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Aceastã ediþie se
distribuie gratuit
PUBLICAÞIE DE INFORMAÞIE LOCALÃ FONDATÃ DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL AVRIG ºi editatã cu sprijinul ziarului TRIBUNA
La 1 DECEMBRIE, se împlinesc 99 de ani de la desãvârºirea celui mai însemnat act din istoria milenarã,
dramaticã ºi eroicã a poporului român, Marea Unire. În urmã cu aproape un secol, la Alba Iulia, Marea
Adunare Naþionalã a votat, în unanimitate, „Declaraþia de Unire cu Þara”, act istoric ce a devenit Ziua
Naþionalã a României, sãrbãtoarea de suflet a tuturor românilor, un simbol al împlinirii dorinþei de
libertate ºi unitate a poporului român.
De Ziua Naþionalã, se impune sã rememorãm cu preþuire ºi respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor
neamului, spiritul de dãruire ºi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal viu – fãurirea Statului Naþional
Unitar având la bazã unitatea de neam, limbã ºi culturã.
Cu gânduri curate ºi sentimente deosebite, adresez tuturor cetãþenilor oraºului Avrig sincere urãri de
bine, sãnãtate ºi împliniri alãturi de cei dragi. La mulþi ani, România! La mulþi ani, români!

Strat nou de asfalt pe “Drumul Poienii”

Dupã ce, în vara acestui an, au efectuat lucrãri de reparaþii ºi reabilitãri, în urma cãrora s-a reuºit aºternerea unui
nou strat de asfalt pe o lungime de aproximativ 4 kilometri ai DJ 105 F (Avrig – Poiana Neamþului), echipele de
constructori angajate de Consiliul Judeþean Sibiu au continuat, în prima jumãtate a acestei luni, lucrãrile la acelaºi
drum. Astfel, în urma finanþãrii celei de-a doua tranºe a lucrãrilor de reparaþii, lungimea totalã a drumului pe care a
fost turnat noul strat asfaltic a ajuns la aproximativ opt kilometri.

Începe recoltarea pomilor
pentru Crãciun, la Avrig

Cum e ºi normal, de
aceastã lucrare se vor
bucura, în primul rând cei
ce locuiesc permanent în
Zona Turisticã „Valea
Avrigului”, dar ºi turiºtii ce
vor ajunge aici în perioada
imediat urmãtoare, pentru
a-ºi petrece vacanþa de
iarnã sau concediul de
sãrbãtori la una dintre
numeroasele pensiuni
sau cabane.
Drumul proaspãt asfaltat ajunge acum pânã
în zona Podu’ Jibri – biserica de lemn – Cantonul Silvic, astfel cã accesul spre marea parte a
unitãþilor de cazare aflate
în circuitul turistic, precum
ºi spre alte obiective de
interes, este mult mai
facil.
Primarul oraºului Avrig,
Adrian Dumitru David, ne-a
mãrturisit cã este foarte

mulþumit pentru efectuarea acestei lucrãri, chiar
dacã finanþarea acesteia
nu are nicio legãturã cu
bugetul local, acest drum
fiind în categoria drumurilor judeþene ºi în administrarea Consiliului Judeþean. „Vreau sã mulþumesc, ºi pe aceastã cale,
Consiliului Judeþean Sibiu pentru cã a înþeles
bine care este importanþa
acestui drum ºi cã a decis
ºi sprijinit continuarea
lucrãrilor de reparaþii, atât
cât a fost posibil, anul
acesta”, ne-a spus
primarul Avrigului.
Zona Turisticã „Valea
Avrigului” a înregistrat o
dezvoltare importantã în
ultimii ani, devenind locul
favorit de petrecere a
concediilor ºi vacanþelor
pentru mulþi sibieni ºi nu
numai.

Capela Mortuarã Avrig – gata de exploatare

L

uni, 20 noiembrie, angajaþii Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic „Izvorul Florii” Avrig
RA (structura silvicã privatã a Consiliului
Local Avrig) au început recoltarea brazilor
ornamentali pentru Crãciun.

În doar câteva zile, primii brazi pentru vânzare vor fi aduºi la
sediul ocolului silvic privat, de unde vor putea fi achiziþionaþi la
acelaºi preþ ca ºi anul trecut (36 lei/bucatã - exemplarele cu
înãlþimea de 2 – 2,5 metri). ªeful Ocolului Silvic „Izvorul Florii”,
ing. Ovidiu Prodan, ne-a informat cã din pãdurea oraºului Avrig,
anul acesta vor fi recoltaþi doar 1.000 de brazi ornamentali
pentru sãrbãtorile de iarnã, întreaga cantitate fiind destinatã
vânzãrii cãtre populaþie. Întreaga cantitate de arbori ce va fi
recoltatã provine din lucrãri silvice de curãþire, doar din
exemplare regenerate pe cale naturalã.
Numãrul pomilor de Crãciun recoltaþi în acest an de
silvicultorii ocolului privat avrigean, din pãdurea oraºului, este
acelaºi cu cel din ultimii patru ani.
În urmã cu 14 ani, în primul an de activitate al Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig RA, au fost recoltaþi ºi
scoºi la vânzare 16.500 de pomi de Crãciun.

