigoare,
scop, s-a aprobat alocarea din ultimei ºedinþe ordinare.
va valida noul mandat
Pentru a rezolva una dintre etapele necesare construirii
Un prim pas înspre bugetul local al oraºului
de ales local.
Viorel Popescu a fost ales
cele mai arzãtoare doleanþe unei capele mortuare în înfãptuirea acestui obiectiv a pentru anul 2016 a sumei de
Acþionarul majoritar
ale locuitorilor din Mîrºa, dar localitate. Obiectivul este fost fãcut cu prilejul ºedinþei 18.000 lei (inclusiv TVA), ne- consilier local al Avrigului la
ºi în scopul alinierii ºi resextrem de necesar, mai ales ordinare din luna noiembrie, cesarã încheierii contractului alegerile locale desfãºurate
al SC Gospodãrire
pectãrii normelor legale euro- în asezãrile constituite într-o de Consiliul Local Avrig, ce a de servicii proiectare pentru în luna iunie a acestui an,
Orãºeneascã Avrig SA este
pene ºi naþionale, autoritãþile proporþie covârºitoare din adoptat o hotârâre prin care a aceastã lucrare.
Consiliul Local al oraºului
dupã ce a candidat la
administraþiei publice locale imobile de locuit tip bloc, aºa aprobat întocmirea documenPrin aceeaºi hotãrâre, leAvrig. Societatea are ca
din Avrig au demarat deja cum este ºi localitatea Mîrºa.
taþiei tehnico – economice gislativul local avrigean a aceastã funcþie din partea
principal obiect de activitate
PSD. Locul sãu în Consiliul
aprobat ºi modificarea în mod
servicii de salubritate, printre
Local
Avrig
va
fi
luat
de
unul
corespunzãtor a listei de investiþii valabile pentru anul dintre colegii aflaþi pe lista de beneficiarii acesteia fiind
Propunerea dumneavoastrã pentru
oraºul Avrig ºi comunele
2016.
candidaþi a partidului
Atunci când apare câte-o propusã la alegerile locale,
Turnu Roºu, Racoviþa,
dezvoltarea oraºului
nenorocire ºi decedeazã ce va primi, în prealabil,
Porumbacu de Jos ºi Cîrþa.
vreun membru al familiei, cea
Dorim sã aflãm de la cititorii publicaþiei Info Avrig care este principala propunere a
Notã: În foto, Viorel
confirmarea
susþinerii
din
mai mare parte a mîrºenilor
fiecãruia pentru dezvoltarea oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Avrig, Mârºa, Bradu,
îºi privegheazã persoana partea conducerii judeþene a Popescu este al patrulea de
Sãcãdate ºi Glâmboaca sã veniþi cu propuneri concrete, de care Primãria ºi Consiliul
la stânga spre dreapta.
dragã în casã, situaþie care, formaþiunii politice.
Local Avrig vor þine cont, atunci când va veni vorba despre stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca
de multe ori a creat neplãceri
o stradã sã fie asfaltatã sau reparatã, reþelele de canalizare ºi alimentare cu apã sã fie
ºi probleme. Mai mult, la moschimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite? Ne puteþi spune
mentul în care coºciugul cu
infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
care ar trebui sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul acestui talon.
trupul neînsufleþit trebuie scos
din casã pentru a fi transportat
Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFO AVRIG”, situatã la intrarea principalã în Primãria
Editor: Dan FR}NCU
cãtre cimitir, apar alte proAVRIG.
bleme din cauza spaþiului
Nume:
Prenume:
Str.:
Ziar fondat de Prim[ria `i
îngust al scãrilor ºi holurilor,
....................................................................................................................................
nu de puþine ori mîrºenii fiind
Consiliul Local Avrig
nevoiþi sã apeleze la macarale
....................................................................................................................................
sau alte dispozitive pentru a
Te h n o r e d a c t a r e ` i T i p a r :
scoate pe fereastrã sicriele.

