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Marþi, 12 septembrie, a
fost inaugurat noul
sediu al Centrului de
Permanenþã din
oraºul Avrig, obiectiv
medical ce asigurã
asistenþa de urgenþã
pentru toate localitãþile
din zona Þãrii Oltului.

lucrãri fiind suportatã de
Regia Publicã Localã Ocolul
Silvic „Izvorul Florii” Avrig. (Cel
mai probabil, Consiliul Local
Avrig va aproba compensarea
chiriei datorate de structura
silvicã privatã, pentru spaþiul
în care îºi desfãºoarã activitatea, cu investiþia realizatã
pentru Centrul de Permanenþã.)

Alãturi de responsabilii
administraþiei publice locale
avrigene (primarul Adrian
Dumitru David, viceprimarul
Ramona Berghea, secretarul
oraºului, Mircea Grancea ºi
mai mulþi angajaþi ai Primãriei
oraºului Avrig) la festivitatea
prilejuitã de acest eveniment
au participat consilieri locali,
primari ai unitãþilor administrativ – teritoriale din zona
deservitã de acest obiectiv,
medici ºi asistenþi medicali ce
îºi vor desfãºura activitatea
aici, responsabili ai Direcþiei
de Sãnãtate Publicã Sibiu,
reprezentanþi ai mediului de
afaceri local, reprezentanþi ai
ISU Sibiu, Poliþiei oraºului
Avrig etc.
Noul sediul al Centrului de
Permanenþã Avrig este situat
pe strada Horea, nr. 8 – corp 2
(în aceeaºi clãdire cu Regia
Publicã Localã Ocolul Silvic
“Izvorul Florii” RAAvrig). Spaþiul
a fost recent renovat, amenajat ºi dotat astfel încât sã
corespundã cerinþelor unui
viitor aºezãmânt medical
uman, toatã cheltuiala prilejuitã de efectuarea acestor

Un spaþiu deþinut de
oraºul Avrig
„Noi, Primãria oraºului
Avrig, am încercat ºi ne-am
dat silinþa sã realizãm aici un
centru care sã satisfacã toate
nevoile ºi în care, de acum
înainte, sã putem ºi investi, în
caz de nevoie, pentru cã
imobilul aparþine oraºului, nu
mai stãm în chirie”, a spus
primarul oraºului Avrig, Adrian
Dumitru David, în cadrul
festivitãþii de inaugurare a
obiectivului, dupã ce ºi-a
manifestat satisfacþia pentru
cã poate fi implicat direct întrun asemenea eveniment ºi
dupã mulþumirile adresate
tuturor celor ce ºi-au adus
contribuþia la realizarea
obiectivului ºi prezenþã.

„Acest centru aratã
exact aºa cum
ar trebui sã arate...”
Pe de altã parte, dr. Gabriel
Budescu, directorul executiv al
Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Sibiu, a spus celor prezenþi

urmãtoarele: „Mulþumesc
foarte mult Primãriei Avrig
pentru cã s-a implicat în
aceastã problemã ºi am gãsit
aici mereu rãspunsuri ºi
rezolvãri la toate problemele
ºi dorinþele noastre. Mulþumesc ºi medicilor ºi celorlalte
cadre medicale ce au spus
„DA” când noi am avut nevoie,
pentru cã de serviciile acestora beneficiazã pacienþii
noºtri, iar pentru aceºtia trebuie sã facem tot ce ne stã în
putinþã, aceasta fiind menirea
noastrã. Acest Centru de
Permanenþã aratã exact aºa
cum ar trebui sã arate: cu toate dotãrile, este nou, începând
de la cabinete, la camera
medicului, a asistentelor, la
toalete... Nu existã un lucru pe
care sã ni-l dorim ºi pe care
sã nu-l gãsim aici, pentru
confort ºi pentru a respecta
niºte circuite care ar trebui sã
corespundã din punct de
vedere epidemiologic. Lucrurile sunt aºa cum trebuie. Îmi
place ºi unde sunt oameni
care se implicã ºi care îºi
doresc sã realizeze ceva, se
ajunge ºi la realizarea unor
lucruri care sã arate exact ca
acest centru. Observ cã aici,
în Avrig, sunt foarte mulþi
oameni care doresc sã facã
lucruri frumoase ºi am
observat în ultima vreme cã
parcã lucrurile au evoluat
altfel, iar eu cred cã lucrurile
vor sta mult mai bine. Noi vã
mulþumim cã lucrurile funcþioneazã ºi ne vom da ºi noi
silinþa sã vã ajutãm, atât cât

