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Legislativul local avrigean ºi-a desemnat
reprezentanþii în consiliile de administraþie
ale instituþiilor de învãþãmânt
În cadrul ºedinþei ordinare de la sfârºitul lunii septembrie, Consiliul Local
Avrig a adoptat hotãrârea referitoare la reconfirmarea ºi desemnarea
reprezentanþilor proprii în consiliile de administraþie ale unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar de stat ce funcþioneazã pe raza administrativ teritorialã a oraºului, pentru anul ºcolar 2017 – 2018.
Ca urmare a dezbaterilor ºi votului exprimat de
consilierii locali prezenþi la
întâlnire, în cursul acestui
an ºcolar, din consiliile de

administraþie ale instituþiilor de învãþãmânt avrigene vor face parte, în
calitate de reprezentanþi ai
Consiliului Local Avrig, ºi

Florin Jugãrean, Emil
Vasile Brana (pentru
Liceul Teoretic “Gheorghe
Lazãr” Avrig) Simona Maria
Popa, Radu Constantin

Bãdilã (pentru ªcoala
Gimnazialã Avrig), Ramona Dorina Berghea ºi
Costicã Bucur (pentru
Liceul Tehnologic Mîrºa).
Activitatea consilierilor
locali avrigeni în forurile
de conducere ale instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar de stat va începe
în acelaºi timp cu prima
ºedinþã.

A

vrigul se pregãteºte pentru demararea lucrãrilor la unul dintre cele mai importante obiective de investiþii în infrastructura rutierã pus în aplicare în
ultimii 30 de ani: “Modernizarea strãzii Gheorghe Lazãr”. Pânã în primãvara anului 2019, zona strãbãtutã de cea mai importantã arterã a oraºului
va fi supusã unor lucrãri ample, deosebit de complexe, la finalul acestora avrigenii urmând sã beneficieze de o zonã cu o configuraþie modificatã,
modernizatã ºi cu multe facilitãþi demne de un orãºel european al secolului XXI.

trei luni faþã de data prognozatã iniþial de conducerea
unitãþii administrativ – teritoriale, aceastã perioadã fiind
pierdutã din cauza unor conSurse din cadrul Primãriei testaþii diverse la procedura
oraºului Avrig ne-au informat de licitaþie iniþiate de o sociecã, în urmã cu doar câteva zile, tate de construcþii, contestaþii
a fost semnat contractul judecate la mai multe orgapentru execuþia lucrãrilor din nisme ºi la care, în final, câºtig
cadrul acestui important de cauzã a avut Primãria Avrig.
obiectiv de investiþii, iar la
Având în vedere aceastã
începutul acestei sãptãmâni, situaþie, precum ºi probabilis-a semnat actul de predare tatea ca, în perioada urmãa amplasamentului cãtre toare condiþiile meteorologice
constructor, astfel cã lucrãrile sã nu fie proprice pentru despot începe. Din pãcate, fãºurarea unor asemenea
investiþia de la Avrig va debuta lucrãri, s-a luat decizia ca, în
cu o întârziere de aproximativ cursul acestui an calendaristic

Execuþie amânatã trei
luni din cauza
contestaþiilor

sã fie executate lucrãri doar pe
anumite tronsoane mai mici
de drum, urmând ca marea
parte a lucrãrilor sã fie efectuatã în cursul anului viitor,
probabil începând cu luna
martie. Strada Gheorghe
Lazãr din Avrig are o lungime
totalã de 1.552 metri, iar investiþia cuprinde modernizarea unei suprafeþe de 12.610
metri pãtraþi (inclusiv racordurile cu strãzile laterale).

investiþii va aduce anumite
noutãþi în ceea ce priveºte
viziunea asupra unor aspecte
ce þin de urbanizarea zonei.
Astfel, în premierã pentru Avrig,
va fi adoptatã mãsura îngropãrii tuturor reþelelor cu cabluri
aeriene (energie electricã,
iluminat public, internet,
telefonie, cablu tv), reþele ce
vor fi incorporate în noua reþea
metropolitanã. De asemenea,
vor fi eliminaþi stâlpii existenþi
iar pentru iluminatul public vor
fi montaþi stâlpi noi, din
material metalic zincat, cu
înãlþimea de 5 ºi 8 metri,
echipaþi cu corpuri de iluminat
modern, tip LED, montate pe
cârje metalice cu unul, douã
sau trei braþe.
Conform proiectului tehnic,
partea carosabilã va avea o
lãþime de ºase metri ºi douã
benzi de circulaþie (câte una

