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ÎN ULTIMA DUMINICÃ A LUNII APRILIE,

Þara Oltului îºi prezintã produsele ºi tradiþiile în festivalul de la Bradu
Oltului în produse ºi tradiþii”. Manifestarea este organizatã de
“Asociaþia Crescãtorilor de Animale
Avrig” ºi Primãria oraºului Avrig.
Aºadar, cei dornici sã întâlneascã
oamenii frumoºi ai Þãrii Oltului ºi sã

Încã din prima zi de ºcoalã dupã vacanþa de Paºti, toþi cei
925 de elevi ºi preºcolari avrigeni înmatriculaþi la Liceul Teoretic
“Gheorghe Lazãr” (inclusiv cei de la instituþiile de învãþãmânt
arondate), au primit câte un sandviº ºi un fruct, urmare a
implementãrii “Programului pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preºcolarii ºi elevii din 50 unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar de stat”, aprobat de Guvernul României prin
Ordonanþa de Urgenþã nr. 92/2017.
“Atât elevii, preºcolarii dar ºi pãrinþii acestora, s-au arãtat
foarte mulþumiþi de punerea în aplicare a acestui program, iar
reacþiile primite în cea dintâi zi de desfãºurare a acestuia sunt
din cele mai bune. Ne bucurãm cã, în sfârºit, programul a
devenit operaþional ºi cã Primãria oraºului Avrig a reuºit
parcurgerea tuturor etapelor ºi formalitãþilor complexe pentru
încheierea contractului de furnizare a serviciului ºi produselor.
Conform obligaþiilor ce ne revin, în fiecare dimineaþã vom
comunica furnizorului numãrul de elevi ºi preºcolari prezenþi
la ºcoalã ºi grãdiniþe, astfel cã acesta va trimite numãrul exact
de pachete alimentare. Unul din obiectivele acestui program
este ºi acela de a contribui la reducerea abandonului ºi
absenteismului ºcolar”, ne-a spus directorul Liceului Teoretic
“Gheorghe Lazãr” Avrig, prof. Marius Novac.
În cursul lunii februarie a acestui an, Consiliul Local al
oraºului Avrig a adoptat o hotãrâre prin care a aprobat acordarea
suportului alimentar pentru elevii ºi preºcolarii de la Liceul
Teoretic “Gheorghe Lazãr” Avrig sub forma unui pachet
alimentar. Contractul de furnizare a serviciului ºi produselor a
fost semnat la sfârºitul lunii martie, astfel cã, pentru anul ºcolar
2017 – 2018 (perioada 11.04.2018 – 15.06.2018), cei 926 de
preºcolari ºi elevi avrigeni vor primi zilnic un sandviº ºi un fruct,
fiind disponibile cinci variante de pachet alimentar (conform
anexei la contractul de furnizare).
Alãturi de liceul din Avrig, în acest program sunt incluse alte
douã instituþii de învãþãmânt: Colegiul Naþional Pedagogic
”Andrei ºaguna” din Sibiu ºi Liceul Tehnologic ”Ioan Lupaº”
din Sãliºte. În acelaºi timp cu punerea în aplicare a acestui
program, la instituþia de învãþãmânt din Avrig a fost suspendat
Programul “Laptele ºi cornul”.

guste din produsele acestora
(preparate dupã reþete autentice, cu
ingrediente din propriile gospodãrii),
cei ce sunt interesaþi de a-ºi
achiziþiona diverse preparate ori
lucruri de uz gospodãresc, pentru

acasã ºi pentru cei dragi, dar ºi de a
“lua pulsul” vieþii simple trãitã de
oamenii locului, nu trebuie sã piardã
acest festival. Vor participa gospodari din multe localitãþi ale Þãrii Oltului
(producãtori tradiþionali – crescãtori

de animale sau agricultori, colecþionari, meºteri populari etc), dar ºi
oaspeþi din alte judeþe ale þãrii.
Cum este ºi normal pentru
manifestãri câmpeneºti de acest fel,
de la “Þara Oltului în produse ºi
tradiþii” nu va lipsi programul folcloric
de calitate, pe scena special amenajatã urmând a evolua ansambluri
de cântece ºi dansuri precum ºi
soliºti vocali sau instrumentiºti.
“Se strâng comunitãþile cu tot ceea
ce au mai frumos, mai gustos, mai
bun ºi-ºi deschid cãmãrile ºi sufletele într-o duminicã de primãvarã, pe
malul Oltului, în Þara Oltului, acolo
unde povestea, dorul, tradiþia ºi
gustul de acasã sunt încã valori preþuite”, se menþioneazã în materialul
de promovare postat de organizatori
pe pagina de facebook dedicatã
evenimentului.
Festivalul “Þara Oltului în produse
ºi tradiþii” este inclus în Agenda
evenimentelor cultural – sportive pe
anul 2018, aprobatã de Consiliul
Local Avrig ºi beneficiazã de alocare
financiarã de la bugetul local al
oraºului.