se poate, cu specialiºtii care
vor fi prezenþi aici, cu sfaturi,
cu alte materiale, pe care noi
încercãm sã le aducem aici
la dumneavoastrã. Sã dea
Dumnezeu sã ne mai întâlnim
în asemenea ocazii, în care
sã vedem lucruri frumoase,
sã întâlnim oameni care se
implicã...”.
În completarea acestuia,
medicul coordonator al Centrului de Permanenþã Avrig,
Ovidiu Ioan Tecoanþã, a spus
celor prezenþi: „Nu ºtiu câþi
oameni îºi pun întrebarea,
când încep sã facã un lucru,
*Cu ce ajutã pe ceilalþi dacã
fac acest lucru?*. Eu mi-am
pus aceastã întrebare începând de acum cinci ani, când
am hotãrât sã redeschidem
Centrul de Permanenþã de la
Avrig ºi am acceptat sã fiu
coordonatorul acestuia. De
atunci, foarte mulþi pacienþi
am avut în centru, deºi locaþia
cealaltã nu se ridica la standardele la care ar fi trebuit sã
fie, dar am încercat sã ne
facem datoria ºi sã-i ajutãm
pe cei care aveau nevoie. Ca
sã ne putem desfãºura
activitatea în condiþii optime,
era nevoie de un centru mai
bine dotat, cu spaþii mai
generoase ºi pentru cã a
realizat acest lucru, vreau sãi mulþumesc domnului primar,
care a înþeles dorinþele
noastre, ne-a sprijinit ºi ne-a
ajutat sã realizãm ceea ce se
vede. Cu ajutorul Primãriei
Avrig ºi a domnului Prodan (nr.
ºeful ocolului silvic privat), care

Circulaþia a fost redeschisã pe noul “Drum al Sãcãdãþii”

s-a implicat ºi dânsul foarte
mult, cu ajutorul doamnei
asistente Maria Vintilã, ce a
fost legãtura noastrã cu
Primãria Avrig ºi a fost trup ºi
suflet petru acest centru, cu
ajutorul directorului de la DSP
Sibiu ºi a colegilor de la
aceastã instituþie, care ne-au
îndrumat ºi ne-au ajutat sã
configurãm spaþiu astfel încât
sã arate aºa cum este acum
ºi sã corespundã cerinþelor,
precum ºi cu ajutorul colegilor
mei, care îºi sacrificã timpul
liber ºi uneori mai mult decât
atât, pentru a veni aici sã facã
gãrzi, am reuºit sã avem acest
Centru de Permanenþã
frumos”.
Dupã ce protopopul ortodox
al Avrigului, pr. Vasile Gafton,
a rostit o rugãciune de
binecuvântare a obiectivului ºi
a oamenilor ce îºi desfãºoarã
activitatea aici, iar momentul
alocuþiunilor oficialitãþilor s-a
încheiat, toþi cei interesaþi au

putut vizita obiectivul, familiarizându-se cu dotãrile ºi
spaþiile acestuia.

ªapte medici ºi ºase
asistente medicale
La Centrul de Permanenþã
Avrig asigurã asistenþa
medicalã pentru situaþiile de
urgenþã un numãr de ºapte
medici din zonã ºi din Sibiu ºi
ºase asistente medicale.
Programul centrului este de
luni pânã vineri, între orele 15
ºi 8, iar sâmbãta ºi duminica,
non stop. Tratamentele pot fi
efectuate zilnic, între orele
6,30 - 7,30 ºi între orele 15 –
23 (administrare antibiotice),
iar pansamentele ºi alte
tratamente injectabile pot fi
asigurate zilnic, între orele 16
ºi 20.
Numãrul de telefon al Centrului de Permanenþã Avrig
este 0269525488.