În Mîrºa va fi construitã o capelã mortuarã
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De câteva zile, Muzeul
oraºului Avrig
gãzduieºte Expoziþia
“Un secol de istorie prin oameni, locuri,
întâmplãri, vãzut în
fotografii”. Vernisajul
expoziþiei eveniment a
avut loc în onoarea
zilei de 1 Decembrie –
Ziua Naþionalã a
României, în prezenþa
primarului Adrian
Dumitru David, a unor
consilieri locali
avrigeni, a zeci de
cetãþeni ai oraºului ºi a
diverºi invitaþi.
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Concurs de ºah pentru amatori, la Mîrºa
În perioada 9 – 12 decembrie 2016, Sala
de Festivitãþi a Liceului Tehnologic Mîrºa a
gãzduit o competiþie de ºah pentru amatori.
Activitatea a fost organizatã de Primãria ºi
Consiliul Local al oraºului Avrig, iar finanþarea
a fost asiguratã din bugetul local al oraºului.
La competiþie s-au înscris ºi au participat
15 persoane.
Câºtigãtorii turneului de ºah sunt urmãtorii:
Locul I – Radu Fordoeþ Radu
Locul II – Gheorghe Coþovanu
Locul III – Dorel Mircea
Locul IV – Dionisie Pãcuraru
Locul V – Vasile Neamþu
Locul VI – Vasile Hâmbãrean
Felicitãri tuturor participanþilor!
Fondul de premiere a fost de 2.500 lei.
În paralel cu aceastã activitate trebuia sã
se desfãºoare ºi un concurs de tenis de
masã, acesta fiind anulat din cauza unor
probleme organizatorice.

De puþin timp, parcul auto al Primãriei oraºului Avrig s-a
îmbogãþit cu o nouã achiziþie. În urma mai multor dezbateri în
legislativul local, referitoare la necesitatea ºi caracteristicile
pe care trebuie sã le îndeplineascã o asemenea achiziþie,
precum ºi dupã studierea ofertelor existente pe piaþã, noua
conducere administrativã a oraºului a decis cumpãrarea unei
autoutilitare marca IVECO, pentru dotarea Serviciului Public
de Administrare a Pieþelor, Parcurilor, Zone Verzi ºi Ecarisaj
din cadriul Primãriei Avrig.
Noul autovehicul va înlocui una dintre maºinile vechi folosite
în prezent de serviciul din cadrul aparatului administrativ local,
uzatã atât din punct de vedere tehnic cât ºi moral.
Autoutilitara Iveco are benã basculabilã pe trei pãrþi, deþine
o cabinã cu 5 + 1 locuri ºi este de tipul EURO 5. Preþul de
achiziþie al maºinii este de 132.000 lei (fãrã TVA).
Banii necesari achiziþionãrii acestei maºini au fost alocaþi
de Consiliul Local Avrig prin adoptarea Hotãrârii nr. 71/141/
2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016.
Primãria Avrig a început deja formalitãþile de înmatriculare
Agenþia de Plãþi ºi
a autoutilitarei, aceasta urmând a fi predatã unui ºofer, ce va
Intervenþie pentru Agriculturã
rãspunde de acest nou bun imobil.
(APIA) informeazã cã
elibereazã adeverinþe
pentru bseneficiarii Mãsurii
215 - Plãþi privind
bunãstarea animalelor, care
intenþioneazã sã acceseze
credite în vederea finanþãrii
activitãþilor curente, de la
instituþiile bancare ºi nonbancare care au încheiat
convenþii cu APIA, pentru
anul de cerere 2016.
Astfel, potrivit convenþiilor,
la solicitarea scrisã a
fermierului, APIA elibereazã o
adeverinþã prin care confirmã
cã acesta a depus cerere de
platã în perioada 1 iulie - 15
iulie 2016, aferentã anului de
angajament 01.01.2016 31.12.2016, pentru Mãsura
215 - Plãþi privind bunãstarea
animalelor, pentru pachetul
a) porcine sau pentru
pachetul b) pãsãri.
De asemenea, prin

Informaþii utile de la APIA

ANUNÞ
Consiliul Local al oraºului
Avrig, în calitate de Autoritate
Publicã Tutelarã, prin comisia
de selecþie desemnatã prin
Hotãrârea nr. 32/102/2016,
anunþã organizarea evaluãrii/
selecþiei prealabile a candidaþilor pentru Consiliul de
Administraþie al Ocolului Silvic
Izvorul Florii RA Avrig, astfel:
- 1 reprezentant al Autoritãþii
Publice Tutelare
- 3 persoane cu experienþã
în administrarea/managementul unor regii autonome
sau societãþi comerciale profitabile din domeniul de activitate al pãdurilor, inclusiv societãþi comerciale din sectorul
privat.
Cerinþe pentru reprezentantul Autoritãþii Publice
Tutelare:
a) experienþã de cel puþin 5
ani în domeniul de activitate
al Ocolului Silvic ºi/sau în
activitatea de administrare
de societãþi comerciale ori