Pânã la sfârºitul acestui an ºcolar, preºcolarii ºi elevii
vor primi zilnic un pachet alimentar, la liceul din Avrig

“Marºul Învierii” – pentru al zecelea an consecutiv

rugãciune ori cântând diverse pricesne ºi cântãri religioase,
mai întâi a fost ocolitã frumoasa bisericã, apoi procesiunea sa mutat pe strãzile Avrigului. Marºul s-a desfãºurat pânã la
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” (Catedrala), unde alaiul
a fost întâmpinat, de asemenea, în sunet de clopote. (În semn
Câteva sute de credincioºi ortodocºi avrigeni, alãturi de cei
de respect ºi mare omagiu adus celui mai de seamã fiu al
patru preoþi parohi din localitate (protopopul Avrigului - pr. Vasile Avrigului, cãrturarul ºi teologul Gheorghe Lazãr, alaiul s-a oprit
Gafton, Ovidiu Vili Stroe, Eugen Bucurenciu ºi Ioan Chidu), au pentru câteva minute în faþa bustului personalitãþii, amplasat
participat duminicã, în prima zi a celei mai mari sãrbãtori a în centrul oraºului, pentru un moment special de rugãciune.)
creºtinãtãþii, la ce-a de-a zecea ediþie consecutivã a “Marºului
Înainte de a intra în biserica nouã din Avrig, grupul de
Învierii” (“Marºul Luminii”). Procesiunea s-a desfãºurat dupã credincioºi, serios îmbogãþit datoritã numãrului mare de
scenariul deja consacrat ºi a fost inclusã în cadrul Slujbei oameni ce s-au alãturat pe traseu dar ºi la acest obiectiv, a
Celei de-a Doua Învieri.
înconjurat ºi acest lãcaº de cult. Apoi, a continuat slujba Micii
Aºadar, la fel ca ºi în anii precedenþi, credincioºii ortodocºi Învieri, momentele de bucurie ºi înãlþare sufleteascã fiind trãite
s-au adunat la Biserica cu hramurile “Intrarea Domnului în la nivelul cel mai ridicat, de toþi participanþii.
Ierusalim – Floriile” ºi “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, pentru
„În Duminica Învierii, credincioºii din Avrig au participat, pentru
a asista la prima parte a slujbei. Atunci când ceremonia a a zecea oarã consecutiv, la “Marºul Învierii” – aceastã procesiune
ajuns la jumãtate, clopotele vechii biserici avrigene au început care adunã laolaltã, în acelaºi duh al prãznuirii, comunitatea
sã batã, iar mulþimea de credincioºi, în frunte cu oamenii ce au ortodocºilor din localitatea lui Gheorghe Lazãr – binevestind
purtat prapori icoane ºi crucea, alãturi de cei patru parohi locali, tuturor bucuria izbãvirii din bezna pãcatului”, ne-a spus, la finalul
slujitori ai bisericii strãbune, au pornit “Marºul Învierii”. În procesiunii, protopopul Avrigului, pr. Vasile Gafton.
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Duminicã, 29 aprilie, începând cu
ora 10, pãºunea situatã la intrarea
în satul Bradu, pe partea dreaptã a
DN 1 (direcþia de mers Braºov –
Sibiu), va gãzdui cea de-a doua ediþie
de primãvarã a Festivalului “Þara
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Regulament de organizare ºi funcþionare pentru capelele mortuare