Dupã doar douã luni ºi jumãtate de la momentul începerii
lucrãrilor, obiectivul de investiþii „Modernizare drum de acces
sat Sãcãdate” a fost finalizat. Dupã cum se poate vedea ºi din
fotografiile alãturate (realizate miercuri, 13 septembrie), drumul
a fost dat în exploatare, astfel cã, de câteva zile, circulaþia înspre
ºi dinspre frumosul sat de pe malul drept al râului Olt se
desfãºoarã în condiþii mult îmbunãtãþite.
Lucrãrile de modernizare a drumului au fost finalizate prin
aºezarea stratului de uzurã, amplasarea indicatoarelor rutiere,
aplicarea marcajul longitudinal pe axul cãii de rulare ºi
marcarea trecerii de pietoni de la intrarea în sat.
Ca urmare, “Drumul Sãcãdãþii” a fost redeschis circulaþiei,
în mod oficial, cu aproximativ nouã luni mai devreme decât
termenul prevãzut prin contractul de execuþie a lucrãrilor.
Drumul recent modernizat constituie principala cale de acces
în Sãcãdate, acesta asigurând legãtura cu Avrigul, peste barajul
de pe râul Olt. Lungimea totalã a drumului modernizat este de
934 metri, iar lãþimea pãrþii carosabile are 6 metri. În cadrul
acestei investiþii au fostrealizate ieºiri cãtre terenurile agricole
din zonã. Valoarea investiþiei este de 520.147,21 lei (fãrã TVA),
iar sursa de finanþare e asiguratã din bugetul local al
oraºului Avrig.
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În perioada 8 – 10 septembrie, Avrigul a fost gazda
celei de-a V-a ediþii a Festivalului „Lumea Copiilor”, un
eveniment dedicat, în exclusivitate, copiilor de toate vârstele. În ciuda ameninþãrilor
trimise de ploaie, evenimentul
s-a desfãºurat frumos, spre
bucuria copiilor, momentele
delicate fiind trecute cu vederea uºor, cu rãbdare, soarele
ºi cãldura din ochii ºi sufletele
copiilor dovedind, ºi de aceastã datã, cã este mai puternic.
De vineri pânã duminicã,
cei mai mici locuitori ai
oraºului Avrig, dar ºi invitaþii
acestora din localitãþile învecinate, au avut ocazia de a se
bucura de ultimele zile din
Vacanþa Mare prin jocuri ºi
concursuri distractive, diverse
spectacole, programe de
animaþie, prin participarea la
diverse ateliere de creaþie,
sau prin intermediul multor
alte surprize pregãtite de
organizatori.
În cele trei zile, Piaþa „Gheorghe Lazãr” din centrul oraºului
Avrig a fost „ocupatã” de copii,
pe lângã zona scenei ºi a atelierelor de creaþie, cei mici

având la dispoziþie un mare
tobogan gonflabil, trambuline,
tonete ºi mini-terase cu diverse mâncãruri, dulciuri, bãuturi
rãcoritoare ºi jucãrii, toate
acestea doar pentru a satisface plãcerile cele mai diverse. Vineri, invitaþii principali
ai festivalului copiilor avrigeni
au fost actorii cu pãpuºi de la
Teatrul “Gong” din Sibiu, ce au
prezentat micilor spectatori
piesa de teatru “Puiul de

lebãdã”, precum ºi angajaþii
subunitãþii ISU Avrig, pompierii
salvatori prezentând celor
interesaþi câteva din maºinile
de intervenþie, explicând rolul
ºi rostul fiecãreia, precum ºi
detalii despre activitãþile de
intervenþie pentru diverse
situaþii de urgenþã. Sâmbãtã,
printre invitaþii prezenþi la
“Lumea Copiilor” s-au numãrat personajele de desene
animate de la clubul Oaki din

Braºov, copiii din clasele a IIIa de la ªcoala Gimnazialã
Racoviþa, precum ºi jandarmii
sibieni, care au dezvãluit celor
mici câteva din secretele
muncii lor, echipamentul de
lucru ºi intervenþie etc.
Duminicã a fost o zi rezervatã
celor ce au dorit sã profite din
plin de echipamentele de
joacã amplasate în piaþã, dar
ºi pasionaþilor de desene pe
asfalt. O contribuþie importantã

la programul ºi desfãºurarea
festivalului ºi-au adus ºi copiii
din grupurile locale de dans
modern, DJ BOBO, omul responsabil cu mini – discoteca
în aer liber, Teacher Bogdan,
“animatorul ºef” al copiilor din
piaþã, precum ºi voluntarii
manifestãrii, cei ce s-au
asigurat cum au ºtiut mai bine
cã “artiºtii” ce urmeazã sã urce
pe scenã sunt bine primiþi,
copiii din public primesc, din

când în când, cadouri dulci,
dar ºi de alte chestiuni organizatorice. Festivalul „Lumea
Copiilor”, un eveniment pentru
copiii de toate vârstele, a fost
organizat de Primãria ºi Consiliul Local Avrig, Biblioteca
Orãºeneascã Avrig ºi
Asociaþia „Prietenii Avrigului”.
Manifestarea este cuprinsã
în calendarul anual de activitãþi
cultural – artistice ºi sportive
al oraºului Avrig.