pe sensul de deplasare). Pe
fiecare parte a drumului vor fi
realizate trotuare din dale de
beton, a cãror lãþime va fi
variabilã. Lângã trotuarul de
pe partea strângã a strãzii (în
direcþia de mers cãtre Porumbacu de Jos), va fi amenajatã
o pistã pentru bicicliºti. De
asemenea, investiþia presupune ºi realizarea unei reþele
de canalizare a apelor pluviale, pe tot traseul strãzii.
Durata de execuþie a
acestui obiectiv de investiþii
este de 15 luni. Lucrarea va
costa bugetul oraºului Avrig
5.128.800,66 lei (fãrã TVA).

Cea mai importantã
stradã…
Strada Gheorghe Lazãr din
Avrig a fost, pânã la darea în
exploatare a centurii ocolitoare

a oraºului, parte din traseul
DN 1 Braºov – Sibiu. Strada
traverseazã
cea
mai
importantã parte a oraºului,
de la intersecþia cu strãzile
Mihai Viteazu (drumul spre
Mîrºa – Tãlmaciu) ºi Bisericii
(ieºirea cãtre centura oraºului
– DN1 cãtre Sibiu), pânã la
ieºirea din localitate (centura
ocolitoare - DN 1 cãtre Braºov). Pe traseul strãzii Gheorghe Lazãr, în afara multor case
particulare, se aflã douã mari
biserici, Judecãtoria Avrig,
MUzeul Avrig, Oficiul Poºtal,
Primãria Avrig, ªcoala Gimnazialã Avrig, intrarea principalã în complexul baroc Palatul Brukenthal, Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã, Trezoreria ºi Administraþia Fiscalã, magazine, clãdiri cu diverse birouri, un restaurant, un sediu de bancã etc.

Fãrã cabluri pe stâlpi –
o premierã pentru Avrig
Execuþia acestui obiectiv de

O cochetã filigorie în “Parcul
Pensionarilor” din Mîrºa
Cel mai nou (ºi cel mai
mic!) parc din localitatea Mîrºa, denumit de localnici “Parcul Pensionarilor”, datoritã
numãrului mare de persoane
din acestã categorie socialã
ce preferã sã-ºi petreacã aici
timpul liber, sã se recreeze,

relaxare pentru zilele cu precipitaþii, dar ºi pentru desfãºurarea unor alte activitãþi.
În perioada urmãtoare,
obiectivul va fi cuplat la
reþeaua de iluminat public a
are, de puþin timp, un nou localitãþii ºi, probabil, va fi
dotat cu mici obiecte de
punct de atracþie: o frumoasã
mobilier (bãnci, mese etc), în
filigorie.
funcþie de necesitãþi ºi
Construitã în urma solici- disponibilitãþi.
tãrilor primite din partea loCostul acestei lucrãri,
calnicilor, filigoria din “Parcul suportat în totalitate de
Pensionarilor” poate fi folo- Primãria oraºului Avrig, a fost
sitã acum ca loc de odihnã ºi de 16.806 lei (fãrã TVA).
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A început un nou sezon al “ªezãtorilor din bibliotecã”
Tradiþia veche din comunitãþile preponderent rurale
cere ca, în perioada verii,
ºezãtorile tradiþionale sã fie
întrerupte, pentru ca femeile
sã se poatã ocupa cu determinare de rezolvarea multiplelor probleme gospodãreºti. La Avrig, pentru multe
femei din grupul informal ce
frecventeazã „ºezãtoarea din
bibliotecã” venirea toamnei nu
înseamnã decât reîntoarcerea în locul unde se desfãºoarã periodic ºezãtoarea,
activitatea acestora, de
promovare a Avrigului, a
tradiþiilor ºi obiceiurilor sale,

fiind continuatã pe aproape
întreg sezonuul cald, prin
participarea la multe acþiuni în
cadrul standului de promovare a tradiþiilor din Piaþa
þãrneascã “Transilvania”, dar
ºi în diverse alte locuri din þarã.
Acum, când toamna s-a
aºezat bine de tot ºi pe meleagurile noastre, a debutat ºi
sezonul 2017 – 2018 al
“ªezãtorii din bibliotecã”, pânã
în primãvara viitoare “Casa
Cãrþii” din Avrig urmând a fi
gazda unor seri cu adevãrat
memorabile.
În fiecare joi seara, de la ora
18,30, doamnele ºi domni-