La aproximativ un an de
la momentul adoptãrii
hotãrârii Consiliului Local
Avrig prin care s-a aprobat
construirea
capelei
mortuare din localitate,
obiectivul este gata pentru
a putea fi folosit.
Miercuri, 8 noiembrie, la
orele amiezii, echipa administraþiei publice locale
a oraºului a organizat o
scurtã ceremonie prin care
s-a dorit consemnarea
finalizãrii lucrãrilor la
Capela Mortuarã Avrig ºi
intrarea în exploatare a
acestui obiectiv. Pe lângã
reprezentanþii Primãriei
Avrig, la eveniment au fost
prezenþi consilierii locali
Ciprian Stoiºor, Florin
Jugãrean, George Farcaº,
precum ºi zeci de cetãþeni.
Ceremonia a debutat cu
o scurtã slujbã de binecuvântare, oficiatã de preoþii
ortodocºi Vasile Gafton
(protopopul Avrigului), Ioan
Chidu, Eugen Bucurenciu

ºi Ovidiu Vili Stroe. Dupã
binecuvântarea capelei,
prin stropirea cu apã
sfinþitã, primarul oraºului
Avrig, Adrian Dumitru
David, a adresat câteva
cuvinte numeroºilor credincioºi ce au asistat la
ceremonie, explicând care
au fost paºii ce au dus la
realizarea investiþiei ºi
arãtându-ºi satisfacþia
pentru finalizarea acesteia.
A vorbit celor prezenþi ºi
protopopul Vasile Gafton,
acesta fãcând o frumoasã
legãturã între „casa a bunã” sau „camera din faþã”,
denumiri tradiþionale folosite de avrigeni pentru cele
mai bune camere amenajate într-o casã, unde, de
obicei se intrã foarte rar, la
ocazii speciale sau doar
pentru privegherea celor
dragi, ºi noul obiectiv, ce ar
trebui sã preia, încetul cu
încetul, rolul acestei
„camere din faþã”.
La finalul ceremoniei, cei

interesaþi au putut vizita
obiectivul.
Dupã acest eveniment,
edilul ºef avrigean ne-a
informat cã, în vederea
unei gestionãri cât mai
eficiente a acestui obiectiv,
la ºedinþa ordinarã din
aceastã lunã va propune
Consiliului Local Avrig
completarea Regulamentului de Administrare a
Cimitirului Avrig cu unele
prevederi ce þin de funcþionarea ºi exploatarea Capelei Mortuare Avrig.
Deºi s-a discutat de mai
mulþi ani despre realizarea
acestui obiectiv, fiind adoptatã chiar ºi o hotãrâre prin
care s-a aprobat construirea acestuia, doar spre
finalul anului trecut au fost
adoptate hotãrârile ce au
constituit primii paºi concreþi înspre realizarea
acestei lucrãri. Problemele
ce au apãrut, în timp, în
calea realizãrii investiþiei au
fost destul de numeroase

ºi complexe, plecând de la
alegerea amplasamentului, necesitatea realizãrii
obiectivului etc. ºi pânã la
proiect.
Obiectivul este construit
în Cimitirul Orãºenesc din
Avrig (pe latura dinspre
stadionul de fotbal al oraºului), este format din
douã camere pentru priveghi, grupuri sanitare, hol,
portic, depozit de scule ºi
materiale, birou ºi douã
debarale. Pe lângã clãdire,
au fost amenajate ºi aleile
de acces.
Valoarea totalã a investiþiei, conform contractului
de execuþie lucrãri, a fost
de 345.953,09 lei (fãrã
TVA), iar termenul de execuþie a fost stabilit la 12 luni.
În fazã foarte avansatã
de execuþie este ºi Capela
Mortuarã din localitatea
Mîrºa, obiectivul urmând a
fi dat în exploatare peste
câteva sãptãmâni.