Activitatea Liceului Tehnologic Mîrºa se restrânge în doar douã corpuri de clãdire

Deºi Liceul Tehnologic Mîrºa dispune de ºapte corpuri
de clãdire, conducerea instituþiei a luat hotãrârea ca, începând cu acest an ºcolar, activitatea sã se desfãºoare doar
în douã imobile. Hotãrârea de
a restrânge numãrul de imobile folosite pentru desfãºurarea procesului educaþional
a fost luatã în scopul reducerii
ºi eficientizãrii cheltuielilor de
întreþinere a ºcolii ºi a reprezentat cea mai importantã
noutate adusã de debutul

anului ºcolar 2017 – 2018.
Anunþul oficial de mutare a
tuturor claselor de ºcoalã în
cea mai mare clãdire a liceului mîrºean (corpul principal
aflat în patrimoniu), a fost fãcut
de directorul instituþiei de
învãþãmânt, prof. Constantin
Coropeþchi, la festivitatea de
deschidere a noului an ºcolar.
Pe lângã încercarea de
reducere ºi eficientizare a
cheltuielilor de întreþinere
(apã, agent termic pentru
încãlzire, energie electricã etc),

se doreºte ca aceastã mãsurã
sã creeze condiþiile pentru
asigurarea unui plus de
confort ºi siguranþã pentru toþi
elevii. Ca urmare a acestei
reorganizãri, toþi elevii ce
învaþã la nivelurile de învãþãmânt de la liceul din Mîrºa
(primar, gimnazial, liceal ºi
profesional) vor avea sãlile de
clasã în acelaºi corp de clãdire, iar celãlalt corp aflat în
exploatare gãzduieºte grãdiniþa ºi Centrul de Documentare ºi Informare „Pinocchio”.
Alãturi de cadrele didactive,
elevi ºi pãrinþii acestora, la
festivitatea prilejuitã de începerea noului an ºcolar, desfãºuratã la Liceul Tehnologic
Mîrºa, a participat ºi primarul
oraºului Avrig, Adrian Dumitru
David, protopopul Avrigului, pr.
Vasile Gafton, reprezentanþi ai
Poliþiei oraºului Avrig ºi Poliþiei
Locale Avrig.
În alocuþiunea adresatã
participanþilor la festivitate,
directorul liceului mîrºean a
transmis cã în ultima perioadã
s-au fãcut eforturi importante
pentru ca debutul noului an
ºcolar sã se poatã desfãºura
în condiþii bune ºi a dat
asigurãri tuturor cã ultimele
retuºuri ºi modernizãri ale
imobilului vor fi încheiate în
scurt timp, fãrã a afecta prea
mult procesul educaþional.
Liceul Tehnologic Mîrºa a
fost, în anii 80 ai secolului
trecut, unul dintre cele mai
importante licee industriale
ale judeþului, cu peste 1.500
de elevi. Liceul dispunea de
internat ºi cantinã, pentru
elevii sosiþi din multe zone
geografice ale þãrii, ateliere

ºcoalã foarte bine dotate, iar
zilnic existau zeci de autobuze
ce duceau ºi aduceau elevii
spre liceu ºi spre casã, fiind
„acoperitã” toatã zona de sud
a judeþului.
În ultimii ani, în ciuda faptului
cã Liceul tehnologic Mîrºa a
incorporat ºi grãdiniþa ºi
ºcoala gimnazialã, numãrul
celor ce frecventeazã instituþia
a scãzut constant, ajungând
acum la aproximativ 380 de
copii. Cauza principalã a
acestei situaþii este scãderea
numãrului de copii, situaþie
întâlnitã la nivelul întregii þãri.
Conform informaþiilor oferite
de directorul liceului, în acest
an ºcolar s-a reuºit, cu destul



de mare greutate, formarea
unei grupe/clase de elevi pe
fiecare an de studiu ºi la
fiecare nivel (preºcolar, primar,

gimnazial, liceal), pentru
ºcoala profesionalã existând
doar anul II (clasa a X-a) ºi
anul III (clasa a XI-a).