Locuitorii Avrigului ce doresc sã utilizeze una
din capelele mortuare ale oraºului (de la Avrig
sau de la Mîrºa), vor trebui sã achite o taxã de
utilizare în sumã de 150 lei pentru trei zile. Pentru
capela din Avrig, aceastã taxã va fi aplicatã chiar
din luna aprilie, iar la Mîrºa, taxa va intra în
vigoare doar la trei luni dupã finalizarea lucrãrilor
ºi deschiderea acestui obiectiv.
Taxa de utilizare a capelelor mortuare ce
aparþin de Primãria oraºului Avrig a fost
aprobatã în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Avrig desfãºuratã în luna
martie, prin adoptarea Hotãrârii nr. 39/2018
privind aprobarea regulamentului de

organizare ºi funcþionare al acestor obiective.
Capela Mortuarã Avrig este amenajatã în
interiorul Cimitirului Orãºenesc Avrig ºi a fost
datã în folosinþã în cursul lunii noiembrie a
anului trecut. La Mîrºa, construcþia Capelei
Mortuare (obiectiv aflat pe un teren din
domeniul pubic al oraºului, în apropierea
construcþiei noii biserici ortodoxe), se aflã în
faza finalã de execuþie, în perioada imediat
urmãtoare urmând a fi semnatã recepþia
lucrãrii ºi darea acesteia în utilizare.
În Regulamentul de Organizare ºi
Funcþionare al capelelor mortuare ale oraºului
Avrig se menþioneazã cã obiectivele sunt

destinate tuturor cultelor religioase existente
pe raza oraºului, fãrã nicio excepþie. De
asemenea, prin acelaºi regulament s-a stabilit
cã programul de priveghere este între orele 7
ºi 24 (vara) ºi 8 – 22 (iarna).
Adoptarea regulamentului ºi, implicit,
aplicarea taxei de utilizare a celor douã capele
mortuare din oraºului Avrig, s-a întâmplat la
câteva luni dupã deschiderea capelei din Avrig,
pânã acum utilizarea obiectivului nefiind taxatã.
În cadrul ºedinþei ordinare a legislativului local
avrigean, la dezbaterile referitoare la acest
proiect de hotãrâre, primarul Adrian Dumitru
David a dorit sã menþioneze cã aplicarea

acestei taxe de utilizare a fost stabilitã doar
pentru acoperirea cheltuielilor de funcþionare
a obiectivului, în urma analizãrii acestor costuri
pentru primele luni de utilizare. Taxa de utilizare
a capelei de la Mîrºa va fi aplicatã doar dupã
trei luni de la darea acesteia în folosinþã, pentru
respectarea unui tratament echitabil faþã de
toþi cetãþenii oraºului.
Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare
al capelelor mortuare din oraºul Avrig va fi afiºat
la loc vizibil, la fiecare obiectiv. Utilizarea capelei
este posibilã doar în baza unei cereri scrise,
adresatã administratorului acestui obiectiv de
aparþinãtorii persoanei decedate.

Debutul ºedinþei ordinare din luna martie a Consiliului
Local al oraºului Avrig a fost marcat de un moment solemn,
prilejuit de citirea Declaraþiei Centenare, document elaborat
la iniþiativa consilierilor locali ai PMP.
Prin aceastã declaraþie, aleºii locali din Avrig doresc sã-ºi
exprime „asocierea la demersurile confraþilor primari ºi
consilieri locali din Republica Moldova (Basarabia), fiind
hotãrâþi sã luptãm împreunã pentru ca prin voinþa majoritarã
ºi comun exprimatã a tuturor românilor de pe ambele maluri
ale Prutului, prin forþa tratatelor internaþionale ºi pe cale
paºnicã, sã reîntregim România Mare, conform Rezoluþiei
adoptate de Marea Adunare Naþionalã, la 1 Decembrie 1918,
la Alba Iulia”.
În cuprinsul documentului prezentat în cadrul ºedinþei
legislativului local, pe care ºi-au pus semnãtura consilierii