rosu galben albastru negru

Primarul oraºului Avrig, Adrian Dumitru David

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI ÎN
SEZONUL RECE (NOIEMBRIE 2017 – MARTIE 2018)
Instrucþiuni referitoare la
Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 70/2011
privind mãsurile de protecþie
socialã în perioada sezonului rece,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
1. Temeiul legal al acordãrii
ajutoarelor:
OUG nr. 70/2011 privind
mãsurile de protecþie socialã în
perioada sezonului rece, modificatã ºi completatã de O.G. nr.
27/2013 ºi HG nr. 920/2011 pentru
aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare ale OUG nr. 70/2011.
Ajutor pentru incãlzirea locuintei
- mãsura de sprijin, suportata din
bugetul de stat ºi/sau, dupã caz,
din bugetele locale, destinatã
consumatorilor vulnerabili cu
venituri situate pânã la un prag
stabilit de lege ºi care are drept
scop acoperirea integralã sau,
dupã caz, a unei pãrþi din
cheltuielile cu încãlzirea locuinþei.
Ajutorul se acordã pentru
consumatorii de energie termicã
în sistem centralizat, energie
electricã, gaze naturale ºi lemne,
cãrbuni, combustibili petrolieri.
Acesta se acordã numai pentru un singur sistem de încãlzire,
acesta fiind cel principal utilizat.
2. Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei:
Familiile ºi persoanele singure
ale cãror venituri nete lunare pe
membru de familie sunt mai mici
de 615 lei.
Familie - soþul, soþia, precum ºi
alte persoane, indiferent dacã între
acestea existã sau nu relaþii de
rudenie, care au acelaºi domiciliu
ori reºedinþã ºi/sau care locuiesc
ºi gospodãresc împreunã, sunt
înscrise în cartea de imobil ºi sunt
luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreþinere a locuinþei;
Persoana singurã - persoana
care a împlinit vârsta de 18 ani,
care locuieºte singurã ºi nu se mai
aflã în întreþinerea pãrintilor,
precum ºi persoana cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 18 ani, care
locuieºte ºi se gospodãreºte
singurã ºi are capacitate de exerciþiu anticipatã, potrivit prevederilor
art. 40 din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil, republicatã.
3. Cuantumurile lunare ale
ajutoarelor pentru încãlzirea

locuinþei:
Pentru familiile ºi persoanele
singure beneficiare de ajutor
social care utilizeazã combustibili
solizi sau petrolieri ajutorul lunar
este de 58 lei.
4. Cine depune cererea:
titularul ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei este:
- proprietarul locuinþei;
- persoana care a înstrãinat
locuinþa pe baza unui contract cu
clauzã de întreþinere;
- titularul contractului de
închiriere;
- alt membru de familie major ºi
legal împuternicit de proprietar/
titular de contract de închiriere;
- reprezentant legal pentru
persoane singure care nu au
împlinit 18 ani.
5. Acte necesare pentru
depunerea dosarelor
A. Subvenþie încãlzirea locuinþei
cu Lemne ºi Cãrbuni
- Cerere ºi declaraþie pe proprie
rãspundere
- C.I./B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani (original ºi copie);
- Certificate naºtere pentru copii
sub 14 ani (original ºi copie);
- Certificat de cãsãtorie/deces,
hotãrâre judecãtoreascã de divorþ
etc (original ºi copie);
- Act proprietate/contract
închiriere/comodat (original ºi
copie);
- Carte de identitate autoturism/
motocicletã (original ºi copie);
- Adeverinþã de venit (inclusiv
bonurile de masã), cupon pensie/
ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;
- Adeverinþã de venit de la

Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu pentru
veniturile din activitãþi independente;
- Adeverinþã institutie de
învaãþãmânt, în cazul burselor
pentru elevi ºi studenþi, cu excepþia
burselor de studiu, sociale ºi “Bani
de liceu”;
- Dosar cu ºinã.
B. Subvenþie încãlzirea locuinþei
cu Gaze Naturale
- Cerere;
- C.I./B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani (original ºi copie);
- Certificate naºtere pentru copii
sub 14 ani (original ºi copie);
- Certificat de cãsãtorie/deces,
hotãrâre judecãtoreascã de divorþ
etc (original ºi copie);
- Act proprietate/contract
închiriere/comodat (original ºi
copie);
- Carte de identitate autoturism/
motocicletã (original ºi copie);
- Adeverinþã de venit (inclusiv
bonurile de masã), cupon pensie/
ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;
- Adeverinþã instituþie de învãþãmânt, în cazul burselor pentru elevi
ºi studenti, cu excepþia burselor
de studiu, sociale ºi “Bani de liceu”;
- Adeverinþã de venit de la
Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu, pentru
veniturile din activitãþi independente;
- Facturã gaze (luna anterioarã);
- Raport verificãri, încercãri ºi
probe în vederea autorizãrii
aparatului (ISCIR);
- Proces - verbal de pune în
funcþiune a instalaþiei de gaze
(pentru aragaz ºi centralã);

Internet wifi gratuit pentru avrigeni
De la sfârºitul lunii
octombrie, avrigenii
posesori de dispozitive
ce se pot conecta la
internet cu ajutorul
reþelelor wifi au la
dispoziþie douã puncte
de unde pot intra
gratuit în legãturã cu
lumea virtualã.
Cele douã puncte
unde existã semnal gratuit Avrig WiFi deservesc
parcul de „La Castani”
(strada Saºilor) ºi parcul
din zona centralã de blocuri, douã dintre zonele
unde foarte mulþi dintre
avrigeni îºi petrec timpul
liber.
Iniþiativa amplasãrii
celor douã routere wifi cu
acces gratuit aparþine
Primãriei oraºului Avrig,
iar investiþia prilejuitã de
implementarea acestui
sistem a fost fãcutã din
bugetul local. Deocamdatã, cele douã puncte de

