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Iatã-ne ajunºi la un nou
sfârºit de an, la un nou
moment de bilanþ. Ne
bucurãm ca, în fiecare
an, sã constatãm, în

luna decembrie, cã am
reuºit sã aducem un
plus de confort ºi
modernitate orlãþenilor.
Anul 2015 a fost unul

Hotãrâri Consiliul
Local Orlat
17.12.2015
În conformitate cu dispoziþiile art.
115 alin.1 lit. b ) ale art. 115 alin. 3 lit.
b) coroborate cu cele ale art. 117 lit.
e) din Legea administraþiei publice
locale nr.215 / 2001, republicatã, vã
înaintãm alãturat hotãrârile numãrul
58 / 2015 – 63 / 2015 adoptate în ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
Comunei Orlat, din data de
17.12.2015, la care au participat un
numãr de 10 consilieri din totalul de
13 consilieri componenþi ai Consiliului Local Orlat .
Pentru hotãrârile adoptate în cadrul
ºedinþei ordinare din data de
17.12.2015 facem urmãtoarele
precizãri :

Nr. HCL/data
adoptãrii
58/17.12.2015
59/17.12.2015
60/17.12.2015

61/17.12.2015

62/17.12.2015
63/17.12.2015

bun din punctul de
vedere al investiþiilor ºi
putem spune cã am
reuºit sã ducem la bun
sfârºit tot ceea ce ne-a
propus. Aº aminti,
dintre principalele
investiþii, lucrãrile de
asfaltare pe mai multe
strãzi, reconstrucþia
Podului Varului,
lucrãrile de la Biserica
"Sf. Gheorghe"
(Parohia 2),
amenajarea drumurilor
forestiere, investiþie
care va contribui,
implicit, la dezvoltarea
turisticã a zonei
noastre. Putem spune
cã lucrurile au ieºit aºa
cum ne-am propus, iar
pentru 2016 am gândit

un nou plan de
investiþii, încercând sã
acoperim o plajã largã
de necesitãþi ale
comunitãþii. Revenind
la semnificaþia
Sãrbãtorilor de Iarnã,
atât de preþuite ºi cu
sfinþenie respectate la
Orlat, doresc sã vã
transmit, tuturor, un
gând sincer, urându-vã
sã fiþi sãnãtoºi, fericiþi ºi
încrezãtori într-un viitor
mai bun. Noi, cei din
administraþia localã
vom continua sã ne
implicãm în viaþa
comunitãþii, punândune toatã priceperea în
slujba dumneavoastrã.
Vã îndemn sã vã
bucuraþi din plin de

sfintele noastre tradiþii
de Crãciun, sã
întâmpinaþi
Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului aºa cum aþi
fãcut-o mereu, cu
sufletul deschis ºi
chipurile luminate de o

Titlul hotãrârii

bucurie sincerã. Fie ca
Noul An sã vã
gãseascã sãnãtoºi,
optimiºti, cu sufletul
curat.
La MULÞI ªI FERICIÞI
ANI!
Primar, Aurel GÂÞÃ

Nr de voturi adoptate Obiecþii secretar

alegerea preºedintelui de sedinþã
rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015
prelungirea valabilitãþii Planului Urbanistic General al
Comunei Orlat ºi a Regulamentului Local de Urbanism
aferent
aprobarea realizãrii demersurilor necesare în vederea
îndeplinirii obiectivului de investiþie nouã ,, Modernizare
reþele strãzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeþul Sibiu ''
aprobarea planului de acþiuni de interes local pentru repartizarea
orelor de muncã pentru beneficiarii de ajutor social
stabilirea tarifelor de bazã , lunare , pe metru pãtrat , la chiriile
pentru spaþiile cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã ,
din fondul locativ la dispoziþia autoritãþii locale pentru anul 2016

10
10
10

-

10

-

10

-

10

-

Podul Varului va fi deschis circulaþiei
Lucrãrile la Podul Varului au intrat pe ultima sutã de
metri. Pentru a evita posibilele accidente, podul va fi
deschis doar dupã montarea parapeþilor. Acest lucru se va
întâmpla la sfârºitul acestei luni, când podul va fi deschis
circulaþiei. Mai trebuie efectuate anumite finisaje, marcaje,
dar ele se vor face la anul, neîmpiedicând circulaþia pe
aceastã punte de legãturã. Primarul comunei Orlat, Aurel
Gâþã spune cã "Aceastã investiþie importantã va fi datã în
folosinþã imediat ce vor fi montaþi parapeþii, pentru a exista
toate condiþiile de siguranþã. Astfel, pe podul reconstruit
vor putea trece ºi maºini de mare tonaj, ceea ce, în trecut,
nu era posibil. Am reuºit, prin aceastã lucrare, sã îndeplinim
unul dintre obiectivele importante stabilite pentru anul
2015".

rosu galben albastru negru

Sã întâmpinaþi Crãciunul cu sufletul
deschis, ca de fiecare datã!
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Popicele, un sport care se
simte bine la Orlat

