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Cei aproximativ 500 de copii înscriºi la grãdiniþã ºi la ºcoalã, în Orlat au rãspuns "prezent" la chemarea clopoþelului din 12
septembrie. Festivitatea de deschidere a anului ºcolar 2016-2017 de la ªCOALA GIMNAZIALÃ "ION POP RETEGANUL" din Orlat
i-a adus laolaltã pe preºcolari, elevi, pãrinþi, cadre didactice, primarul comunei, Aurel Gâþã, viceprimarul Ioan Milea ºi pe
reprezentanþii aparatului administrativ local. Elevii de la Orlat vor învãþa ºi în acest an într-un singur schimb, aºa cum se întâmplã
din 2010, datoritã infrastructurii ºcolare bune - 3 corpuri în care se desfãºoarã cursurile pentru cei din învãþãmântul primar ºi
gimnazial, la care se adaugã clãdirea grãdiniþei ºi cea unde se desfãºoarã programul "ªcoalã dupã ºcoalã. În perioada vacanþei,
aºa cum se întâmplã în fiecare an, la ªCOALA GIMNAZIALÃ "ION POP RETEGANUL" au fost efectuate lucrãri de igienizare,
reparaþii, astfel cã în prima zi de ºcoalã elevii au gãsit o atmosferã primitoare în incinta unitãþii de învãþãmânt. Primarul comunei
Orlat, Aurel Gâþã le-a reamintit celor prezenþi la festivitatea de deschidere a noului an ºcolar cã educaþia reprezintã o prioritate
pentru administraþia localã: "Noi, cei din administraþia localã, facem tot ce trebuie pentru ca elevii din Orlat sã beneficieze de cele
mai bune condiþii pentru a învãþa ºi a performa. Prin buna desfãºurare a activitãþilor ºcolare, cât ºi a celor extraºcolare dorim sã
contribuim cât mai mult la educarea ºi formarea generaþiilor faþã de care suntem responsabili. Primãria se implicã activ în
derularea cu succes a activitãþilor ºcolare ºi complementare, asigurând baza materialã necesarã. Vreau sã le urez tuturor elevilor
succes în acest an ºcolar, iar pãrinþilor le doresc cât mai multe motive de mândrie ºi bucurie date de rezultatele copiilor lor."

Anunþ important!

Se depun declaraþiile de impunere
pentru taxa de salubrizare

Consiliul Local a aprobat în ºedinþa Regulamentul de instituire ºi administrare a noii
taxe speciale de salubrizare. Ca urmare a aprobãrii acestuia, cetatenii vor plãti la
Primãria Orlat taxa pentru colectarea deºeurilor din locuinþele de la casã ºi de la
bloc ºi din spaþiile cu altã destinaþie decât locuinþã.
Noua taxã o va elimina pe cea plãtitã cãtre operatorii de salubritate cu care
cetãþenii aveau contract pentru colectarea ºi transportul deºeurilor – SC Schuster &
Co Ecologic.

Pentru ca sã se poatã calcula taxa de salubrizare pentru fiecare spaþiu, trebuie
sã depusa aceastã declaraþie de impunere pânã în data de 31 octombrie 2016,
pentru locuinþele sau spaþiile pe care le au în proprietate, atât persoanele fizice,
cât ºi persoanele juridice. În data de 1 noiembrie îºi va începe activitatea noul
operator care va asigura colectarea ºi transportul deºeurilor rezultate din
gospodãrii, selectat de Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã – SC Soma SRL
Bacãu.
continuare în pagina 2
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Aproximativ 500 de copiii din
Orlat s-au întors la ºcoalã
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Anunþ important!