- Dosar cu ºinã.
C. Subvenþie încãlzirea locuinþei
cu Energie Electricã
- Cerere;
- C.I./B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani (original ºi copie);
- Certificate naºtere pentru copii
sub 14 ani (original ºi copie);
- Certificat de cãsãtorie/deces,
hotãrâre judecãtoreascã de divorþ
etc (original ºi copie);
- Act proprietate/contract
închiriere/comodat (original ºi
copie);
- Carte de identitate autoturism/
motocicletã (original ºi copie);
- Adeverinþã de venit (inclusiv
bonurile de masã), cupon pensie/
ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;
- Adeverinþã instituþie de învãþãmânt, în cazul burselor pentru elevi
ºi studenþi, cu excepþia burselor de
studiu, sociale ºi “Bani de liceu”;
- Adeverinþã de venit de la
Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu, pentru
veniturile din activitãþi independente;
- Facturã energie electricã (luna
anterioarã);
- Contract de furnizare energie
electricã;
- Dosar cu ºinã.
D. Subvenþie încãlzirea locuinþei
cu Energie Termicã în sistem
centralizat
- Cerere;
- C.I./B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani (original ºi copie);
- Certificate naºtere pentru copii
sub 14 ani (original ºi copie);
- Certificat de cãsãtorie/deces,
hotãrâre judecãtoreascã de divorþ
etc (original ºi copie);
- Act proprietate/contract
închiriere/comodat (original ºi copie);
- Carte de identitate autoturism/
motocicletã (original ºi copie);
- Adeverinþã de venit (inclusiv
bonurile de masã), cupon pensie/
ºomaj/alocaþie/indemnizaþie
(original ºi copie);
- Adeverinþã instituþie de
învãþãmânt, în cazul burselor pentru
elevi ºi studenti, cu excepþia burselor
de studiu, sociale ºi “Bani de liceu”;
- Adeverinþã de venit de la
Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu, pentru
veniturile din activitãþi independente;
- Dosar cu ºinã.
6. Beneficiarii ajutoarelor pentru
încãlzirea locuinþei au obligaþia de
a anunþa la primãria de domiciliu
orice modificare intervenitã în
componenþa familiei sau veniturilor
de naturã a conduce la modificarea
ajutorului acordat.
Modificãrile se anunþã prin
depunerea unei noi cereri si
declaraþii, însoþitã de actele care
atestã modificarea, în termen de 5
zile de la producerea acestora.
Lista bunurilor ce conduc la
excluderea acordãrii ajutorului
social/ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei/alocaþiei pentru susþinerea familiei
- Bunuri imobile
1. Clãdiri sau alte spaþii locative
în afara locuinþei de domiciliu ºi a
anexelor gospodãreºti;
2. Terenuri de împrejmuire a
locuinþei ºi curtea aferentã ºi alte
terenuri intravilane care depãºesc
1.000 mp în zona urbanã ºi 2.000
mp în zona ruralã
- Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme ºi/
sau motocicletã/motociclete cu o
vechime mai micã de 10 ani, cu
excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap sau
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente,
precum ºi pentru uzul persoanelor
aflate în zone greu accesibile;



2. Mai mult de un autoturism/
motocicletã cu o vechime mai mare
de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu sau
fãrã remorci, rulote, autobuze,
microbuze
4. ªalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi, cu excepþia
bãrcilor necesare pentru uzul
persoanelor care locuiesc în Rezervaþia Biosferei ”Delta Dunãrii”;
5. Utilaje agricole: tractor,
combinã autopropulsatã
6. Utilaje de prelucrare agricolã:
presã de ulei, moarã de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acþionate hidraulic,
mecanic sau electric;
(*)Aflate în stare de funcþionare
- Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare
de peste 3000 lei, cu excepþia
dobânzii.
- Terenuri/animale ºi/sau pãsãri
1. Suprafeþe de teren, animale
ºi pãsãri a cãror valoare netã de
producþie anualã depãºeºte suma
de 1.000 euro pentru persoana
singurã, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie
NOTÃ: Deþinerea unuia dintre
bunurile menþionate conduce la
excluderea acordãrii ajutorului
social / ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei / alocaþiei pentru
susþinerea familiei.
VERIFICÃRIªISANCÞIUNI
Pentru verificarea veridicitãþii
datelor înscrise în cererile pentru
acordarea ajutorului pentru
încãlzire primarii au obligaþia de a