APIA primeºte cereri pentru
subvenþia la motorinã
Centrul Judeþean APIA Sibiu informeazã fermierii cã în
cursul lunii decembrie 2015 se depun Cererile de acord
prealabil pentru finanþare aferente schemei de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la motorina utilizatã în agriculturã
pentru anul 2016.
Cererile se primesc la
sediul din Sibiu, str.
Someºului nr. 49.
Conform art. 4 din HG nr.
1174/2014, beneficiazã de
subvenþia la motorinã:
producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate,
întreprinderile individuale ºi
întreprinderile familiale
constituite potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 44/2008, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, care sunt înregistraþi în Registrul agricol,
Registrul fermelor, Registrul plantaþiilor viticole, alte
evidenþe funciare, care
exploateazã terenuri agricole, individual sau în forme
de asociere conform legislaþiei în vigoare, în scopul
obþinerii producþiei agricole;
producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate,
întreprinderile individuale ºi
întreprinderile familiale
constituite potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 44/2008, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi/sau persoane
juridice, grupuri de producãtori recunoscute sau
organizaþii de producãtori
recunoscute, dupã caz, care
sunt înregistraþi în Registrul
naþional al exploataþiilor ºi
care deþin, cresc sau exploateazã animale, individual sau în forme de asociere conform legislaþiei în
vigoare, în scopul obþinerii

producþiei agricole; organizaþiile de îmbunãtãþiri funciare ºi federaþiile de
organizaþii de îmbunãtãþiri
funciare înscrise în Registrul
naþional al organizaþiilor de
îmbunãtãþiri funciare ºi
Administraþia Naþionalã a
Îmbunãtãþirilor Funciare, aºa
cum sunt definite în Legea
îmbunãtãþirilor funciare nr.
138/2004, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare; organismele/
organizaþiile de cercetare,
respectiv universitãþile, institutele ºi staþiunile de
cercetare-dezvoltare din
domeniul agricol, indiferent
de statutul lor juridic sau de
modul lor de finanþare, al
cãror scop principal este de
a realiza cercetare fundamentalã, cercetare industrialã sau dezvoltare experimentalã ºi de a-ºi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer
de tehnologie.

Important!
Persoanele fizice pot fi
acceptate ca potenþiali
beneficiari ai prezentei
scheme dacã în termen de
60 de zile lucrãtoare de la
data primirii notificãrii privind
acordul prealabil, dar nu mai
târziu de data depunerii
primei cereri trimestriale, se
autorizeazã ca persoanã
fizicã autorizatã sau întreprindere individualã, conform
OUG nr. 44/2008, cu modi-

ficãrile ºi
ulterioare.

completãrile

Condiþii de acordare
În funcþie de sectoarele
vegetal, zootehnic ºi/sau
îmbunãtãþiri funciare în care
producãtorii agricoli îºi desfãºoarã activitatea, aceºtia
trebuie: sã fie înscriºi în
Registrul unic de identificare
(RUI) al APIA (sã deþinã ID
fermier); sã fie înscriºi în
evidenþele APIA cu suprafeþele de teren pe care le
exploateazã sau în Registrul
plantaþiilor viticole, dupã caz;
sã fie înscriºi în Registrul
agricol cu suprafeþele agricole aflate în exploatare,
inclusiv pentru spaþiile protejate (sere ºi solarii),
precum ºi cu efectivele de
bovine/ovine/caprine/
porcine/ pãsãri/familii de
albine/viermi de mãtase,
dupã caz; sã fie înregistraþi
în Registrul naþional al
exploataþiilor (RNE) al Autoritãþii Naþionale Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor sau sã deþinã
document de înregistrare/
autorizare sanitarã veterinarã
pentru porci/pãsãri/familii de
albine/viermi de mãtase,
dupã caz; suprafeþele de
teren pe care le exploateazã
sã fie de minimum un hectar
inclusiv, iar suprafaþa parcelei agricole sã fie de cel
puþin 0,3 ha, cu excepþia
suprafeþelor aferente legumelor cultivate în spaþii pro-

tejate. În cazul viilor, livezilor,
culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuºtilor
fructiferi, suprafaþa minimã a
parcelei trebuie sã fie de cel
puþin 0,1 ha; sã exploateze/
sã deþinã/sã creascã animale/pãsãri/familii de albine/
viermi de mãtase în vederea
obþinerii producþiei agricole
pentru care solicitã ajutorul
de stat; sã utilizeze instalaþii
de irigat acþionate cu
motoare termice.

Documente necesare
Cererea de acord prealabil
se depune însoþitã de urmãtoarele documente: copie a
documentelor de identitate ºi
a documentelor de înregistrare; adeverinþã aliberatã de
Primarie cu suprafeþele
agricole aflate în exploatare,
inclusiv pentru spaþii protejate /cu efectivele de
animale/pãsãri/familii de
albine/viermi de mãtase,
dupã caz; adeverinþã eliberatã de cãtre Oficiul Naþional

al Viei ºi al Produselor
Vitivinicole pentru suprafeþele
cu vie, dupã caz; situaþia
suprafeþelor ºi a structurii
estimative a culturilor pentru
care solicitã ajutorul de stat
si/sau producþia de ciuperci
estimatã; copia documentului care atestã înregistrarea/
autorizarea sanitarã veterinarã pentru porci/ pãsãri/
familii de albine/viermi de
mãtase, dupã caz; situaþia
privind calculul efectivului
rulat /mediu estimat anual, în
funcþie de specie, întocmitã
de beneficiar; dovada cã
solicitantul nu figureazã ca
debitor la organizaþiile de
îmbunãtãþiri funciare ºi
federaþiile de organizaþii de
îmbunãtãþiri funciare înscrise
în Registrul naþional al
organizaþiilor de îmbunãtãþiri
funciare, precum ºi la
Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funciare, furnizorul
de apã ºi de electricitate,
dupã caz; copie de pe
contractul de irigaþii/furnizare
a apei, dupã caz; cantitãþile
de motorinã pentru care se