locali, primarul Adrian Dumitru David ºi secretarul oraºului
Avrig, Mircea Grancea, se menþioneazã cã „Dupã 1918,
România nu a mai asumat un proiect de þarã grandios,
menit a mobiliza ºi solidariza energiile culturale, spirituale
patriotice naþionale. La 100 de ani de la Marea Unire, poporul
român are astãzi ºansa REÎNTREGIRII ÞÃRII. Aven cu toþii o
datorie moralã sfântã, aceea de a lupta pentru idealurile
care i-au mobilizat ºi unit, pentru care s-au sacrificat strãbunii
noºtri.
Nu vom uita niciodatã suferinþele trecutului, chinurile ºi
tributul de sânge plãtit de fraþii, pãrinþii ºi bunicii noºtri, care
au luptat pâna la sacrificiul suprem pentru pãmântul
românesc. Nu vom uita nici umilinþele prin care a trecut
armata ºi poporul român, nici deportãrile cãtre lagãrele
sovietice sau puºcãriile din care intelectuali români de
seamã, reprezentanþi ai bisericii ºi oºtirii, lideri politici ºi
nenumãraþi luptãtori pentru libertatea ºi demnitatea naþiunii
române, mulþi rãmaºi anonomi, nu s-au mai întors. În urma
Pactului Ribbentrop – Molotov, cunoscut ºi ca Pactul Stalin
– Hitler, fraþii noºtri din Basarabia au fost rupþi nedrept de
trupul sfânt al patriei mamã, România”.
Momentul solemn s-a încheiat cu „Trãiascã România
„dodoloaþã! ºi „Aºa sã ne ajute Dumnezeu!”, ºi a fost urmat
de aplauzele celor ce au asistat la ºedinþã.
Iniþiatorii acestei declaraþii ne-au informat cã, în
continuarea acestui demers, se intenþioneazã iniþierea unei
înfrãþiri oficiale între oraºul Avrig ºi o localitate din Republica
Moldova. Un proiect de hotãrâre în acest sens va fi supus
dezbaterii legislativului local avrigean în cel de-al treilea
trimestru al acestui an.

Atelier de învãþare
prin joc ºi explorare, la
ªcoala din Sãcãdate

s-a consumat luni, 16 aprilie, la structura Sãcãdate a ºcolii
Gimnaziale Avrig, cu implicarea elevilor clasei a II-a B de la
ªcoala Gimnazialã “Nicolae Iorga” Sibiu, coordonaþi de prof.
înv. primar, Dorina Cãlin, ºi a elevilor din localitate (clasa a
II-a), coordonaþi de prof. înv. primar Simona Menning.
“Am dorit sã valorificãm o idee deosebitã, dobânditã ca
urmare a participãrii la proiectul PEL (“Play – Explore –
Learn”), iniþiat de d-na Nora Scarlet Ritter, având drept
parteneri Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea
Alice Salomon Hochschule Berlin ºi firmele Hape ºi Beleduc.
Copiii au avut posibilitatea sã socializeze, sã coopereze, sã
creeze, sã exploreze ºi sã înveþe. A fost o zi deosebitã,
valorificatã la maxim, în care am avut ºi ocazia sa facem
cunoºtinþã cu tradiþia ruralã, printr-o vizitã la Muzeului
Asociaþiei “Vatra-Satului-Sãcãdate”, intermediatã de
preºedinta acestei asociaþii, Anca Groza”, ne-au informat
responsabilii structurii ºcolare din Sãcãdate.

La aproximativ o lunã de zile de la încheierea fazei pilot a
proiectului „Play – Explore – Learn”, tot mai multe instituþii
de învãþãmânt (ciclul primar), în mod deosebit din zona de
sud a judeþului, anunþã implementarea experimentalã în
procesul educaþional a diverse activitãþi menite sã sporeascã
interesul copiilor mici de a învãþa lucruri noi prin intermediul
jocului ºi al experimentelor distractive.
O asemenea acþiune, un atelier de învãþare ºi explorare,
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Aleºii avrigeni au semnat Declaraþia Centenarã
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Primãria Avrig se va extinde într-un imobil recent achiziþionat
Procesul de reconfigurare a zonei centrale a Avrigului, demarat de administraþia localã a
oraºului în urmã cu ceva timp, implicã, pe lângã modernizarea structurii rutiere,
amenajarea de trotuare, a unor spaþii verzi ºi a locurilor de parcare, relocarea în subteran
a tuturor cablurilor aeriene ºi achiziþionarea unor imobile (clãdiri ºi terenuri) din imediata
vecinãtate a sediului primãriei, a cãror utilitate este deja destul de clar stabilitã. Astfel, în
doar o jumãtate de an, oraºul Avrig a reuºit achiziþionarea a trei proprietãþi situate peste
drum de primãrie, ultima achiziþie de acest fel fiind aprobatã de legislativul local avrigean
în urmã cu puþin timp, cu prilejul ºedinþei ordinare.
Conform hotãrârii legislativului local
avrigean, termenul de încheiere, în
formã autenticã, a contractului de
vânzare – cumpãrare, este de 45 de
zile de la data adoptãrii hotãrârii. De
asemenea, se mai menþioneazã cã
imobilul va fi transmis cumpãrãtorului
fãrã sarcini ºi procese, în deplinã
posesie, la data semnãrii contractului,
toate cheltuielile ocazionate de
vânzare urmând a intra în sarcina
cumpãrãtorului, cu excepþia taxelor ºi
impozitelor locale, ce cad legal în
sarcina vânzãtorului. Intenþia actualei