efectua lunar, la solicitarea
agenþiilor teritoriale, anchete
sociale pentru verificarea
veridicitãþii datelor înscrise în
cerere pentru cel puþin 60% dintre
beneficiarii dreptului la ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei.
Anchetele sociale pot fi efectuate
ºi la sesizarea unor terþi.
În cazul solicitarii ajutoarelor
pentru energie electricã, anchetele sociale se efectueazã obligatoriu pentru toate situaþiile, în termen de 15 zile lucrãtoare de la
data înregistrãrii cererii, în vederea
verificãrii sistemului de încãlzire
utilizat.
Dacã în urma întocmirii anchetei
sociale se constatã cã, la completarea cererii nu s-au declarat
date corecte, dreptul la încãlzirea
locuinþei înceteazã începând cu
luna urmãtoare, iar sumele plãtite
necuvenit cu acest titlu se
recupereazã în condiþiile legii.
Nerespectarea prevederilor
legale de cãtre beneficiari constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 200 lei la
1.000 lei.
Dosarele se depun la Primãria
oraºului A vrig.
În situaþia în care consumatorii
vulnerabili îndeplinesc condiþiile de
acordare pe parcursul sezonului
rece, stabilirea dreptului la ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei se face
începând cu luna depunerii cererii,
pentru cei care au depus documentele pânã la data de 20 a lunii
respective ºi începând cu luna
urmãtoare pentru cei care au
depus documentele dupã data
prevãzutã mai sus.

Modernizarea strãzii Gheorghe Lazãr
a început cu amenajarea unei parcãri
Lucrãrile la unul dintre cele mai importante obiective de
investiþii în infrastructura rutierã pus în aplicare în ultimii 30
de ani - “Modernizarea strãzii Gheorghe Lazãr” - au fost
demarate în urmã cu doar câteva sãptãmâni. Aºa cum era
de aºteptat, dar ºi cum au preconizat beneficiarii investiþiei
încã de la momentul predãrii amplasamentului cãtre
societatea constructoare, execuþia obiectivului a început cu
o lucrare de mai micã amploare, astfel încât posibila
înrãutãþire a condiþiilor meteorologice sã nu afecteze bunul
mers al lucrãrii.
Astfel, au fost începute lucrãrile de amenajare a unei noi
parcãri, în zona ªcolii Gimnaziale Avrig, lucrare complexã,
despre realizarea cãreia s-a discutat ani de zile în mandatele
majoritãþii foºtilor primari ai oraºului.
În prima fazã, a fost demolat zidul ce delimita curtea din
faþa instituþiei de învãþãmânt de stradã, dupã care s-a trecut
la excavarea ºi evacuarea stratului vegetal ºi a stratului
superior de pãmânt. În perioada urmãtoare, aici va fi realizatã
structura de bazã, vor fi amenajate un trotuar (lângã clãdirea
instituþiei de învãþãmânt) ºi o parcare publicã, deosebit de
necesarã pentru descongestionarea circulaþiei în zona
centralã a oraºului.
Lucrãrile de execuþie a obiectivului de investiþii
“Modernizarea strãzii Gheorghe Lazãr” au ca termen final
de execuþie primãvara anului 2019. Întreaga zonã 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 stradã cu o
configuraþie modificatã, modernizatã ºi cu multe facilitãþi
demne de un orãºel european al secolului XXI.
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). 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).
Strada Gheorghe Lazãr din Avrig este cea mai importantã
stradã din Avrig iar, pânã la darea în exploatare a centurii
ocolitoare a oraºului, a fost parte din traseul DN 1 Braºov –
Sibiu.

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:
acces la internet sunt în
faza de probe ºi în funcþie
de modul cum va fi primitã
aceastã idee, precum ºi
de eficienþa sistemului,
existã probabilitatea ca, în
perioada urmãtoare, sã
fie puse în exploatare ºi
alte puncte similare.
Surse din cadrul Primãriei Avrig ne-au informat cã, în urma solicitã-

rilor primite de la cetãþeni,
în curând o parte dintre
camerele de supraveghere ale oraºului vor fi
vizibile ºi pe pagina de internet oficialã a instituþiei.
Conectarea la
cele douã puncte de
acces Avrig WiFi se
face fãrã solicitarea
unei parole de acces.

Prenume:

Str.:

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Vineri, 3 noiembrie, începând cu ora 10, Centrul de comuniste, în mod deosebit cei ce au activat în cadrul grupãrii
Documentare ºi Informare din cadrul Liceului Teoretic spirituale ºi duhovniceºti „Rugul Aprins”, trebuie sã fie
„Gheorghe Lazãr” Avrig a fost gazda unui curs special de istorie consideraþi modele din punct de vedere al moralitãþii.
contemporanã, credinþã, religie ºi moralã creºtinã, susþinut de
Nu de puþine ori, prezentarea dr. Stelian Gomboº a fost
teologul dr. Stelian Gomboº, consilier superior în cadrul înlocuitã de dialogul cu elevii avrigeni, prin aceastã modalitate
Secretariatului General pentru Culte din Bucureºti. La curs au lectorul asigurându-se, pe cât posibil, cã auditoriul înþelege ºi
participat elevii claselor a XII-a de la instituþia de învãþãmânt îºi însuºeºte informaþiile prezentate. În sprijinul acestuia a
gazdã, cadre didactice, alþi invitaþi. Acþiunea a fost organizatã de acþionat ºi protopopul de Avrig, pr. Vasile Gafton, a cãror
Arhiepiscopia Ortodoxã Românã Sibiu, Protopopiatul Avrig ºi completãri, legate în mod deosebit pe perceptele morale,
Centrul Cultural Misionar “Gheorghe Lazãr” Avrig, în colaborare creºtine, ale celor tineri, au fost deosebit de interesante.
cu instituþia de învãþãmânt gazdã.
„Dau Slavã lui Dumnezeu ºi aduc cinstea ºi mulþumirea
În prezentarea sa, concentratã sub tema ”Mãrturisitorii români cuvenite pentru aceastã ocazie, pentru acest prilej de a veni
ai lui Dumnezeu din perioada comunistã. Pãrinþii de la Rugul aici, la Avrig, de a mã întâlni cu elevii claselor a XII-a ºi a le vorbi
Aprins de la Mãnãstirea Antim - Bucureºti ºi lumina credinþei lor despre pãrinþii ºi ceilalþi membri ai miºcãrii, fenomenul
lor”, teologul Stelian Gomboº a încercat sã evoce cât mai grupãrii „Rugul Aprins”. Am evocat ºi invocat toþi membrii acestei
succint perioada istoricã ce a urmat anului 1945, marcatã miºcãri spiritual-duhovniceºti, ca fiind pentru ei repere, modele,
profund de introducerea comunismului în þara noastrã, cu un exemple, pe care ei, dacã vor, dacã au înþeles câte ceva ºi dacã
accent deosebit pe miºcarea de luptã anti-comunistã am reuºit sã îi conving într-un fel, ºi-i pot asuma în viaþa lor, ºicoordonatã de personalitãþile culturale, din rândul Bisericii i pot însuºi drept cãlãuze, în viaþa plinã de provocãri, în care,
Ortodoxe ori din rândul academic sau al intelectualitãþii fiecare, are nevoie de sprijin, de reazem de model ºi exemplu.
naþionale. Elevii avrigeni au aflat despre însemnãtatea miºcãrii În acest sens, aceºti pãrinþi pot fi acestor tineri niºte modele de
spirituale „Rugul Aprins”, precum ºi despre personalitãþile care necontestat. Totodatã, aduc mulþumirea cuvenitã pãrintelui
au întemeiat ºi coordonat aceastã miºcare, activitãþile protopop, Vasile Gafton, care m-a invitat. Datoritã sfinþiei sale
desfãºurate de acestea, dar, mai ales, despre atrocitãþile la sunt eu astãzi, aici, acum. De asemenea, felicit conducerea
care au fost supuºi de reprezentanþii regimului comunist, liceului, pentru deschiderea, disponibilitatea domnului director,
proaspãt instaurat la noi în þarã, dupã ce au fost prinºi, prof. Marius Novac, cu care am avut ocazia sã mã întâlnesc ºi
condamnaþi ºi încarceraþi în temniþe din diverse locuri. Într-un de a ne cunoaºte puþin. Dincolo de faptul cã este istoric de
limbaj adaptat vârstei celor cãrora s-a adresat, dr. Stelian formaþie, l-am vãzut pe acesta deschis ºi dispus, cooperant, în
Gomboº a încercat sã aducã la cunoºtinþa adolescenþilor acest sens, pentru binele spiritual ºi pentru folosul duhovnicesc
avrigeni importanþa deosebitã a faptelor înaintaºilor noºtri ce al elevilor acestei ºcoli. Tuturor, felicitãri, mult spor, mult succes
au luptat împotriva regimului comunist, ateu, fapte a cãror efecte în continuare ºi sã de-a bunul Dumnezeu sã ne mai întâlnim
sunt vizibile ºi astãzi, prin pãstrarea ºi promovarea dreptei sãnãtoºi, bucuroºi ºi cu folos, aducându-ne sau readucânducredinþe. Teologul a explicat celor tineri cã, datoritã credinþei, ne laolaltã aceºti pãrinþi duhovniceºti care, astfel, creeazã niºte
acþiunilor ºi rezistenþei la tentativa de îndoctrinare propusã de punþi, o solidaritate ºi o unitate, un liant între noi, într-o lume atât
reprezentanþii regimului comunist, cei ce au ajuns sã fie de neunitã ºi de dezbinatã”, ne-a declarat dr. Stelian Gomboº,
întemniþaþi, mãrturisitorii, martirii ºi mucenicii temniþelor la finalul conferinþei.

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.