solicitã ajutorul de stat sub
formã de rambursare pentru sectorul îmbunãtãþiri
funciare; angajamentul
solicitantului persoana
fizicã cu privire la autorizarea ca persoanã fizicã
autorizatã sau întreprindere
individualã, conform OUG
nr. 44/2008, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Acordul prealabil pentru
finanþare prin rambursare
se emite de cãtre centrele
APIA judeþene, în termen de
cel mult 20 lucrãtoare de la
data depunerii cererii de
acord. În anul 2016,
diferenþa dintre rata accizei
standard prevãzutã în
coloana 3 din Anexa nr.1 de
la Titlul VIII din Legea
nr.227/2015 privind Codul
fiscal ºi rata accizei reduse
prevãzute la alin. (2), se
acordã ca ajutor de stat
sub formã de rambursare.
Valoarea accizei pentru
anul 2016 va fi comunicatã
de cãtre Ministerul Finanþelor în perioada imediat
urmãtoare.

rosu galben albastru negru

Campioni în 2013-2014,
popicarii din Orlat au început
turul 2015-2016. Pânã în
prezent au reuºit performanþa
de a nu pierde niciun meci. Au
rãmas neînvinºi, jucând
împotriva unor echipe foarte
bune din campionatul judeþean.
Echipa din Orlat a realizat ºi
douã transferuri valoroase:
Cazacu Cãlin, fost campion
mondial la juniori ºi Mitru Sorin.
Reprezentanþii echipei locale de
popice promit performanþe
notabile ºi în 2016 ºi, totodatã,
un spectacol sportiv de calitate.
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Notã: Începând cu acest numãr al ziarului ORLAT-Info publicãm, în integralitate, prima monografie a comunei Orlat scrisã ºi tipãritã în anul 1895 de cãtre
învãþãtorul-dirigent (directorul ºcolii) Romul Simu.

MONOGRAFIA COMUNEI ORLAT

SCRISÃ DE Romul Simu
ÎNVÃÞÃTOR ÎN ORLAT
Lucrare premiatã cu premiul I., de 25 de coroane, la concursul publicat de tinerimea românã din Sibiu pentru monografiile comunelor comitatului Sibiiu
Retipãrire din „FOAIA POPORULUI“ SIBIU
INSTITUT TIPOGRAFIC, T. LIVIU ALBINI 1895

urmare din numãrul trecut

7. Casa comunalã
(cancelaria)

În toate comunele grãniþereºti,
zidirile de-arîndul au fost lãsate
la desfiinþare pentru ºcoale ºi
alte trebuinþe ale comunelor.
Singur în Orlat pare cã s’a urmat
cu totul din contrã. Din multele
clãdiri frumoase, la cari au
asudat destul ºi Orlãþenii, s’a
lãsat singur ºcoala ºi cancelaria
pe seama comunei. Dar ºi
aceste sunt din zidirile cele mai
de rînd. Chiar cancelaria, casa
comunalã pentru o comunã ca
Orlatul, e o adevãratã batjocurã.
Fiindcã acum casele erariale
nu se mai folosesc pentru
miliþie, nu e cu neputinþã încã,
de-a se câºtiga o clãdire mai
cum se cade, care sã serveascã de casã comunalã în locul
celei de faþã, ce de altcum e ºi
ameninþatã de Orlãþel.
Cancelaria e a doua casã în
strada pieþii, cum eºi din târg
însus pe mâna dreaptã. Notar
este în timpul de faþã Alexandru
Drãgan, iar jude Iosif Loloiu.

8. Alte zidiri comunale

Mai are comuna a mãcelãrie,
sau cum îi zic aci, «fleºerie».
Aceasta e din peatrã ºi aºezatã
în piaþã. Apoi o casã de peatrã la
cuptoarele de var.
În munþi ºi anume: în Poeniþã
ºi Duºi, are comuna douã case
pentru pãdurari. Aceste case
sunt fãcute de vre-o 4 ani, din
bârne.