conduceri administrative a oraºului
este ca imobilul recent achiziþionat sã
fie folosit pentru extinderea sediului
Primãriei Avrig, prin mutarea aici a
unor birouri din vechiul sediu (biroul
de achiziþii, casieria ºi biroul de
impozite ºi taxe, arhiva instituþiei etc).
Astfel, cel puþin pentru moment, se
renunþã la planurile de extindere a
Primãriei Avrig prin construirea ºi alipirea unui nou corp de clãdire, soluþia
achiziþionãrii imobilului din proximitate
ºi mutãrii aici a birourilor supra aglomerate, fiind mult mai ieftinã.

Liturghie Arhiereascã, în cea de-a treia zi de Paºti
Marþi, în cea de-a treia zi de Paºti,
comunitatea creºtin ortodoxã din
Avrig a avut din nou cinstea ºi
onoarea de a fi gazda Mitropolitului
Ardealului ºi Arhiepiscopului Sibiului,
ÎPS dr. Laurenþiu Streza. Oaspetele a
poposit pentru câteva ore la Biserica
“Adormirea Maicii Domnului” (Catedrala), unde, alãturi de un sobor de
preoþi ºi diaconi, a oficiat Liturghia
Arhiereascã. Pe lângã preoþii din localitate (parohii Vasile Gafton – protopopul Avrigului, Eugen Bucurenciu,
Ovidiu Vili Stroe, Ioan Chidu ºi preotul
pensioner Mihaiu Resiga), la slujbã
au participat preoþii Ciprian Ioan
Cândea ºi Emanuel Tãvalã, consilierul administrativ, respectiv
consilierul cultural ai Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a Sibiului. Cum
se întâmplã mereu la acest fel de
ceremonii, ºi de aceastã datã lãcaºul
de cult din Avrig a fost plin, credincioºii
din localitate, dar ºi vizitatori din
aºezãrile învecinate, dorind sã fie
pãrtaºi la slujbã. La Liturghia
Arhiereascã a fost prezent ºi primarul
oraºului Avrig, Adrian Dumitru David.
În cuvântul de învãþãturã rostit la
finalul slujbei, ÎPS Laurenþiu a vorbit
despre întâmplãrile cuprinse în
Evanghelia cititã la Sfânta Liturghie,
în care a fost relatatã arãtarea
Mântuitorului Iisus Hristos celor doi
ucenici, Luca ºi Cleopa.
Dupã acesta, protopopul Vasile
Gafton a mulþumit Mitropolitului Ar-

dealului pentru prezenþã ºi binecuvântarea adusã peste comunitatea din Avrig în aceastã zi de mare
sãrbãtoare. Preotul paroh a mai
menþionat cã evenimentul a reuºit sã
“înnoade” o frumoasã tradiþie în
aceastã bisericã nouã a Avrigului, ca
mãcar o datã pe an, cu prilejul Învierii
Domnului, sã aibã o frumoasã
Sfântã Liturghie sãvârºitã de cãtre
ÎPS Laurenþiu Streza, ca un soi de al
doilea hram, pe lângã “Adormirea
Maicii Domnului”. În numele
comunitãþii creºtin ortodoxe din Avrig,

protopopul a oferit Mitropolitului
Ardealului o cruce – icoanã. (Dupã
ce a mulþumit pentru darul primit,
ºeful Bisericii Ortodoxe Române din
Ardeal a dorit sã menþioneze cã oferã
acest dar primarului oraºului Avrig,
în semn de binecuvântare.)
Credincioºii prezenþi au primit
felicitãri de Paºti ºi iconiþe, iar cei
interesaþi s-au putut închina la racla
în care se pãstreazã capul Sfântului
Ierarh Andrei ºaguna, Mitropolitul
Transilvaniei, adusã de la Catedrala
Mitropolitanã din Sibiu.