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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Curs special de istorie contemporanã, credinþã,
religie ºi moralã creºtinã, la liceul din Avrig

Staþia de Epurare Avrig a primit vizitatori de la ºcolile din oraº
priveºte utilizarea reþelei de
canalizare. (Copiii au aflat,
printre altele, de ce nu e bine
ca anumite lucruri din gospodãrie sã ajungã în reþeaua de
canalizare ºi care este rolul

procesului de epurare a apei.)
Pentru cã au efectuat aceastã
vizitã, s-au arãtat interesaþi de
calitatea apei ºi au fost
cuminþi, copiii au primit câte o
medalie de “Prieten al apei”

Cu prilejul Zilei Mondiale de putut afla care este drumul
Monitorizare a Calitãþii Apei, parcurs de apa murdarã dupã
vineri, 10 noiembrie, elevi de evacuarea din casele fiecãla ªcoala Gimnazialã Avrig ºi ruia, prin reþeaua de canalizare
Liceul Tehnologic Mîrºa, alãturi ºi pânã la redarea acesteia
de cadrele didactice Mihaela cãtre naturã, prin râul Avrig. Ing.
Neamþu ºi Marcela Urea, au Laurenþiu Tudoricã le-a
fost oaspeþi ai Staþiei de povestit vizitatorilor despre
Epurare Avrig, una dintre cele eforturile ºi munca depusã de
mai noi ºi moderne staþii aflate angajaþii de aici, precum ºi
în patrimoniul SC Apã – Canal despre procesele prin care
SA Sibiu. Rând pe rând, îm- trece apa uzatã pentru a
pãrþiþi în grupe mai puþin nu- redeveni potrivitã pentru a fi
meroase, cei mici au efectuat redatã circuitului natural.
un tur al obiectivului, ghid fiinLa finalul vizitei, jurn.
du-le ºeful staþiei, ing. Thomas Roth, ºef Serviciu
Laurenþiu Tudoricã. Angajatul Relaþii Publice - Administrativ
societãþii sibiene le-a arãtat al SC Apã – Canal SA Sibiu, lecopiilor toate punctele impor- a adresat copiilor câteva
tante ale obiectivului, pentru întrebãri legate de obiectivul
fiecare dintre acestea oferind vizitat ºi le-a vorbit despre
detalii despre rolul ºi modul importanþa unei conduite
de funcþionare. Astfel, copiii au civilizate, normale, în ceea ce

de la reprezentanþii SC Apã –
Canal SA Sibiu.
Referindu-se la aceastã
acþiune, jurn. Thomas Roth nea declarat urmãtoarele: “Acþiunea face parte din proiectul
educaþional *Prietenii Apei*,
pe care compania de apã din
Sibiu îl deruleazã de opt ani ºi
prin aceasta am marcat “Ziua
Mondialã de Monitorizare a
Calitãþii Apei”. Am invitat copii
de la ºcolile gimnaziale din
Mârºa ºi din Avrig sã
“parcurgã” drumul apei într-o
staþie de epurare, pentru a
vedea ºi înþelege diferenþa între
apa uzatã ºi apa pe care, în
urma proceselor de aici, ajunge sã fie restituitã în naturã,

respectiv în râul Avrig. Copiii au
putut vedea diferenþele foarte
importante între cele douã
categorii de apã. De asemenea, i-am învãþat pe copii
cum ar trebui sã se comporte
faþã de reþeaua de canalizare,
mai ales cã Avrigul ºi Mîrºa se
bucurã de o infrastructurã de
canalizare nouã, inclusiv
aceastã staþie de epurare, ce
a fost realizatã de SC Apã –
Canal SA Sibiu cu sprijinul
Uniunii Europene, astfel cã
este foarte important ca, atât
copiii cât ºi populaþia adultã,
sã înþeleagã cã aceste
echipamente funcþioneazã întrun anumit regim, normal ºi
civilizat de exploatare”.

Învãþarea bazatã pe joc ºi explorare – în atenþia educatorilor ºi învãþãtorilor sibieni
La aproximativ o lunã de zile
de la prezentarea oficialã,
programul de formare „Învãþarea prin joc ºi explorare”,
adresat cadrelor didactice din
învãþãmântul preºcolar ºi
primar, a demarat cu primul
modul, constând într-o vizitã
de studiu la Universitatea
„Alice Salomon” Hochschule
Berlin (Germania), instituþie de

învãþãmânt partenerã în
proiect. La acest program de
formare, desfãºurat între 30
octombrie ºi 2 noiembrie
2017, au participat 22 de cadre
didactice de la ºcolile din
Arpaºu de Jos, Cîrþa, Cîrþiºoara, Porumbacu de Jos,
Avrig (cu structurile din Sãcãdate ºi Bradu), Mîrºa,
Racoviþa, Turnu Roºu, Boiþa,

F.C. Avrig – rezultatele ultimelor
etape ºi programul viitor
De la apariþia numãrului din luna octombrie al publicaþiei Info
Avrig, s-au disputat încã patru etape ale Ligii a III-a, Seria a V-a,
iar echipa F.C.Avrig a obþinut urmãtoarele rezultatele:
- etapa 10 – 28 octombrie, Sãnãtatea Servicii Publice Cluj –
F.C. Avrig (2 – 2);
- etapa 4 – 11 noiembrie, F.C. Avrig - Performanþa Ighiu (1 – 3);
- etapa 10 – 11 noiembrie, F.C. Avrig – C.S. Iernut (2 – 2);
- etapa 13 – 18 noiembrie, Unirea 1924 Alba Iulia – F.C. Avrig (2 – 0).
Dupã cele 13 etape disputate în acest campionat, echipa F.C.
Avrig se situeazã pe locul 13 al clasamentului seriei, cu 7 puncte.
Programul urmãtor:
- etapa 14 – 27 noiembrie (ora 14), F.C. Avrig - Gaz Metan Mediaº 2.