ºoarele, mãmicile, tuºicile,
bunicile ºi strãbunicile sunt
aºteptate cu lucru sau o poveste, cu un sfat sau o reþetã,
cu voia bunã ºi cu 2 -3 ore disponibile, la Biblioteca Orãºeneascã Avrig, la ºezãtoare.
“Sezãtoarea din bibliotecã”
este un proiect al Bibliotecii
Orãºeneºti Avrig ºi al
Asociaþiei „Prietenii Avrigului”,
prin care s-a propus readucerea un atenþia opiniei publice, a comunitãþii avrigeneºti, a frumosului obicei al
sezãtorilor tradiþionale din
lumea satului de odinioarã.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice
de conducere vacante de arhitect al oraºului Avrig, judeþul Sibiu
Condiþiile de participare
sunt:
- studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de
lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul arhitecturã, urbanism sau inginerie
civilã cu master sau studii
postuniversitare în domeniul
urbanismului ºi amenajãrii
teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesionalã
continuã de specialitate în
domeniul amenajãrii teritoriului, urbanismului ºi autorizãrii construcþiilor, conform
art. 36 indice 1 lit. c) din Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
- studii de masterat sau
Informaþii posturi scoase
postuniversitare absolvite în
la concurs
Descriere post: architect ºef domeniul administraþiei puLocalizare post: PRIMÃRIA blice, management, ori în
specialitatea studiilor neceORAªULUI AVRIG
sare exercitãrii funcþiei puClasa: conducere
Tip compartiment: SERVI- blice, în condiþiile legii;
- vechime în specialitatea
CIU
Denumire compartiment: studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice: minimum 2
ARHITECTURÃ ªI URBANISM
ani.
Localitate: AVRIG
Judeþ: SIBIU
Bibliografie concurs:
- Constitutia Romaniei;
Condiþii de participare
- Legea nr. 215/2001 –
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute Legea administraþiei publice
de art. 54 din Legea nr. 188/ locale, republicatã, cu modifi1999 privind Statutul funcþio- cãrile ºi completãrile ultenarilor publici (r2), cu modi- rioare;
- Legea nr. 188/1999 –
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
privind Statutul funcþionarilor

publici, republicatã, modificatã ºi completatã;
- Legea nr. 7/2004 - privind
codul de conduitã al funcþionarilor publici, republicatã;
- Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului ºi
urbanismul, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 – privind
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã
ºi cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Ordinul nr. 839/2009 al
Ministrului lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 – privind
calitatea în construcþii, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 – Legea
cadastrului ºi a publicitãþii
imobiliare;
- Legea nr. 184/2001 privind
organizarea ºi exercitarea
profesiei de arhitect, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- HG nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului
de recepþie a lucrãrilor de
construcþii ºi instalaþii aferente
acestora, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- Hotãrârea nr. 932/2010
pentru aprobarea Normelor

D1, vechime minim 3 ani;
- Certificat pentru transport
persoane (atestat profesional
în termen de valabilitate).
Concursul se organizeazã
Primãria oraºului Avrig la sediul Primãriei oraºului
organizeazã, în data de 8 Avrig, în data de 8 noiembrie
noiembrie 2017, concurs de 2017, ora 10 - proba scrisã ºi
recrutare pentru funcþia con- în data de 10 noiembrie 2017,
tractualã vacantã de ºofer ora 12 – proba practicã.
Dosarele de înscriere la
pentru microbuz ºcolar.
concurs
se pot depune în
Condiþii generale, prevãzute
de art. 3 din Regulamentul termen de 10 zile de la data
cadru privind stabilirea prin- publicãrii în Monitorul Oficial,
cipiilor generale de ocupare partea a III-a, la sediul
a unui post vacant sau tem- Primãriei oraºului Avrig.
Dosarele de înscriere la
porar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a concurs trebuie sã conþinã, în
criteriilor de promovare în mod obligatoriu, urmãtoarele
grade sau trepte profesionale documentele:
- Cerere înscriere la conimediat superioare a personalului contractual din sec- curs;
- Copie CI;
torul bugetar plãtit din fonduri
- Copie documente care
publice, aprobat prin HG. nr.
286/2011, modificatã ºi com- atestã nivelul studiilor;
- Copie permis conducere;
pletatã de HG. nr. 1027/2014.
- Atestat profesional transCondiþii specifice:
- Studii medii, absolvite cu port persoane (în termen de
diplomã de bacalaureat, valabilitate);
ºcoalã postlicealã sau ºcoalã
- Adeverinþã medical;
generalã;
- Cazier judiciar;
- Posesor de permis de
- Copie adeverinþã angajaconducere categoria D sau tor din care sã rezulte vechi-

mea pe postul de ºofer.
Bibliografia stabilitã pentru
examenul de recrutare se
afiºeazã la sediul unitãþii.
Relaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0269523101,
interior 25, Compartimentul
Resurse Umane, d-na
Udrescu Victoria.