9. Grãdinile

Cele 94 jugãre de grãdinã se
folosesc în cea mai mare parte
pentru facerea de fân ºi otavã.
Am putè socoti fânul adunat din
grãdini, la vre-o 360 care, iar
otava la 140 care, laolaltã cam
500 care în preþ de 5000 fl.
Poamele din toate grãdinile
acestei comune, dau un venit
de abia 3000 fl. socotind
poamele ce se vând împreunã
cu cele-ce se mãnâncã.
Legumi se gãsesc în Orlat
foarte puþine.
Grãdini sunt azi mai multe, ca
spre pildã, acum 50 de ani, cu
130, dar nu toate sunt înfiinþate
din nou. Vre-o 60-65, adecã
jumãtate, s’au fãcut împãrþinduse grãdini mai mari în douã ºi
trei pãrþi.
Grãdini din nou, sunt cele de
peste Cibin înspre Cristian,
multe în strada Câmpºorului º.a.
ªcoala are douã grãdini: una
lângã ea ºi alta lângã moara –
de-sitã. Cea dintâiu e plinã de
altoi tineri, din cari s’au împãrþit
ºi se împart ºi acum ºcolarilor
ºi oamenilor din comunã. Vreo 50 de altoi s’au strãmutat în
grãdina a doua unde de 3 ani
s’a înfiinþat ºi ºcoala de pomi,
care numãrã 4000 de pomiºori,
ce se pregãtesc pentru altoit.
În grãdini se cultivã: mere,
pere, prune, viºine, cireºe mai
puþine, ºi nuci.
Merele poartã urmãtoarele
numiri: pãtule, posape, joljeneºti, popeºti, vinete, dungate,
lidere, cisnãdeºti º.a., iar perele
sunt numite: ovãseºti, roºioare,
ruginoase, cânepeºti, pîcioase,
sânpetreºti, prãsade, pargamute, turceºti º.a.
Cultivarea grãdinilor nu se

grâu, de secarã, orz ºi ovãs
împreunã, încât se folosesc la
nutrirea animalelor ºi la
pregãtirea gunoiului º.a. încã se
pot socoti cu vre-o 45000 fl.
Cele 70 jugãre semãnate cu
secarã dau vre-o 4200 ferdele,
din care ve-o 900 ferdele se
samãnã, rãmânând cam 3300
ferdele de secarã, de toatã
familia cam 7 ferdele, care se
folosesc mai mult pentru rîmãtori.
10. Hotarul comunei peste Pâne de secarã aici nu se
mãnâncã.
tot
Cele 10 jugãre semãnate cu
Comuna are cu totul: 1124
jugãre arãturi (agrii), 804 jugãre ovãs ºi alte 10 jugãre semãnate
fînaþe, 23 jugãre vii, 526 jugãre tot cu ovãs dar printre fânaþe, dau
pãºuni, 7306 jugãre pãduri, ºi 20 jugãre de pe care se iau cam
283 jugãre loc neroditor, cari cu 2400 ferdele de ovãs pe seama
vatra comunei împreunã (curþile, vitelor. De fiecare familie cam 5½
grãdinile ºi stradele) dau 10.160 ferdele de ovãs.
jugãre.
Cele 10 jugãre semãnate cu
Agrii comunei sunt cea mai orz încã dau vre-o 600 ferdele de
mare parte la ºes; mai puþini pe orz, de familie 1½ ferdelã. Orzul
niºte coline ºi dealuri mici. se întrebuinþeazã cu deosebire
Pãdurile, aproape toate, sunt pe la îngrãºarea rîmãtorilor.
munte, asemenea ºi pãºunile,
Cele 3 jugãre de cânepã dau
ba ºi o parte bunã din fânaþe.
cânepã în preþ de vre-o 300 fl.
Hotarul Orlatului se mãrgiCele 4 jugãre semãnate cu
neºte spre Rãsãrit cu al trifoiu, cu cele vre-o 3 jugãre de
Cristianului, spre Meazã-Noapte trifoiu printre cucurz ºi cu cele vrecu al Sãcelului, spre Apus cu al o 4 jugãre de prin fânaþe, dau 8
Cacovei, sãliºtei ºi Jinii, iar spre jugãre.
Meazã-Zi cu al Gurarîului.
Fiecare jugãr aduce cel puþin
Pãmântul comunei s’a 4 care de nutreþ, laolaltã 32 care.
împuþinat cu vre-o 80 jugãre,
Cele 3 jugãre semãnate cu
vânzându-se locuitorilor din mãzãriche printre grâne ºi cu
Gurarîului, cristian, Sãcel ºi cele vre-o 20 jugãre dinte
Cacova ºi anume: s’au împu- cucuruze, fac laolaltã 23 jugãre,
þinat agrii. Vînzarea locurilor s’a care dau vre-o 50 care de nutreþ.
început cam pe la 1860, din
Scoþând pãmântul socotit la
pricinã cã oamenii care rãzimau spicoase din cele 1124 jugãre
în brãdet, erau de credinþa, cã arãturi, rãmân vre-o 530 jugãre,
brãdetul nici-odatã nu se va care se samãnã cu cucuruz,
împuþina. Altcum pãmântul cartofi, napi de nutreþ º.c.l.
vândut a ajuns în mâni româ- anume:
neºti; dar pentru Orlãþeni, chiar
- cu cucuruz vre-o .. 550 jugãre
º i aceastã împregiurare, e o
- cu cartofi vre-o ......... 30 jugãre
slabã mângãiere.
- cu napi....................... 3 jugãre
De jugãr se pot socoti 2 care
11. Agrii
de cucuruz, laolaltã vre-o 1000
Agrii înspre Sãcel se numesc: care. Carul dã cam 20 ferdele
Priloage, Dupã-Deal ºi Curãturi. de cucuruz sfirmit, laolaltã vre-o
Spre Cristian: Poduri, Inuri, 20.000 ferdele de cucuruz.
Ierdãºi, Crânc, Sortiþe ºi DupãCartofii, câþi se prãsesc prin
Cînepi. Înspre Gurarîului sunt: cucuruze, fânaþe, grãdini ºi
Zãloagele, Poiana –cea-mare, aiurea, fac cam 27 ferdele de
Cãliniº, Rãstoci, La-Gureni, familie, laolaltã vre-o 12.000
Câmpºorul-mare
ºi ferdele de cartofi.
Câmpºorul-mic.
Din cele 2 jugãre cultivate cu
Agrii sau locurile de arat sunt, napi de nutreþ se iau vre-o 20
reamintim, 1124 jugãre, care se care de napi, carul socotit cu 5 fl.,
arã aproape de-arîndul. Aceºti dã suma de 100 fl.
agri sunt împãrþiþi în douã hotaPrin cucuruz se mai prãsesc
re, dintre care o parte se samã- bostani (lubeniþe, dovleci, tidve),
nã într-un an cu grâu ºi în celãlalt de jugãr cam 4 care cu cîte 2 fl.,
cu cucuruz. Ogor nu se lasã.
laolaltã 2000 care în preþ de vreDin cele 1124 jugãre s’ar veni o 4000 fl.
pe seama spicoaselor cam
Uleul scos din sâmburii
jumãtate, adecã vre-o 560 acestor bostani face vre-o 1500
jugãre, din care:
litre în preþ de vre-o 1000 fl.
cu grâu de toamnã vre-o 460
Fasolea din cucuruz face vre-o
jugãre
450 ferdele în preþ de 450 fl.
” secarã ............. 70 jugãre
Cînepa de sãmânþã face vre”ovãs vre-o ....10 jugãre
o 250 ferdele în preþ de 250 fl.
”orz....................... 10 jugãre
Pâºii (cocenii) cucuruzului, care
”cânepã........... 3 jugãre
se folosesc ca hranã pentru vite,
” trifoiu.............4 jugãre
se pot socoti de jugãr cu 2 care,
”mãzãriche........3 jugãre
de toate 1000 care cu 2500 fl.
Locul de un jugãr, semãnat cu
Fasolea, câtã se aduce verde
grîu, aduce vre-o 40 clãi de câte peste varã din cucuruze, se poate
20 snopi, aºadar 460 jugãre socoti de familie cu 3 ferdele,
aduc vre-o 18.000 de clãi, claia laolaltã cu 1200 ferdele în preþ
dã pe aici cam 1 ferdelã de cîte de 500 fl.
20 litre, prin urmare în total vre-o
Venitul total din agrii este
18.000 ferdele de grâu, care aºadar de 54.344 fl.
împãrþite fiind între cele 440
În timpul graniþei ºi cam pânã
familii, se vin de fiecare familie pe la 1870 câmpul era împãrþit
sau de fiecare casã cam 40 în trei hotare, din care unul se
ferdele, din care vre-o 16 se cultivã cu grâu, altul cu cucuruz
samãnã, rãmânând astfel 24 ºi al treilea se lasã ca ogor; acum
ferdele de familie. Paiele de însã, cum am zis mai înainte,
face cum ar trebui. Pomi ar încãpè
în ele îndoit ºi întreit mai mulþi ca
azi.
Peste tot: trebuie sã ne silim a
scoate din grãdini un venit mai
mare, îndoit ºi întreit mai mare
ca azi; iar aceasta se poate
numai umplându-le de pomi
nobili ºi de tot felul de legumi,
pentru cari acum dãm strãinilor
mii de florini.