ªura Micã ºi ªcoala “Nicolae
Iorga” Sibiu ºi Liceul Teoretic
“Constantin Noica” Sibiu.
Unul din obiectivele programului de formare a vizat descoperirea strategiei de învãþare bazatã pe joc ºi explorare.
Acest obiectiv s-a realizat prin
intermediul vizitei la Centrul de
cercetare HELLEUM, rezultat
al cooperãrii între administraþia localã a Sectorului Berlin
Marzahn - Hellersdorf, Departamentele ªcoalã, Sport,
Finanþe ºi Personal, Universitatea „Alice Salomon” Hoch-

schule Berlin, Facultatea de
ªtiinþe ale Educaþiei, Comisia
descentralizatã a Senatului
pentru Educaþie, Tineret ºi
Cercetare.
Gazdã primitoare a fost prof.
dr. Hartmut Wedekind ºi
membrii echipei acestuia,
compusã din cercetãtori ºi
practicieni în domeniu, care sau bucurat sã împãrtãºeascã
dascãlilor români din rodul
muncii de peste 30 de ani în
educaþie.
Centrul de cercetare în domeniul ºtiinþelor educaþiei -

HELLEUM este este un loc
inovator de învãþare, din
districtul Marzahn - Hellersdorf
din Berlin. Copiii ºi adulþii pot
descoperi ºi experimenta
ºtiinþele naturii ºi tehnologia în
atelierul de învãþare spaþios
conceput în conformitate cu
cele mai recente descoperiri
pedagogice. În plus, reþelele
acestui centru calificã specialiºti ºi instituþii educaþionale la
nivel regional ºi naþional. Centrul oferã un spaþiu generos
pentru prezentare de proiecte,
ateliere, schimburi de experienþã, seminare ºi conferinþe.
În urma vizitei desfaºuratã
în centrul HELLEUM, dar ºi în
câteva ºcoli din Berlin unde
sunt aplicate, de peste 15 ani,
strategiile de învãþare bazate
pe joc ºi explorare, în cadrul
atelierelor de învãþare organizate, cadrele didactice participante la programul de
formare au asimilat diverse
noþiuni teoretice ºi sugestii
practice, pe care urmeazã sã
le aplice în ºcolile unde îºi
desfãºoarã activitatea.
“Învãþarea experienþialã este
un demers didactic care furnizeazã mediul ºi instrumentele
de învãþare care îi pot ajuta pe

copii în înþelegerea informaþiilor ºi dezvoltarea proceselor
cognitive. Învãþarea experienþialã este definitã de David Kolb
ca proces în care cunoaºterea
este creatã prin transformarea
experienþei. Cea mai eficientã
învãþare este cea pe care o poþi
controla, experimentând. S-a
demonstrat cã procesul de
învãþare este mult mai eficient
atunci când se desfãºoarã
pornind de la experienþa proprie, prin implicarea copilului
în activitãþi stimulative ºi
plãcute. Astfel, învãþarea care
are un suport motivaþional
intrinsec, devine un proces
firesc, ce se desfãºoarã întrun cadru relaxat, sub formã de
joc”, ne-a declarat, la întoarcerea din Germania, prof. univ.
dr. Daniel Mara, prodecan al
Facultãþii de ªtiinþe Socio –
Umane, Departamentul pentru Pregãtirea Personalului
Didactic din cadrul Universitãþii
“Lucian Blaga” Sibiu.
Proiectul “Învãþarea prin joc
ºi explorare” este rodul parteneriatului dintre Universitatea
“Lucian Blaga” Sibiu, Inspectoratul ªcolar Judeþean Sibiu,
ºcolile gimnaziale din microregiunea Þara Oltului ºi
comuna ªura Mica, ªcoala
Gimnazialã “Nicolae Iorga”
Sibiu, Liceul Teoretic “Constantin Noica” Sibiu, companiile Beleduc Lernspielware
GmbH ºi Happy Arts & Crafts
SRL (membre ale grupului
Hape Toys) ºi Primãria
comunei Cîrþa. Se intenþioneazã realizarea unui centru
comunitar suport de formare,
unde sã poatã fi dãruite cu
bucurie, tuturor copiilor ºi
dascãlilor care vor fi vizitatori,
experienþele dobândite în
cadrul programului “Play –
Explore – Learn” la reþeaua de
centre HELLEUM.
În perioada urmãtoare, cei
implicaþi în derularea proiectului vor pune la punct detalii
despre modulele programului
pilot de formare a cadrelor
didactice, centrul comunitar de
formare, dar ºi despre extinderea programului la scarã
mai largã.
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