ANUNÞ

BIBLIOGRAFIE
privind ocuparea postului
de ºofer microbuz ºcolar în
cadrul Compartimentului
Deservire Generalã
- Legea nr. 477/2004 privind
Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãþile ºi instituþiile publice;
- Legea nr. 319/2006 a
Securitãþii ºi Sãnãtãþii în muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare – Cap. IV Obligaþiile lucrãtorilor;
- O.U.G. nr. 195/2002 - Circulaþia pe drumurile publice,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- H.G. nr. 1391/2006 Regulament de aplicare a O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaþia
pe drumurile publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

metodologice de aplicare a
Legii nr. 184/2001 privind
organizarea ºi exercitarea
profesiei de arhitect.
Dosar de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcþii publice de conducere ºi funcþii publice de
execuþie), dosarul va cuprinde
urmãtoarele documente,
conform prevederilor art. 49
din Hotãrârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea
ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, modificatã ºi
completatã de H.G. nr. 1173/
2008:
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere,
conform anexei nr. 3 la H.G.
nr. 611/2008, modificatã;
- copiile diplomelor de studii ºi ale altor acte care atestã
efectuarea unor specializãri;
- copia carnetului de muncã
sau, dupã caz, sau adeverinþã
care sã ateste vechimea în
muncã ºi, dupã caz, în specialitate - numãr pagini;
- cazierul judiciar (acesta
poate fi înlocuit cu o declaraþie
pe proprie rãspundere, cu
obligaþia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul
desfãºurãrii concursului, dar
nu mai târziu de 5 zile
lucrãtoare de la data la care a
fost declarat admis în urma
selecþiei dosarelor, sub
sancþiunea neemiterii actului
administrativ de numire);
- adeverinþã care sã ateste
starea de sãnãtate corespunzãtoare;



conformitatea cu originalul de
cãtre secretariatul comisiei de
concurs, sau în copii
legalizate.
Relaþii suplimentare se pot
Copiile de pe actele pre- obþine la sediul Agenþiei
vãzute mai sus se prezintã Naþionale a Funcþionarilor
însoþite de documentele ori- Publici ºi la nr. de telefon :
ginale, care se certificã pentru 0374.112.726, 0374.112.741.
- declaraþia pe propria rãspundere sau adeverinþa care
sã ateste cã nu a desfãºurat
activitãþi de poliþie politicã.

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.

Nume:

Prenume:

Str.:

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Ziar fondat de Prim[ria
`i Consiliul Local Avrig

infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com

Editor: Dan FR}NCU
Tehnoredactare `i Tipar:
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Informaþii concurs
Tip concurs: Recrutare pe
funcþie de conducere
Data de susþinere a probei
scrise: 16.11.2017, ora 10:00
Locaþia de desfãºurare a
concursului: Bucureºti, sediul
ANFP
Stare concurs: Programat
Observaþii suplimentare:
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi
trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, documentele prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/
2008, modificatã ºi completatã de H.G. nr. 1173/2008.
Concurs afiºat la data:
17.10.2017, ora 08:00
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Parteneri din ºase state
europene au încheiat proiectul
LEAN la Ramada

agenþie pentru învãþãmântul vocaþional, patru universitãþi ºi trei întreprinderi
private), reprezentanþi ai
instituþiei de învãþãmânt din
Mîrºa, dar ºi diverºi colaboratori ºi invitaþi din partea
mai multor instituþii de
învãþãmânt preuniversitar ºi
universitar din Sibiu, responsabili ai Inspectoratului
ªcolar Judeþean Sibiu,
delegaþi din partea unor
agenþi economici, reprezentanþi ai administraþiei
publice locale etc.
Amfitrionul conferinþei a
fost prof. ing. Maria ªinca,
coordonatorul proiectului
din partea Liceului Tehnologic Mîrºa.
În cadrul evenimentului,
rând pe rând, reprezentanþii
tuturor partenerilor implicaþi

au prezentat în faþa numeroasei audienþe detalii
despre modul de implicare
în proiect, experienþa acumulatã în implementarea
acestui proiect ºi a unor
proiecte similare, activitãþi,
rezultate, beneficii, impact,
acþiuni comune derulate
împreunã cu partenerii de
proiect, planuri de viitor.
Fiecare vorbitor a alocat o
parte destul de consistentã
din alocuþiune prezentãrii
instituþiei sau societãþii pe
care a reprezentat-o.
De asemenea, o atenþie
deosebitã a fost acordatã
de fiecare prezentãrii rezultatelor derulãrii proiectului,
cursul intensive pentru
profesori, manualul pentru
tablet ºi jocul LEAN fiind
prezentate cu particu-