regii autonome;
b) studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã;
c) cetãþenia românã ºi
domiciliul în România;
d) capacitate deplinã de
exerciþiu;
e) cunoaºterea limbii române, scris ºi vorbit;
f) stare de sãnãtate corespunzãtoare, atestatã pe bazã
de documente medicale
valabile;
g) nu intrã sub incidenþa art.
6 ºi art. 7 din OUG 109/2011
privind guvernanþa corporativã
a întreprinderilor publice.
Cerinþe pentru candidaþii cu
experienþã în administrarea/
managementul unor regii autonome sau societãþi comerciale:
a) experienþã relevantã în administrarea/managementul
unor regii autonome sau
societãþi comerciale profitabile
din domeniul de activitate al
Ocolului Silvic, inclusiv societãþi comerciale din sectorul
privat;
b) studii superioare de lun-

gã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã (minim studii
medii, absolvite cu diplomã);
c) cetãþenia românã ºi
domiciliul în România;
d) capacitate deplinã de
exerciþiu;
e) cunoaºterea limbii române, scris ºi vorbit;
f) stare de sãnãtate corespunzãtoare, atestatã pe bazã
de documente medicale
valabile;
g) nu intrã sub incidenþa art.
6 ºi art. 7 din OUG 109/2011
privind guvernanþa corporativã
a întreprinderilor publice;
h) nu fac parte din rândul
funcþionarilor publici sau al
altor categorii de personal din
cadrul autoritãþii publice tutelare sau al altor instituþii
publice.
Criterii de evaluare:
- îndeplinirea condiþiilor
privind experienþa profesionalã ºi de management;
- nivelul de dezvoltare a
abilitãþii manageriale;
- motivaþia candidaþilor.
Selecþia constã în doua
probe succesive:
- selecþia dosarelor de
înscriere, se vor depune la
PROGRAM DE LUCRU CU
PUBLICUL
Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a
Persoanelor Avrig

LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8.30-13
8.30- 13
16- 18
8.30- 13
8.30- 13
8.30- 13

adeverinþã se confirmã
valoarea care reprezintã 70%
din suma aferentã cererii de
platã pentru anul de
angajament 01.01.201631.12.2016 minus valoarea
adeverinþei/adeverinþelor
eliberate anterior acestei
date. Valoarea creditului va fi
de pânã la 90% din suma
înscrisã în adeverinþã
cuvenitã beneficiarului
pentru Plãþile privind
bunãstarea animalelor.
Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN - SA
(FGCR) ºi Fondul Naþional
de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM)
garanteazã creditele
acordate de bãnci fermierilor.
În conformitate cu
prevederile ordinului
ministrului agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale nr. 839/2016
privind modificarea si
completarea ordinului
sediul Primãriei oraºului Avrig,
pânã cel târziu în data de
30.12.2016, ora 12;
- interviul de selecþie, care
va avea loc în data de
10.01.2017, începând cu ora
11.00, la sediul Primãriei orasului Avrig, pentru candidaþii
care au fost declaraþi admiºi
la etapa de selecþie a dosarelor de candidaturã.
Dosarul de înscriere va
cuprinde:
1) pentru reprezentantul
Autoritãþii Publice Tutelare:
- cerere de înscriere la
procesul de selecþie;
- scrisoare de intenþie;
- Curriculum Vitae în format
Europass (în care se va preciza expres denumirea consiliilor de administraþie din care
face parte candidatul);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii
ºi ale altor acte care atestã
educaþia ºi pregãtirea profesionalã;
- copie, conform cu originalul, a carnetului de muncã
sau, dupã caz, o adeverinþã
care sã ateste experienþa de
cel puþin 5 ani în domeniul de
activitate al pãdurilor ºi/sau în
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ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale nr. 703/2013
privind aprobarea condiþiilor
în care se vor încheia
convenþiile dintre instituþiile
financiare bancare ºi
nebancare ºi agenþia de plãþi
ºi intervenþie pentru
agriculturã, în vederea
finanþãrii de cãtre acestea a
activitãþilor curente ale
beneficiarilor plãþilor derulate
prin agenþie, în baza
adeverinþelor eliberate de
apia, banca trebuie sa
respecte nivelurile costurilor
aferente acordãrii creditelor

pentru beneficiarii plãþilor
directe, astfel încât dobânda
finalã aplicatã beneficiarului
nu poate depãºi robor 6m +
maxim 2, 5 %, iar comisioanele aferente creditului
sã fie în limita de 1%.
Toate convenþiile încheiate
între APIA, instituþiile bancare
ºi non-bancare ºi FGCR/
FNGCIMM vor fi postate pe
site-ul instituþiei la adresa:
www.apia.org.ro, în
secþiunea Convenþii,
Acorduri, Protocoale.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