Propunerea dumneavoastrã pentru
dezvoltarea oraºului

Dorim sã aflãm de la cititorii publicaþiei Info Avrig care este principala propunere a
fiecãruia pentru dezvoltarea oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Avrig, Mârºa, Bradu,
Sãcãdate ºi Glâmboaca sã veniþi cu propuneri concrete, de care Primãria ºi Consiliul
Local Avrig vor þine cont, atunci când va veni vorba despre stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca
o stradã sã fie asfaltatã sau reparatã, reþelele de canalizare ºi alimentare cu apã sã fie
schimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite? Ne puteþi spune
care ar trebui sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul acestui talon.
Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFO AVRIG”, situatã la intrarea principalã în Primãria
AVRIG.
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Vacanþa Mare s-a încheiat cu „Lumea Copiilor”, la Avrig

Informaþii utile de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã s-a publicat în
Monitorul Oficial nr. 699,
ORDINUL 296/2.327 pentru
modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale ºi al
ministrului finanþelor publice
nr. 1.272/26.503/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Rentã viagerã
agricolã” din Legea nr. 247/
2005 privind reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei,
precum ºi unele mãsuri adiacente, care aduce urmãtoarele
modificãri/completãri importante:
Beneficiazã de rentã viagerã
agricolã ºi persoana care a
fost pensionatã pe caz de
boalã, gradele I ºi II, a cãrei
pensie de invaliditate devine
pensie pentru limitã de vârstã,
indiferent de vârsta de pensionare. Rentierului aflat în
aceastã situaþie i se recunoaºte dreptul la renta viagerã agricolã ca urmare a verificãrii

deciziei emisã de comisia de
expertizã medicalã, care atestã pensia de invaliditate ºi a
deciziei pentru pensia pentru
limita de vârstã.
Art. 5 din OMADR nr. 1.272/
26.503, se completeazã cu o
excepþie pentru anul 2017,
privind termenul limitã de vizare a carnetelor de rentier:
“(2) Prin excepþie de la alin.
(1), pentru anul 2017, persoanele care solicitã vizarea
carnetului de rentier agricol se
prezintã personal ori prin
mandatar/curator/tutore, pânã
la data de 29 septembrie 2017,
la oricare centru judeþean al
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, respectiv al
Municipiului Bucureºti”.
Astfel, pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite
pentru anul 2016, adresãm
rugãmintea rentierilor sã îºi
vizeze carnetele de rentier
agricol pânã la data de 29
septembrie 2017.
Pentru vizarea carnetului de
rentier agricol, solicitantul
(rentierul personal ori prin

mandatar/curator/tutore) trebuie sã semneze o declaraþie
pentru obþinerea vizei anuale,
conform anexei care face parte
integrantã din prezentele
norme metodologice, însoþitã
de documente, pe baza cãrora
persoana desemnatã de cãtre
Centrul judeþean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureºti, va verifica conformitatea
documentelor originale cu
copiile existente la dosar ºi în
cazul persoanelor pensionate
pe caz de boalã va certifica
copiile depuse ale deciziilor
de la comisia de expertizã
medicalã, respectiv de:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al
solicitantului;
3) decizia de la comisia de
expertizã medicalã - pentru
solicitanþii pensionaþi pe caz
de boalã, în original. Decizia
de la comisia de expertizã
medicalã se depune în copie;
4) procurã notarialã autentificatã/curatelã/hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã din care sã reiasã cã

Prolog pentru “ULTRA Trail
Fãgãraº” 2017, la Avrig

Joi, 31 august, în
ultima zi a verii,
Avrigul a fost gazda
primei etape a
celei de-a patra
ediþii a „ULTRA
Trail Fãgãraº”
(UTF), singura
cursã de alergare
montanã în etape
ce se organizeazã
la noi în þarã.
Aproximativ 80 de
sportivi, români ºi strãini,
împãrþiþi în echipe de câte
doi, au luat startul la
prologul competiþiei, o
cursã de cinci kilometri, ce
s-a desfãºurat în mare
parte pe ºosea, dar ºi prin
grãdinile Palatului Brukenthal Avrig (Piaþa „Gheorghe Lazãr” – strada
Samuel Brukenthal - cartierul Sticla – strada Eroilor
– strada Gheorghe Lazãr
– strada Gãrii – Palatul
Brukenthal – strada Gheorghe lazãr – Piaþa „Gheorghe Lazãr”). La scurta
festivitate ce a precedat
startul în cursã, a participat
ºi viceprimarul oraºului
Avrig, Ramona Berghea,
care a dorit sã ureze succes tuturor concurenþilor
ºi ºi-a exprimat onoarea