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 Societãþii
Informaþionale.
Persoanele fizice pot achita
toate obligaþiile fiscale datorate bugetului local prin siteul 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.

din proiect s-au arãtat
încântaþi de organizare, de
modul cum a decurs cola-

borarea ºi nu au exclus
posibilitatea unor colaborãri similare ºi în viitor.

Proiectul “LEAN - Instruire prin practicã ºi
instruire pe parcurs, ca metode adecvate pentru
producþia lean” a fost cofinaþat prin Programul
Erasmus + al Uniunii Europene – Acþiunea Cheie
2, Parteneriat strategic pentru învãþãmânt
vocaþional ºi instruire. În proiect au fost implicate
þãri din toate regiunile geografice ale Europei.

ANUNÞ
IMPORTANT!!!
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);

- 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.

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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Vineri, 13 octombrie,
sala de conferinþã HERA
a Hotelului Ramada din
Sibiu a gãzduit conferinþa
de închidere a proiectului
european “LEAN Training by doing and
training on the go as
effective approaches to
lean manufacturing”
(LEAN - „Instruire prin
practicã ºi instruire pe
parcurs, ca metode
adecvate pentru
producþia lean”), în
cadrul cãruia Liceul
Tehnologic Mîrºa a avut
calitatea de partener.
La acþiune au participat,
pe lângã reprezentanþii tuturor celor ºase state europene partenere (Italia, Polonia, Belgia, Tucia, Norvegia, România – un liceu, o

laritãþile aplicate fiecãrui
partener.
Conferinþa nu s-a încheiat
fãrã o scurtã aplicaþie practicã, o parte a celor ce au
asistat la prezentãri rãspunzând provocãrii lansate de
cei implicaþi în proiect prin
participarea la o demonstraþie a jocului LEAN.
Proiectul a avut ca scop
general aprofundarea
cunoºtinþelor despre Producþia Lean ºi actualizarea
instrumentelor de instruire
existente prin extindere la
mediile de instruire selectate (liceu, centru vocaþional, universitate ºi companie). În esenþã, Producþia
Lean este o filozofie a
managementului bazatã pe
gândire axatã pe micºorarea pierderilor, principiile
sale derivând din industria
de producþie japonezã.
Experienþa direct joacã un
rol foarte important în
procesul de învãþare, iar
învãþarea prin reflecþie este
eficientã ºi adecvatã tinerilor care se aflã la etapa
acumulãrii de informaþii ºi
deprinderi.
La finalul conferinþei, toþi
reprezentanþii partenerilor
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Cele mai importante strãzi din Mîrºa intrã în reparaþie capitalã

Pentru realizarea obiectivului
de investiþii „Reparaþie capitalã
drum Mîrºa – intrare din DJ 105
G Racoviþa – interior localitate
Mîrºa – ieºire în DJ 105 G spre
Avrig”, în urmã cu mai bine de
douã sãptãmâni, a fost
semnat contractul de execuþie
cu societatea ce a câºtigat
licitaþia publicã organizatã prin
intermediul SEAP ºi a fost fixat
termenul de execuþie de 8 luni.
Prin investiþia ce urmeazã a
se desfãºura la Mîrºa vor fi
reparate, pe toatã lungimea
lor, strãzile Suru ºi Carpaþi, iar
parþial, Cindrel (ce face legãtura zonei centrale a localitãþii
cu DJ 105 G, ieºirea spre
Racoviþa), Ilarie Munteanu ºi
Uzinei (ce face legãtura
localitãþii cu DJ 105 G, ieºirea
spre Avrig). Practic, la
finalizarea lucrãrilor, cele mai
importante ºi circulate strãzi