Barcianu ºi Dumitru Comºa, închiºi în vremea asta în Vaþ pentru «Memorand», au avut
bunãtatea a primi, ca Domnia lor sã recensioneze lucrãrile sosite, designând pe cele de
premiat. Pãrerii date de dînºii s’a potrivit apoi tinerimea sibiianã la votarea premiilor.
Rezultatul acestui concurs e ºi monografia de faþã.
Asupra acestei lucrãri, juriul examinator din Vaþ, domnii profesori Dr. D.P. Barcianu ºi
Demetriu Comºa, au adus urmãtoarea judecatã:
„Lucrarea e fãcutã dupã o bunã împãrþire, cu multã diligenþã, ºi lãudabil zel. ªi limba
ºi stilul sunt, cu puþine excepþii, destul de bine netezite. Este, dintre lucrãrile examinate,
cea mai bine succeasã !“
(ferestrauã de tãiat scânduri ºi
laþi); iar în sat nu erau de loc.
Astãzi însã la munte sunt 17 ºi
14. Viile
În cele 23 jugãre de vii se în sat 9.
Dela desfiinþarea graniþei,
produc peste 1500 ferii de vin (1
ferie = 10 litre) în preþ de vre-o adecã de 43 de ani încoace,
oamenii au rãzimat numai în
2000 fl.
Poamele din vii aduc ºi ele vre- pãduri ºi iar în pãduri, tãind fãrã
o 200 fl. Vii au mai fost într-un loc cruþare, care de unde ºi cât a
ºi adecã în capul satului de cãtrã voit ºi a putut.
Nime n’a plãtit nimãrui nimic
munte, pe coasta din stânga
Orlãþelului. Acele s’au stârpit cu pentru lemnele tãiate ºi totul s’a
totul, dar viile s’au împuþinat ºi în întâmplat fãr’ de nici o controlã.
De vre-o 10 ani este silvicultor
locul unde se aflã azi. În zilele
noastre nime din Orlat nu mai cercual, care s’a apucat sã facã
sãdeºte viie. Vinul e acru; dar’ ºi un plan de exploatare, început
pânã are plugarul de acesta, nu încã mai înainte; dar acela nici
cumpãrã din târg. Filoxera ºi alte astãzi nu e gata, cu toate-cã s’au
boale ale viþei de viie, aici nu s’au cheltuit spre acest sfârºit câteva
ivit încã; la cas de a se încuiba, mii.
De vre-o 6 ani oamenii cari
fiind vii de tot puþine, curând au
aduc scânduri, laþi, bârne ºi
sã gate.
peste tot lemne de vândut,
plãtesc comunei niºte mici taxe.
15. Pãdurile
Pentru vanþuri mai lungi de 5
Teritoriul acoperit cu pãduri stângini 20 cr. de bucatã. Grinzi
este de 7306 jugãre, adecã de de 4 st. 10 cr., de 3 st.6 cr.,de2½
2½ ori mai mult tãrîm decât toate st. 4 cr. Caferii 4 cr., de bucatã.
celelalte pãmânturi împreunã.
De scânduri 2 cr. De pãreche,
Pe dealuri se aflã numai micile de fostãne 4 cr. De pãreche. Laþii
pãduri numite: Arin ºi Zid.
pãrechea 1 cr. De un stângin
Celelalte pãduri sunt toate pe de lemne 40 cr. Pãdurile sunt
munte ºi se numesc începând întabulate pe numele comunei;
din comunã spre partea de cãtrã iar dupã obiceiul ºi dreptul
comunele Cacova, Sãliºte ºi câºtigat de mai înainte se
Jina: Teiºul, Faþa-Teiºului, folosesc numai de urmãtorii
Dosul-Rãu, Dosul-Cârstii, Tãr- foºtilor grãniþeri ºi de aceia, cari
nicioara, Pãrãul-Târnãcioarei, ºi-au cumpãrat mai târziu
Pãrãul-Feregii, Dosul-Achi- dreptul de folosinþã (cei mai
meºtilor, Pãrãul lui Crãciun avuþi au plãtit ºi plãtesc câte 100
Manciu, Pãrãul-Alunelului, fl, cei de mijloc câte 50 fl, ºi cei
Pãrãul-Piþului, pãrãul-Pãiºelului, mai sãraci câte 25 fl.)
Dosul Rîului (al Luncii), Pãrãul
Pânã erau pãduri în putere,
lui Pãtru Lupu, Pãrãul-Dainii, de fag, s-au adus zeci de magaCurmãtura, Urzicariu, Fântâna zinuri de lemne, constãtãtoare
neagrã, Piscul lui Zãvoiu, Pãrãul- din câte 1000-2000 de stângini
Peºtilor, Pãrãul-Duºilor, Strâm- unul, astfel cã socotite împreba-micã, La Rudari, Strâmba- unã dau cel puþin vre-o 20.000
mare ºi La Vîrf.
de stângini.
Pe partea de cãtrã Gurarîului
Dar acestea ce s-au fãcut