pentru faptul cã Avrigul
este una dintre gazdele
unei asemenea competiþii.
Imediat dupã cursã,
concurenþii s-au reunit la
Sala de Sport a Liceului
Teoretic „Gheorghe Lazãr”
Avrig, unde au avut parte
de o scurtã surprizã folcloricã pregãtitã de gazde
(recitalul solistei Camelia
Olariu), precum ºi de ºedinþa tehnicã ºi festivitatea
de premiere a cursei, pre-

gãtite de organizatori.
De la Avrig, concurenþii
ºi organizatorii s-au îndreptat cãtre Pensiunea
„Ghiocelul” (Zona Turisticã
„Valea Avrigului”), unde,
sâmbãtã, 1 septembrie,
au debutat cele trei etape
de munte ale UTF. În celelalte trei zile ale competiþiei
s-au desfãºurat tot atâtea
etape, toate în zona montanã a Masivului Fãgãraº.
Astfel, etapa 2, a avut ca
punct de start Pensiunea

solicitantul este tutore legal al
rentierului agricol, în original,
numai pentru cazurile în care
solicitarea vizãrii carnetului de
rentier agricol este fãcutã de
un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de
arendare încheiat/încheiate
pânã la data de 30 septembrie
2011, cu respectarea prevederilor Legii arendãrii nr. 16/
1994*), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau încheiat/încheiate dupã data de 1
octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului
civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost
abrogatã prin art. 230 lit. r) din
Legea nr. 71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul Civil,
publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 409 din
10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele
rentierului agricol, deschis la
oricare bancã de pe teritoriul
României, în lei. (extrasul se
depune opþional).
În cazul în care se constatã
cã datele declarate de solicitanþi
nu corespund realitãþii, dreptul
de a primi rentã viagerã agricolã
se suspendã pânã la data
completãrii dosarului conform

prevederilor legale în vigoare.
Solicitanþii prezintã la oricare
Centru judeþean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureºti, documentele menþionate
mai sus, în original, pe baza
cãrora angajatul APIA va
certifica copiile depuse. Dupã
certificare, originalele vor fi
restituite solicitanþilor.
IMPORTANT! Prezenþa anualã a rentierilor la sediul centrelor judeþene ale Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o
condiþie esenþialã pentru a
beneficia de renta cuvenitã
aferentã anului 2016.
Plata rentei viagere agricole,
conform prevederilor art. 6 alin.
1 ºi alin. 2, din Legea 247/2005
Titlul XI, se efectueazã într-o
singurã ratã anualã, pânã la
data de 30 noiembrie a anului
urmãtor celui pentru care
aceasta este datoratã, prin
raportarea la cursul mediu de
schimb valutar calculat de
Banca Naþionalã a României
din anul pentru care aceasta
se datoreazã, prin mandat
poºtal sau virament bancar.
Renta viagerã agricolã

înceteazã la data decesului
rentierului. În cazul decesului
rentierului, renta datoratã
acestuia în anul 2016 poate fi
încasatã de moºtenitorii sãi,
cu condiþia respectãrii prevederilor art.7 din Legea 247/
2005 Titlu XI, doar dacã, pânã
la 15 octombrie 2017, moºtenitorii vor depune la oricare
Centru judeþean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureºti, carnetul de rentier al
defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original ºi
copie), actul de succesiune
(certificat de moºtenitor sau
certificat de calitate de moºtenitor, certificat de legatar, hotãrâre judecãtoreascã de succesiune investitã cu formula
,,definitivã ºi irevocabilã”) (original ºi copie), B.I/C.I./paºaport al moºtenitorului (original
ºi copie), împuternicire/declaraþie notarialã din care sã reiasã acordul celorlalþi moºtenitori privind solicitarea ºi încasarea rentei viagere agricole
datoratã rentierului (original),
precum ºi un extras de cont
pe numele solicitantului.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