Poftiþi la stadion ºi susþineþi echipa localã!
De puþin timp, s-a reluat programul
competiþional al Ligii a 3-a, Seria a
5-a, unde evolueazã ºi echipa localã
ACS FC Avrig.
Pânã la acest moment, echipa Avrigului a obþinut urmãtoarele rezultate:
- etapa 16, 27 martie 2018, AFC
Metalurgistul Cugir1939 – ACS FC
Avrig (1 – 1);
- etapa17, 10 martie 2018, ACS FC
Avrig – CSM Avântul Reghin (2 – 1);
- etapa 18, 17 martie 2018,
ACS Industria Galda – ACS FC Avrig
(1 – 0);
- etapa 19, 3 aprilie 2018, ACS
FC Avrig – FC CFR 1907 Cluj SA 2
(1 – 0);
- etapa 20, 31 martie 2018, FC
Unirea Dej – ACS FC Avrig (0 – 2);
- etapa 21, 6 aprilie 2018, ACS FC
Avrig a stat;
- etapa 22, 14 aprilie 2018,
AFC Unirea Tãºnad – ACS FC Avrig
(5 – 2).
Programul viitor:
- etapa 23, 21 aprilie 2018, ora 17,
ACS FC Avrig – AS FC Universitatea
Cluj;
- etapa 24, ACS FR Avrig stã;
- etapa 25, 28 aprilie 2018, ora 17,
ACS FC Avrig – CS Sãnãtatea Servicii
Publice Cluj Napoca;
- etapa 26, 5 mai 2018, ora 18, ACS
Performanþa Ighiu – ACS FC Avrig;
- etapa 27, 9 mai 2018, ora 18, CS
Iernut – ACS FC Avrig;
- etapa 28, 12 mai 2018, ora 18,

ACS FC Avrig – AFC Unirea 1924 Alba
Iulia;
- etapa 29, 19 mai 2018, ora 18,
CS Gaz Metan Mediaº 2 – ACS FC
Avrig;
- etapa 30, 26 mai 2018, ora 18,

ACS FC Avrig – ACS Fotbal Comuna
Recea.
Dupã etapa 22, echipa ACS FC
Avrig se aflã pe locul 11 al
clasamentului, cu 18 puncte.
Sursa: frfotbal.ro
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Astfel, dupã proprietãþile cu
numerele 27 ºi 29 situate pe strada
Gheorghe Lazãr, aleºii locali avrigeni
au fost de acord ºi cu achiziþionarea
proprietãþii vecine, situatã la numãrul
31, aceasta fiind ºi cea mai mare ºi
cea mai scumpã dintre proprietãþi.
În urma evaluãrii întocmite de un
expert autorizat, însuºitã, de asemenea, de Consiliul Local Avrig, dar ºi a
parcurgerii procesului de negociere
directã cu reprezentanþii proprietarilor
imobilelor, s-a stabilit preþul de 83.700
euro pentru plata acestei proprietãþi.
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O nouã etapã a acþiunii de
igienizare a malurilor râului Olt