sunt: Pãrãul lui Bobeº, Ardeul, fãcut ?? Ne fiind o administraþie
Piscul Vulturului, Poeniþa, bunã toate s-au dus ca ºi când
12. Fânaþele
Sãnuni, La-Curmãturã, Pãiºelul,
Dupã subtragerea pãmân- Alunelul, Bãloaia, Dosul-Cornii, n-ar mai fi fost.
Iar când dupã 1880 comuna
tului semãnat cu ovãs, cartofi, Coasta mare, Faþa Orlãþelului,
napi ºi cu trifoiu, ar mai rãmâne Dosul din jos ºi Poeni. Cu a cumpãrat dela erar pãdurea
din cele 804 jugãre pentru aceste am ajuns iar în comunã, de fag din sat pân’ la Urzicar
(partea din dos mai cu seamã),
facerea fânului ºi otãvii. Aceste pe ceealaltã parte.
în preþ de aproape 9000 fl.,a
jugãre dau vre-o 1560 care de
Rîul Foltii formeazã în cea mai trebuit sã se bage în datorii, la
fân ºi cam 780 de otavã în preþ mare parte graniþa între pãdurile
care plãteºte de 8 ani, ºi are sã
de 35000 fl.
Orlatului ºi ale Gurarîului; iar de mai plãteascã vre-o 14 ani.
Fânul, otava, trifoiul, mîzãri- cãtrã Cacova Orlãþelul-cel-mare,
E un mare dar dumnezeesc
chea, napii, paiele, pâº ii ºi care vine din Fântâna-neagrã,
pleava, câte se fac pe hotarul aproape de Poeniþã, apoi Plaiul a avea pãdure, chiar ºi Þiganii
Orlatului, nu sunt de ajuns pentru pânã la Peatra-roºie. De aici în au lemne pentru foc din destul.
vite, ci an de an mare parte din sus se mãrginesc pãdurile E de nepreþuit a avè pe nimica
locuitori sunt siliþi sã cumpere din Orlatului cu ale Sãliºtei pânã în fiecare om din comunã lemnele
de trebuinþã pentru clãdirea de
Cacova, Sibiel, Vale º.a. nutreþ în plaiul
Jinei,
deasupra
preþ de vre-o 1500 fl. ºi de când Pripoanelor; iar de aici în sus cu locuinþe, ºuri, grajduri, ºopruri,
coteþe, garduri, pãlanuri (uluci)
îºi aduc aminte cei mai bãtrâni Jinarii pânã La Vârf.
ºi c.l., apoi pe lângã acestea mai
oameni în viaþã, tot aºa a fost.
În graniþa de cãtre Jinari este ºi vinde scânduri, bârne, caferi
Pãrþile de hotar unde se face ºi Pasul-Duºilor pe unde trec
fânul ºi otava se numesc: Mãrginenii ºi îndeosebi Poenarii ºi lemne de foc, în preþ de vre-o
Rovinã, Dupã-Deal, La-Cerna- în România. La Duºi este 30.000 fl., an de an.
Aici, nici Þiganii nu ard cuptovoda, Pe-lângã-Râu, În Câm- vameº, controlor, staþie de
pºorul-cel-mare, în pãduri (la gendarmi ºi finanþi ºi cârciumã. rul cu paie ºi cu pâºi, pe când
în unele pãrþi ale þãrii, spre pildã
munte) ºi în grãdini.
Trecerea pe aici se întâmplã pe Câmpie, cei mai de frunte
numai cu caii ºi cu piciorul.
plugari fac mãmãliga ºi alte
Pãdurile acestei comune bucate cu paie, ogrinji ºi
13. Pãºunea
Pãºunatul vitelor în cele 526 sunt o avere de mare preþ, un balegã.
jugãre de pãºune, apoi primã- isvor nesecat de venit pentru
Gândindu-se cu durere de
vara ºi toamna în fânaþe, peste toate timpurile, dacã ele se vor inimã locuitorii de azi ai Orlatului
griji
altfel
ºi
nu
ca
pânã
acum.
varã în miriºti ºi în cucuruziºti
la fiii ºi nepoþii dînºilor, trebuie sã
Grije deosebitã nu s’a pus nici- afle chipuri ºi feluri de a fi mai
preþueºte vre-o 5000 fl.
Locurile de pãºune au urmã- odatã pe pãduri. Atâta numai, cã cruþãtori ca pânã acum faþã de
toarele numiri: Cetatea, Cetatea- în timpul graniþei se tãiau cu pãduri, dacã e sã aibã ºi aceºtia
cea-lungã, Arinul-cel-mic, În cumpãt, ceea ce se dovedeºte din ce sã trãiascã.
Zãvoaie, La Cânepi, Tãietura de prin împregiurarea, cã atunci
urmare în numãrul viitor
cãtre Gureni, Breazda, Poiana lui erau la munte numai 7 joagãre
Ghiºoiu (pânã la fântâna lui
ªerban), Poieniþa, Ardeul, Piscul
Pagin[ realizat[ de col. (r) Ioan Pãrean
lui Zãvoiu, Strâmba-mare,