“Ghiocelul” ºi sosirea la
Cabana Barcaciu, etapa 3
s-a desfãºurat pe traseul
Cabana Bârcaciu - Cabana Negoiu - lacul Cãlþun Bâlea Lac - lacul Capra Conacul Ursului (judeþul
Argeº - Transfãgãrãºan,
km 104), iar etapa 4, între
Conacul Ursului - Fereastra Zmeilor - Arpaºu Mare
- ªaua Podragu – Vârful
Viºtea - Fereastra Mare a
Sâmbetei - Complex Sâmbãta.
Alergarea montanã este
o disciplinã sportivã extrem de durã, ce necesitã
o pregãtire fizicã deosebitã, în care se combinã
alergarea clasicã ºi drumeþia montanã, pe terenuri dificile.
Competiþia „ULTRA Trail
Fãgãraº” face parte din
seria de activitãþi „CarpathianMan®” (structurã ce
are o bogatã experienþã în
organizarea competiþiilor
montane ce includ alergarea montanã, mountainbike-ul, schi alpinismul etc) ºi este deschisã
persoanelor ce cred într-o
viaþã activã, înconjuratã de
aventurã, ce aºteaptã o
ºansã de a se cunoaºte
cât mai bine, de a-ºi atinge ºi poate depãºi, limitele fizice ºi psihice. Prin
competiþiile gen „CarpathianMan®” se promoveazã, la nivel naþional ºi
internaþional, sportul outdoor ºi activitãþile în naturã, frumuseþea naturalã a
Munþilor Carpaþi ºi protejarea lor, precum ºi tradiþiile ºi obiceiurile din localitãþile ºi aºezãrile de
munte.

ANUNÞ
IMPORTANT!!!

- certificatul de cãsãtorie
(copie ºi original);
- certificatul de deces (copie ºi original)- unde este
cazul;
- sentinþã divorþ- definitivã
ºi irevocabilã (original ºi copie) - unde este cazul;
- dovada legalã privind
spaþiul de locuit (ex. contract
de vânzare- cumpãrare, închiriere, adeverinþã de la
Primãrie pentru mediul rural
ºi urban etc)- copie ºi original;
- certificatele copiilor sub
14 ani (original ºi copie)unde este cazul;
- dovada achitãrii contravalorii actului de identitate
(chitanþã de 7 lei de la Casieria Primãriei Avrig);
- imaginea necesarã cãrþii
de identitate se preia la sediul serviciului, cu mijloace
informatice.
Mai multe informaþii puteþi
obþine la sediul serviciului Avrig, strada Gheorghe Lazãr,
nr. 10.

Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor Avrig (SPCLEP) anunþã
toþi cetãþenii cu domiciliul
stabil în localitatea Mârºa, ce
nu au menþionat pe actul de
identitate numele strãzii, sã
se prezinte la sediul serviciului, pentru eliberarea unui
nou act de identitate.
De asemenea, SPCLEP Avrig
aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:
- vã rugãm sã vã verificaþi
valabilitatea actelor de identitate (buletine de identitate,
cãrþi de identitate, cãrþi de
identitate provizorii);
- persoanele care au actul
de identitate expirat, sau care
urmeazã sã expire, sunt
obligate sã se prezinte la
sediul serviciului de evidenþã
cu 15 zile înainte de expirare.
De asemenea, persoanele care au acte de identitate
pierdute, furate sau distruse,
sunt obligate sã se prezinte
la sediul serviciului pentru
punerea în legalitate cu acte
de identitate, având asupra
lor urmãtoarele documente:
- documentul de identitate
expirat;
- cartea de alegãtor (unde
este cazul);
- certificatul de naºtere
(copie ºi original);

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
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AVRIG. PEPE ºi trupa MAXIM au scos în stradã
peste 5000 de oameni la “Festivalul Tineretului”