Activitate intensã pe strãzile Avrigului

asemenea, investiþia presupune ºi realizarea unei reþele
de canalizare a apelor pluviale,
pe tot traseul strãzii.
Durata de execuþie a acestui
De câteva sãptãmâni, la Avrig au fost deschise primele douã mari ºantiere ale anului. Astfel, obiectivele obiectiv de investiþii este de 15
luni. Lucrarea va costa bugetul
de investiþii “Modernizarea strãzii Gheorghe Lazãr - Avrig” ºi “Modernizarea strãzii Nicolae Bãlcescu –
oraºului Avrig 5.128.800,66 lei
Avrig” au intrat în faza de execuþie, ceea ce face ca, în acest moment Primãria Avrig sã aibã “sub lupã” (fãrã TVA).
probabil cel mai mare volum de lucrãri desfãºurate simultan în oraº, din perioada post decembrie 1989.
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,
ºcoala Gimnazialã Avrig, intravigoare, lucrãrile au fost între- pãtraþi (inclusiv racordurile cu metalic zincat, cu înãlþimea de rea principalã în complexul
Fostul DN 1 va avea
rupta pe timpul iernii.
strãzile laterale).
5 ºi 8 metri, echipaþi cu corpuri baroc Palatul Brukenthal, Ofio nouã configuraþie
Pânã în anul 2019, zona
Execuþia acestui obiectiv de de iluminat modern, tip LED, ciul de Cadastru ºi Publicitate
strãbãtutã de cea mai impor- investiþii va aduce anumite montate pe cârje metalice cu Imobiliarã, Trezoreria ºi Admi“Modernizarea strãzii Gheor- tantã arterã a oraºului va fi noutãþi în ceea ce priveºte vi- unul, douã sau trei braþe.
nistraþia Fiscalã, magazine,
ghe Lazãr”, unul dintre cele supusã unor lucrãri ample, ziunea asupra unor aspect ce
Conform proiectului tehnic,
mai importante obiective de deosebit de complexe, la fi- þin de urbanizarea zonei. Astfel, partea carosabilã va avea o clãdiri cu diverse birouri, un resinvestiþii în infrastructura rutierã nalul acestora avrigenii ur- în premierã pentru Avrig, va fi lãþime de ºase metri ºi douã taurant, un sediu de bancã etc.
pus în aplicare în ultimii 30 de mând sã beneficieze de o zonã adoptatã mãsura îngropãrii benzi de circulaþie (câte una pe
ani, a intrat în perioada de cu o configuraþie modificatã, tuturor reþelelor cu cabluri ae- sensul de deplasare). Pe Canalizare pluvialã, locuri
de parcare, spaþii verzi,
execuþie în toamna anului modernizatã ºi cu multe riene (energie electricã, ilumi- fiecare parte a drumului vor fi
trotuare,douã benzi de
trecut, când s-a reuºit finali- facilitãþi demne de un orãºel nat public, internet, telefonie, realizate trotuare din dale de
circulaþie – pe strada
zarea primului obiectiv din european al secolului XXI.
cablu tv), reþele ce vor fi incor- beton, a cãror lãþime va fi
cadrul amplei lucrãri: realizaNicolae Bãlcescu
Strada Gheorghe Lazãr din porate în noua reþea metro- variabilã. Lângã trotuarul de
rea parcãrii din faþa ªcolii Avrig are o lungime totalã de politanã. De asemenea, vor fi pe partea strângã a strãzii (în
Gimnaziale Avrig. Din cauza 1.552 metri, iar investiþia eliminaþi stâlpii existenþi iar direcþia de mers cãtre PorumTot luni a intrat în faza de
condiþiilor meteorologice ºi a cuprinde modernizarea unei pentru iluminatul public vor fi bacu de Jos), va fi amenajatã execuþie obiectivul de investiþii
reglementãrilor legale în suprafeþe de 12.610 metri montaþi stâlpi noi, din material o pistã pentru bicicliºti. De “Modernizare strada Nicolae

Bãlcescu” din Avrig. ªi pentru
aceastã lucrare, contractul a
fost semnat la finalul anului
trecut, iar termenul de execuþie
a fost stabilit la 10 luni de la
data emiterii ordinului de
începere a lucrãrilor (în
conformitate cu normativele
tehnice ºi prevederile legale).
Lucrãrile de modernizare a
acestei strãzi cuprind execuþia
parþialã a reþelei de alimentare
cu
apã
potabilã
(cu
branºamentele lipsã), crearea
unui drum cu lãþimea de ºase
metri (cu douã benzi de circulaþie), execuþia unor locuri de
parcare ºi a trotuarelor, pe
ambele pãrþi ale drumului. De
asemenea, tot în acest proiect
este cuprinsã ºi crearea unor
spaþii verzi, precum ºi execuþia
accesurilor în proprietãþi ºi a
racordurilor cu strãzile laterale.
Canalizarea pluvialã va fi
realizatã printr-un ºant (casiu),
ce va fi executat pe centrul
strãzii, descãrcarea apelor
urmând a fi fãcutã în podeþele
tubulare existente, care vor fi
reamenajate ºi reparate.
Strada Nicolae Bãlcescu din
Avrig are o lungime de 490
metri ºi asigurã legãtura între
strada Bisericii ºi strãzile Tudor
Vladimirescu ºi Mihai Viteazu.
Lucrarea de modernizare a
strãzii va fi executatã pe o
suprafaþã totalã de 4.200 mp.
Execuþia acestui obiectiv de
investiþii a fost adjudecatã
la valoarea totalã de
1.710.804,92 lei (inclusiv TVA),
sursa de finanþare fiind bugetul
local al oraºului Avrig.