câmpul e împãrþit numai în douã
hotare.
Mai nepotrivitã împãrþire a
hotarului ca cea în douã hotare
nici cã se poate.
ªi cã aºa e, ne-a dovedit dl.
Dumetriu Comºa în întrunirea
agricolã þinutã la Orlat în 1 Iulie
a.t. Dl. Comºa, acum presidentul
„Reuniunii agricole române din
comitatul Sibiiului“, a dat
Orlãþenilor sfatul sã se împartã
hotarul în 5 pãrþi.
În aceste 5 pãrþi plantele ar
trebui sã urmeze astfel: 1
cucuruz îngrãºat cu mult gunoiu,
2. ovãs cu trifoiu, 3. trifoiu, 4. trifoiu
ºi 5. grâu, cu sau ºi fãrã gunoiu.
Pãºunatul vitelor în agrii sã nu
se îngãdue pânã dupã culesul
cucuruzului.
Înþeleptele ºi binevoitoarele
sfaturi ale domnului Comºa ar
trebui sã le punem în lucrare.
Astfel ni-s’ar înmulþi venitele ºi
soartea încã ni-s’ar îmbunãtãþi.
Oamenii n’ar mai fi siliþi sã
cumpere primãvara fân, nici
bucate nu s’ar cumpãra aºa
multe ca azi; iar vitele la toatã
întâmplarea ar fi mai bine þinute
ºi ar avè preþ mai bun.
Tovãrãºia agricolã, plãnuitã în
întrunirea dela 1 Iulie a.t. ºi la a
cãrei înfiinþare ºi-au dat cuvântul
15 fruntaºi din loc, va înainta ºi
mai mult bunãstarea comunei
în toatã privinþa.
De vre-o 15-20 de ani avem
pluguri de fer, avem maºini de
îmblãtit cu mâna ºi cu caii, de
toate 11. E timpul acum sã tragem folos ºi dela alte maºini cum
sunt: cele de sãmãnat grâu ºi
cucuruz, cele de tãiat paie, napi,
º.a. de trior, de grape pentru fânaþe
pline de muºchiu º.a.
Orlatul nici-odatã n’a avut, de
când se ºtie bucate de ajuns.
Totdeauna a trebuit sã cumpere
o parte de aiurea.