Impozitele ºi taxele locale se pot plãti ºi online
Cetãþenii ce sunt contribuabili la bugetul local al
oraºului Avrig îºi pot achita
taxele ºi impozitele locale
mult mai comod, cu evitarea
drumurilor pânã la sediul
administraþiei publice locale
ºi eventual, a cozilor de la
ghiºeu, prin utilizarea cardului
bancar ºi a servicului online
(site-ul www.ghiseul.ro),
operat de Centrul Naþional
pentru Managementul SoSâmbãtã, 26 august, bãieþii un Avrig vesel ºi tânãr, dornic care au dat dovadã.
de la Maxim au fãcut senzaþie! de distracþie ºi de petreceri în
“În cele douã zile, tinerii cietãþii Informaþionale.
Persoanele fizice pot achita
Cei patru membri ai trupei au aer liber.
Avrigului au avut parte de
cântat împreuna cu fanii
În afarã de PEPE ºi MAXIM, recitaluri susþinute de artiºti toate obligaþiile fiscale datomelodiile care i-au consacrat pe scena festivalului au mai importanþi de la noi din þarã, rate bugetului local prin siteºi care se difuzeazã pe toate urcat fostul concurent la de programe de discotecã în
posturile de radio. În tot Avrigul “Vocea României”, Adrian aer liber pe muzicã de DJ,
au rãsunat piesele “Sãrutãri Corlaciu, trupele rock FUSION precum ºi de multe surprize.
criminale” ºi “Vreau sã te”.
ºi STILL CRAZY ºi douã trupe Avem în vedere organizarea
Duminicã, îndrãgitul cântã- de dans.
urmatoarei ediþii a *Festivalului
reþ ºi prezentator TV, PEPE, a
„*Festivalul Tineretului* pro- Tineretului*”, a mai adãugat
încins la propriu atmosfera pe mite sã devinã o nouã mani- edilul local.
ritmuri dance ºi latino. Dupã festare emblematicã pentru
„Festivalul Tineretului” a fost
“E Vara Mea”, “Sol De Playa” ºi Avrig ºi avrigeni", ne-a declarat organizat de Primãria ºi Con“Dominicana”, artistul a cântat Ramona Berghea, vicepri- siliul Local Avrig, cu finanþare
împreuna cu fanii melodiile marul oraºului Avrig.
de la bugetul local al oraºului.
“Prisionero De Amor” ºi
Primarul Adrian David Manifestarea a fost inclusã în
“Numai iubirea”.
le-a mulþumit avrigenilor calendarul anual de activitãþi
În cele douã zile de festival, pentru participarea nume- cultural – artistice ºi sportive
spectacolele au scos la ivealã roasã ºi pentru decenþa de al oraºului Avrig.
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F.C. Avrig a debutat în Liga 3, Seria V
Recent, echipa de fotbal
F.C.Avrig ºi-a fãcut debutul
în cea de-a treia ligã
naþionalã, Seria V.
În meciurile disputate
pânã acum, au fost
înregistrate urmãtoarele

rezultate:
- etapa 1 – 26 august,
F.C. Avrig – Metalurgistul
Cugir (0 – 1);
- etapa 2 – 2 septembrie,
Avântul Reghin –
F.C. Avrig (1 – 1);

- etapa 3 – 9 septembrie,
F.C. Avrig – Industria
Gâlda (1 – 2);
- etapa 4 – 15
septembrie, CFR 1907
Cluj2 – F.C. Avrig (4 – 0).
Programul urmãtor:
- etapa 5 – 23
septembrie, F.C. Avrig –
F.C. Unirea Dej;
- etapa 6 – 30
septembrie, F.C. Avrig stã;
- etapa 7 – 7 octombrie,
F.C.Avrig – Unirea Tãºnad;
- etapa 8 – 14 octombrie,
Universitatea Cluj –
F.C. Avrig;
- etapa 9 – 21 octombrie,
F.C. Avrig –
Viitorul Ghimbav;
- etapa 10 – 28
octombrie, Sãnãtatea
Servicii Publice Cluj –
F.C. Avrig.

ul www.ghiseul.ro, prin
înregistrarea pe site sau plata
fãrã autentificare, dacã cuantumul este deja cunoscut.
Acest site este securizat la
înalte standarde privind tranzacþionarea pe bazã de carduri
bancare ºi este patronat de
Ministerul Comunicaþiilor ºi
Societãþii Informaþionale.
Pentru plãþile efectuate
online prin www.ghiseul.ro
cãtre bugetul local, contribuabilii din oraºul Avrig nu
plãtesc niciun comision.
În www.ghiseul.ro sunt
înscrise în jur de 200 de

primãrii. Pe site se pot plãti cu
cardul impozite ºi taxe stabilite
de instituþiile publice înrolate
în sistem, precum ºi amenzi
contravenþionale, cu deducerile aferente plãþii în 48 de ore.
Prin începerea acestei
activitãþi se pune punct unui
proces demarat în urmã cu doi
ani, când a fost adoptatã
hotãrârea Consiliului Local
Avrig referitoare la înregistrarea Primãriei oraºului Avrig
în Sistemul Naþional Electronic de Platã a Taxelor ºi
Impozitelor (SNEP) utilizând
cardul bancar.

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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Cel mai aºteptat eveniment pentru tineret din Avrig a avut loc în sfârºitul de sãptãmânã 26 – 27 august, în Piaþa “Gheorghe Laz ãr” din centrul oraºului.
Prima ediþie a “Festivalului Tineretului” le-a oferit localnicilor cu spirit tânãr multã distracþie ºi recitaluri susþinute deartiºti îndrãgiþi în toatã România.