ale localitãþii vor fi reparate,
rãmânând de efectuat lucrãri
similare pe strãzile secundare
ºi aleile dintre blocuri.
Conform informaþiilor furnizate de Vasile Popenþiu, responsabil comunicare în cadrul
cabinetului primarului oraºului
Avrig, la finalul lucrãrilor,
strãzile vor avea covor asfaltic
nou iar cãminele pentru
canalizare vor fi aduse la
nivelul carosabilului. Lãþimea
strãzilor (partea carosabilã),
dupã execuþia lucrãrilor, va fi
cuprinsã între ºase ºi ºapte
metri iar lungimea totalã a
drumurilor modernizate va fi de
1.716 metri. De asemenea,
investiþia presupune realizarea
unor trotuare cu lãþime minimã
de 1 metru, a mai multor locuri
de parcare (laterale ºi la 90 de
grade, lângã carosabil sau
între blocuri), a unor staþii de

autobuz, a unei piste pentru În lunile urmãtoare, Primãria oraºului Avrig va plãti peste 632.000 euro
biciclete (aproximativ 1.540
pentru reparaþia capitalã a celor mai importante strãzi din localitatea Mîrºa.
mp), precum ºi a mai multor
zone verzi (1.850 mp). Investiþia
de la Mîrºa costã 2.846.018,66
lei (fãrã TVA) ºi va fi suportatã
din bugetul local al oraºului
Avrig.
Consiliul Local Avrig a aprobat întocmirea documentaþiei
tehnico – economice pentru
obiectivul de investiþii „Reparaþie capitalã drum Mîrºa –
intrare din DJ 105 G Racoviþa
– interior localitate Mîrºa –
ieºire în DJ 105 G spre Avrig”
în toamna anului trecut.
Întreaga structurã stradalã
din localitatea Mîrºa a fost
destul de serios afectatã de
lucrãrile la reþelele de alimentare cu apã potabilã ºi canalizare menajerã, efectuate în
ultimii ani.

În ultimele etape disputate, echipa F.C.Avrig a reuºit sã mai
strângã 4 puncte în Liga 3, Seria a V-a.
Rezultatele obþinute:
- etapa 5 – 23 septembrie, F.C. Avrig – F.C. Unirea Dej (1 – 1);
- etapa 6 – 30 septembrie, F.C. Avrig a stat;
- etapa 7 – 7 octombrie, F.C.Avrig – Unirea Tãºnad (1 – 2);
- etapa 8 – 14 octombrie, Univ, Cluj – F.C. Avrig (4 – 0);
- etapa 9 – 21 octombrie, F.C. Avrig – Viitorul Ghimbav (2 – 1).
Dupã cele nouã etape disputate în acest campionat, echipa
F.C. Avrig se situeazã pe locul 13 al clasamentului seriei, cu 5
puncte. Programul urmãtor:
- etapa 10 – 28 octombrie (ora13), Sãnãtatea Servicii Publice
Cluj – F.C. Avrig;
- etapa 11 – 4 noiembrie (ora 14), F.C. Avrig - Performanþa Ighiu;
- etapa 12 – 11 noiembrie (ora 14), F.C. Avrig – C.S. Iernut;
- etapa 13 – 18 noiembrie (ora 14), Unirea 1924 Alba – F.C. Avrig;
- etapa 14 – 27 noiembrie (ora 14), F.C. Avrig - Gaz Metan
Mediaº 2.
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Concurs pentru micii jurnaliºti din Þara Oltului

În perioada 23 octombrie 2017 – 23 mai 2018,
copiii pasionaþi de jurnalism din zona de sud a
judeþului Sibiu (Þara Oltului) pot participa la cea
de-a treia ediþie a concursului „Reporter în
localitatea mea”, organizat de Biblioteca
Orãºeneascã Avrig în parteneriat cu
Asociaþia „Prietenii Avrigului”.
Micii jurnaliºti sunt invitaþi sã-ºi trimitã creaþiile (reportaje,
fotoreportaje, interviuri, eseuri etc) despre întâmplãrile
recente sau de odinioarã, istorii locale, legende, personalitãþi
sau diverse evenimente din localitatea în care trãiesc, la
Biblioteca Orãºeneascã Avrig, prin email (la adresa
bibavrig@yahoo.com) sau prin poºtã (str. Avram Iancu, nr.
25, cod poºtal 555200, Avrig, judeþul Sibiu), cu menþiunea
„pentru concursul *Reporter în localitatea mea*”.
Primele douã ediþii ale concursului au fost câºtigate de
copiii din Scoreiu, respectiv Turnu Roºu.
Informaþiile ne-au fost oferite de Maria Grancea,
responsabila Bibliotecii Orãºeneºti Avrig.

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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F.C. Avrig – rezultatele ultimelor
etape ºi programul viitor