S-au parcurs etapele pregãtitoare pentru modernizarea strãzii Pietrari din Avrig
Primãria oraºului Avrig a început demersurile pentru ca o nouã stradã sã fie introdusã în programul de modernizare prevãzut pen tru acest an: strada
Pietrari din Avrig. Cu prilejul ºedinþei ordinare din luna martie, legislativul local avrigean a adoptat hotãrârea prin care a aprobat Documentaþia de
Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii (DALI) ºi indicatorii tehnico – economici pentru investiþia “Modernizare strada Pietrari”.
in
raportul
de
specialitate ce a însoþit
proiectul de hotãrâre
supus spre adoptare consilierilor locali avrigeni, am aflat cã
strada ce urmeazã a fi
modernizatã are umpluturã de
balastru, cu multe gropi, astfel
cã starea acesteia e necorespunzãtoare traficului auto ºi
pietonal.
Sectorul propus spre modernizare (strada ºi racordurile cu
strãzile laterale) are o lungime
de 194 metri ºi ocupã o
suprafaþã de 2.700 mp. Partea
carosabilã a noii strãzi Pietrari
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va avea o lãþime de 6 metri, pe
ambele pãrþi urmând a fi
amenajate trotuare cu lãþimea
minimã de 1,5 metri. Între
trotuare ºi partea carosabilã vor
fi amenajate spaþii verzi. Partea
carosabilã va fi asfaltatã iar
trotuarele vor fi realizate cu dale
de beton. Pe una dintre pãrþile
strãzii va fi realizatã rigola pentru
scurgerea apelor pluviale.
Înaintea efectuãrii lucrãrilor “de
suprafaþã”, pe toatã strada va fi
înlocuitã reþeaua de distribuþie a
apei potabile (cu 23 de
branºamente, pentru fiecare
imobil existent) ºi vor fi montaþi

doi hidranþi de incendiu.
Conform hotãrârii Consiliului
local Avrig, valoarea totalã a
investiþiei este de 611.721 lei
(TVA inclus), durata de realizare
fiind stabilitã la 12 luni. Lucrarea
va fi finanþatã din bugetul local al
oraºului.

Aprobarea DALI ºi a
indicatorilor tehnico –
economici pentru aceastã
investiþie va fi urmatã de
parcurgerea etapelor de
atribuire a execuþiei
proiectului ºi lucrãrilor.
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staþiei CFR Mîrºa). Cei 1.200 de saci cu gunoi strânºi în urma
acþiunii de sâmbãtã au fost depozitaþi în apropierea staþiei de
tren, de aici aceºtia rãmânând în grija SC Gospodãrire
Orãºeneascã Avrig SA, operatorul regional de salubritate.
La ambele acþiuni de igienizare ale AJVPS Sibiu, organizate
în zona Avrig, a fost prezent ºi primarul oraºului, Adrian
Dumitru David, care a participat activ ºi s-a asigurat cã vor fi
luate toate mãsurile necesare pentru ca gunoiul colectat sã
În aceastã primãvarã, în urma desfãºurãrii celor douã acþiuni de igienizare a malurilor râului Olt,
ajungã pe platforma de transfer gunoi a oraºului.
organizate în zona Avrig de Asociaþia Judeþeanã a Vânãtorilor ºi Pescarilor Sibiu, cu sprijinul Primãriei
“Cu atâþia membri care au conºtientizat importanþa iniþiativei
Avrig, s-a reuºit colectarea a peste 2200 de saci cu gunoi, ceea ce înseamnã aproximativ 10 t de deºeuri.
noastre de ecologizare a mediului în care ne desfãºuram
acest hobby, credem cã suntem pionieri în rândul asociaþiilor
Dacã în ultima zi a lunii trecute, volunatarii pescari ºi iubitori de bun simt ºi respect, care îºi doresc o naturã cât mai curatã de pescuit din România. Felicitãri tuturor!”, au menþionat
ai naturii au igienizat zona barajului Hidrocentralei Avrig, ºi nealteratã de acþiunea omului, s-au mobilizat ºi au “periat” responsabilii Filialei Pescarilor Sibiu, pe pagina de facebook
sâmbãtã,14 aprilie, peste 100 de oameni harnici, cãrora le zona cuprinsã între podul de fier peste râul Avrig (confluenþa a asociaþiei.
pasã cã natura ºi apa Oltului e murdãritã de unii semeni lipsiþi râului Avrig cu râul Olt) ºi zona “La Cenuºã” (în apropierea
Sursa foto: Facebook