activitatea de administrare de
societãþi comerciale ori regii
autonome;
- cazierul judiciar;
- adeverinþã medicalã care
sã ateste capacitatea de
exerciþiu;
- declaraþie pe proprie rãspundere prin care candidatul
va confirma cã nu se aflã întruna din situaþiile prevãzute la
art. 6 ºi art. 7 din OUG nr. 109/
2011 privind guvernanþa
corporativã a întreprinderilor
publice ºi în conformitate cu
art. 326 din Codul Penal privind
falsul în declaraþii.
2) pentru ceilalþi candidaþi:
- cerere de înscriere la
procesul de selecþie;
- scrisoare de intenþie;
- Curriculum Vitae în format
Europass (în care se va
preciza expres denumirea
consiliilor de administraþie din
care face parte candidatul);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii
ºi ale altor acte care atestã
educaþia ºi pregãtirea profesionalã;
- copie, conform cu originalul, a carnetului de muncã
sau, dupã caz, o adeverinþã

care sã ateste experienþa în
administrarea/managementul unor regii autonome sau
societãþi comerciale profitabile
din domeniul de activitate al
pãdurilor, inclusiv societãþi
comerciale din sectorul privat;
- cazierul judiciar;
- adeverinþã medicalã care
sã ateste capacitatea de
exerciþiu;
- declaraþie pe proprie rãspundere prin care candidatul
va confirma ca nu se aflã întruna din situaþiile prevãzute la
art. 6 ºi art. 7 din OUG nr. 109/
2011 privind guvernan?a
corporativã a întreprinderilor
publice ºi în conformitate cu
art. 292 din Codul Penal privind
falsul în declaraþii;
- declaraþie pe propria
rãspundere din care sã rezulte
îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 5, alin 2, lit. (c) din
OUG nr. 109/2011 privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice, respectiv
faptul cã nu face parte din
rândul funcþionarilor publici
sau al altor categorii de
personal din cadrul autoritãþii
publice tutelare sau al altor
instituþii publice.

Info Avrig, publicaþia tuturor celor ce locuiesc sau iubesc Avrigul, Mârºa,
Sãcãdate, Bradu ºi Glâmboaca, este ºi pe Facebook. Utilizatorii
internetului, ce doresc sã ne devinã prieteni în aceastã reþea de
socializare, trebuie sã ne caute dupã numele Infoavrig Ziar. Contul nostru
poate fi accesat la adresa www.facebook.com/infoavrig. Ne dorim sã
fim cât mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat,
licenþios, va fi eliminat imediat din lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresele de email infoavrig@gmail.com ºi
infoavrig@primaria-avrig.ro. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi
adresa corectã!
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Autoutilitarã
nouã la
Primãria Avrig