Strîmba-micã ºi Pe Orlãþel.

Eventualele gre`eli de redactare apar\in editorului `i tipografiei.
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În toamna anului 1894, un grup de tineri români din Sibiu, anume dnii: T.L. Albini, Emil
Borcia, Liviu Brote, Il. Banciu, I.Doleanu, Ilie Dopp, A. Dordea, I. Grecu, G. Moldovan, I.
Moþa, I. Russu-ªirianu, I. Stoica, Vict. Tordãºianu, E. Verzariu ºi I. Ursu de Margine, - au luat
între sine hotãrârea sã publice un concurs cu premii monografiile economice ale comunelor
din comitatul Sibiiu, contribuind cu toþii pentru coperirea premiilor. S-a publicat concursul
în «Tribuna» (numãrul 131 din anul 1894) ºi «Foaia Poporului» (nr.40 din 1894), urmarea
cãruia a fost, cã s’au pregãtit monografiile economice a treisprezece comune din comitatul
Sibiiu.
Iar la ruga tinerilor de mai sus, domnii profesori de la seminarul din Sibiiu, Dr. D. P.
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Cadouri pentru copiii ºi
vârstnicii din Orlat

A devenit o tradiþie la Orlat ca, în apropierea Crãciunului, elevii ªcolii Generale "Ion Pop Reteganul" sã ofere un spectacol pãrinþilor, cadrelor didactice
ºi reprezentanþilor administraþiei locale. ªi în acest an, copiii au colindat, oferind un program artistic deosebit. Ca în fiecare an, cei mici au fost rãsplãtiþi
cu pungi cu dulciuri. Cadouri au primit ºi vârstnicii din comunã cu o situaþie materialã precarã. Respectând o tradiþie veche, Primãria a fost ºi anul
acesta alãturi de copiii ºi vârstnicii din Orlat, contribuind la crearea unei atmosfere de sãrbãtoare autentice.

Comuna Orlat, Judeþul Sibiu, având sediul în Orlat,
strada Piaþa Avram – Iancu nr. 202, cod poºtal 557170,
C.I.F. 4240952, tel/fax :0269/571104, email
primariaorlat@yahoo.com,
În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din H.G.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Organizeazã concurs pentru ocuparea a 1 (unu) post
contractual vacant de asistent medical comunitar.
Conditii generale de participare la concurs:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile
legale;
d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile

sanitare abilitate;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de
vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra
autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care
ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice de participare la concurs :
a) Studii: ºcoalã postlicealã sau liceul sanitar
specialitatea generalist sau pediatrie
b) Cunoºtinþe operare pe calculator
c) Certificat de membru al O.A.M.A.M.R. plus aviz anual
O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu
Data desfãºurarii concursului:
Proba scrisã în data de 08.01.2016
Proba oralã în data de 11.01.2016
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primãriei
Comunei Orlat pânã la data de 30.12.2015 ora 14:00.
Alte informaþii suplimentare la nr. de telefon
0269/571104.

Efectuaþi exemenul trichineloscopic!
În aceasta perioadã, în mod tradiþional se sacrificã porci
în gospodãriile populaþiei. În vederea prevenirii unor posibile
infestãri cu parazitul Trichinella Spiralis la om, D.S.V.S.A.
Sibiu recomandã proprietarilor de porcine sã solicite
efectuarea examenului trichineloscopic la porcii sacrificaþi
în gospodãrii pentru consum propriu ºi, de asemenea,
recomandã consumatorilor sã cumpere carne de porc sau
preparate din carne numai din unitãþi sau spaþii autorizate/
înregistrate sanitar-veterinar.

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= MUNTEAN ANA

03.02.1928

15.12.2015

= ANTONIE VASILE

16.08.1950

24.11.2015

= VERDE GHEORGHE 17.08.1932

17.12.2015

Primãria Comunei Orlat transmite fami
liei
familiei
îndoliate, sincere condoleanþe!

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
STROIA ANDREEA-ªTEFANIA
CURTEAN ANDREI-ªTEFAN
CUBLEªAN RAHELA-GABRIELA

01.12.2015
11.12.2015
08.11.2015

Le ddorim
orim sã creascã sãnãt
oºi
sãnãtoºi
al ãturi de pãrinþii lor!

Date contact Prim[rie
Adresa: Primãria comunei Orlat, str. Avram Iancu nr. 202,
cod postal 557170.
Telefoane Primãria Orlat: 0269/571104; 0269/571455;
Interioare:
Secretariat 11;
Secretar 12;
Impozite ºi taxe (casierie) –
13;
Biroul Agricol 17;
Contabilitate 16;
Serviciul Public Voluntar pt. Situaþii de Urgenþã - 17;
Viceprimar 15;
Stare civilã –
14;
Asistenþã socialã 14;
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor 14.
Fax: 0269/571104; 0269/571455
PENTRU DEFECÞIUNI LA REÞELE ENERGIE ELECTRICÃ
SAU GAZ VÃ RUGÃM SÃ APELAÞI NUMERELE DE
TELEFON DE MAI JOS
TEL.GRATUIT ELECTRICA 0800801929
TEL.GRATUIT EON GAZ 0800800928

Site web : www
.primariaorlat.ro
www.primariaorlat.ro
E-mail: primariaorlat @yahoo.com
Cetãþenii comunei Orlat care doresc sã publice
anunþuri de vânzãri, cumpãrãri, prestãri servicii
º.a. în ziarul Orlat INFO pot depune aceste
anunþuri la sediul Primãriei.

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent Tamara
Cânean

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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Anunþ publicitar