De Ziua Naþionalã, Trenul
Regal a poposit ºi la Avrig

Înaintea sosirii la Sibiu cu Trenul Regal, joi, 1 decembrie, României – “Deºteaptã-te, române!” ºi Imnului Regal – Margareta ºi Principele Radu au invitat primarul Avrigului ºi
Alteþelor Lor Regale Principesa Moºtenitoare Margareta, “Trãiascã Regele”.
soþia acestuia sã cãlãtoreascã împreunã cu ei pânã la Sibiu.
Principele Radu ºi Principesa Maria au fãcut un popas de
Oaspeþii au fost întâmpinaþi de doi tineri îmbrãcaþi în port Pânã la pãrãsirea Gãrii Avrig, de la ferestrele Trenului Regal,
aproximativ 30 de minute ºi la Avrig. Aproape o mie de persoane, popular ce i-au servit cu pâine ºi sare, iar Alteþelor Lor Regale oaspeþii au salutat din nou mulþimea ºi au împãrþit fotografii.
avrigeni ºi nu numai, mulþi dintre aceºtia îmbrãcaþi în frumoase Principesei Margareta ºi Principesei Maria le-au fost oferite Cu doar câteva minute înainte de ora 16, garnitura a plecat din
costume populare, au întâmpinat trenul cu reprezentanþii Casei frumoase buchete de flori. Mai apoi, musafirii au fost salutaþi Avrig spre Sibiu. Dupã plecarea trenului, la marginea peronului,
Regale a României ºi invitaþii acestora în gara din Avrig.
de primarul Avrigului, Adrian Dumitru David, viceprimarul mulþi dintre cei prezenþi s-au prins într-o mare Horã a Unirii.
Aºa cum a fost programatã, sosirea Trenului Regal la Avrig Ramona Berghea ºi ceilalþi reprezentaþi ai oraºului, dupã care,
Staþionarea Trenului Regal în Gara Avrig ºi scurta vizitã
s-a consumat la ora 15,23, importanþii oaspeþi fiind întâmpinaþi împreunã cu aceºtia, au vizitat expoziþia de fotografii “Cãlãtori efectuatã aici de membri ai Familiei Regale a României au
de oficialitãþile administraþiei publice locale avrigene, prin istorie. 1 Decembrie 1918 – 2016”, dedicatã aniversãrii a fost elemente ce au adus un plus de culoare, importanþã, emoþie
reprezentanþii societãþii de cãi ferate, conducãtorii instituþiilor 125 de ani de la înfiinþarea Gãrii Avrig. Expoziþia a fost organizatã ºi festivism modului în care avrigenii au sãrbãtorit Ziua
de învãþãmânt din oraº, alte personalitãþi locale ºi o mare de de Ministerul Transporturilor, prin Centrul Naþional de Calificare Naþionalã.
oameni cu steguleþe tricolore ºi fotografii cu membrii Casei ºi Instruire Feroviarã – CENAFER Muzeul Cãilor Ferate, în holul
În acest an, Avrigul a fost singura staþie din judeþ, în afara
Regale a României.
Gãrii Avrig.
Sibiului, unde Trenul Regal a oprit cu prilejul acestei cãlãtorii
Dupã oprirea în gara din Avrig, din Trenul Regal au coborât
În continuare, reprezentanþii Casei Regale a României au tradiþionale.
Alteþele Lor Regale Principesa Margareta, Principele Radu ºi povestit cu oamenii adunaþi în faþa gãrii ºi au împãrþit fotografii Pentru desfãºurarea în bune condiþii a acestei vizite, gazdele
Principesa Maria, care au salutat mulþimea entuziasmatã. Apoi, cu membrii Familiei Regale. Înainte de a se urca din nou în au beneficiat de sprijinul Poliþiei oraºului Avrig, Jandarmeriei ºi
a fost momentul solemn al ascultãrii Imnului Naþional al vagonul Trenului Regal, Alteþele Lor Regale Principesa Poliþiei Locale Avrig.

Micii producãtori îºi pot vinde produsele
prin intermediul grupului “Þãranii Ardeleni”

P

entru a veni în sprijinul micilor producãtori din
regiunea de sud a judeþului, ce doresc sã-ºi
vândã sau sã-ºi promoveze produsele (produse
alimentare, conserve – dulceþuri, compoturi, animale,
produse agricole – fructe, legume, zarzavaturi, obiecte
artizanale etc), într-un mod simplu, dar ºi pentru a ajuta
cumpãrãtorii sã gãseascã produsele cele mai bune,
calitative ºi la preþul convenabil, Centrul de
Informare Turisticã Avrig a creat grupul “Þãranii
Ardeleni” pe reþeaua de socializare Facebook.

Din acest grup vor putea face
parte, printr-o simplã solicitare de
acces, micii producãtori locali, ce
doresc sã-ºi vândã, prin aceastã
modalitate, produsele realizate în
gospodãria sau ferma proprie.
Anunþul de vânzare trebuie sã
conþinã, în mod obligatoriu, fotografia
produsului, nume, numãrul de
telefon al producãtorului, localitatea,
lista de produse oferite, preþurile
solicitate ºi modalitatea de livrare.
"Am creat acest grup, unde vã
invitãm sã vã alãturaþi într-o campanie
mândrã tare de oameni muncitori,
pentru a avea un loc unde dorim sã
promovãm ºi sã spunem poveºtile
a cât mai mulþi producãtori locali,
care vor sã-ºi împartã bunãtãþile cu
noi. Pentru cã ne dorim sã ne hrãnim
cât mai sãnãtos ºi pentru cã aici, pe
acest grup, producãtorii îºi vând direct
marfa cãtre cilenþi, fãrã intermediari.
Vã invitãm sã luaþi legãtura direct cu
oamenii muncitori ºi sinceri, care
produc hranã ºi produse de calitate”,
menþioneazã responsabilii grupului
“Þãranii Ardeleni”.
Un rol important în derularea acestei campanii îi au ºi cumpãrãtorii,
care sunt invitaþi sã-ºi exprime pãrerile despre produsele achiziþionale
de la producãtori printr-un feedback,
pozitiv sau negativ, postat în mesajul
de comandã.

Un An
Nou
fericit!
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