Se depun declaraþiile de impunere
pentru taxa de salubrizare

urmare din pagina 1 fiecare persoanã juridicã sau
persoanã fizicã autorizatã care
Declaraþia se va depune a închiriat imobilul sau pãrþi din
acesta.
dupã cum urmeazã:
Dacã imobilul este în
•
Persoanele fizice care
au în proprietate imobile cu proprietatea unei persoane
destinaþia de locuinþã vor juridice ºi are destinaþie de
depune declaraþia pe locuinþã ºi/sau este închiriat
formularul din Modelul 1 pentru unei persoane fizice sau jufiecare imobil deþinut, fie cã ridice, obligaþia de a declara
este locuit de proprietar, fie cã revine proprietarului imobilului.
este închiriat altor persoane În acest caz se va utiliza Modelul
3.
fizice.
• Persoanele juridice (pro•
Dacã imobilul este în
proprietatea unei persoane prietari de imobile sau care au
fizice ºi este închiriat unei sediul/ punctele de lucru în
persoane fizice autorizate sau imobile închiriate de la alte
juridice cu altã destinaþie persoane juridice) au obligaþia
decât cea de locuinþã, depunerii declaraþiei pentru
proprietarului imobilului este fiecare imobil, pentru stabilirea
obligat sã depunã declaraþia cuantumului taxei speciale de
pe formularul din Modelul 2 ºi salubrizare (Modelul 4) pentru
sã achite taxa. In plus, se va sediul ºi toate punctele de lucru
depune ºi Modelul 4 pentru în care desfãºoarã activitãþi

(economice sau de altã naturã)
în Sibiu.
• Dacã imobilul este în proprietatea Statului/Comunei
Orlat ºi este locuit de persoane
fizice, chiriaºii vor depune
declaraþia pe formularul din
Modelul 1 ºi vor achita taxa.
• În cazul imobilelor locuite
temporar (case de vacanþã, etc)
care nu sunt imobile de
domiciliu sau reºedinþã,
proprietarul va depune declaraþia conform Modelului 1.
Taxa lunarã va fi calculatã
luându-se în considerare o
singurã persoanã.

• Dacã o persoanã fizicã nu
depune declaraþia, taxa se va
stabili din oficiu, calculându-se
patru persoane pentru fiecare
locuinþã.
• Dacã o persoanã juridicã
nu depune declaraþia, taxa se
va stabili din oficiu, estimând o
cantitate anualã de deºeuri
generate de 12 tone/an.
Pasul urmãtor. Aþi depus
declaraþia de impunere în care
persoanele fizice au scris
componenþa familiei, iar
persoanele juridice au înscris
tipul de activitate economicã
care se desfãºoarã în spaþiul
respectiv. Compartimentul Taxe
Formularele vor fi dis- ºi Impozite Locale va face calponibile la sediul Primariei, culul în baza acestei declaraþii
Compartimentul Taxe ºi ºi va emite decizii de impunere
Impozite Locale.
pe care le va trimite prin poºtã.
Ce se întâmplã dacã nu
Odatã cu aprobarea Redepuneþi declaraþia
gulamentului privind taxa de

salubrizare a fost aprobat ºi
cuantumul acesteia:
• Pentru persoanele fizice –
4, 21lei/ persoanã / lunã.
• Pentru persoanele juridice
– 310 lei/tonã de deºeuri
colectate. Taxele nu conþin TVA.
Taxa se va calcula începând
cu data de 1 noiembrie 2016.
Termenul de achtare a taxei
– 15 decembrie 2016.
Anul 2016 este primul an de
aplicare a noii taxe ºi de aceea,
prin excepþie, termenul limitã de
platã a taxei aferente lunilor noiembrie ºi decembrie este 15
decembrie. În anii urmãtori, taxa
se va plãti trimestrial, adicã
termenele de platã vor fi
urmãtoarele: 15 ianuarie, 15
aprilie, 15 iulie, 15 octombrie.
Dacã taxa nu va fi plãtitã, sau
va fi plãtitã cu întârziere, se vor
percepe
majorãrile
de

întârziere prevãzute de Codul
de Procedurã Fiscalã de 1%
din suma datoratã/lunã.
Menþiune: declaraþiile de
impunere trebuie completate
ºi depuse la Primãria Comunei Orlat (BIROUL REGISTRU AGRICOL) pânã la
data de 1 NOIEMBRIE 2016.
Colectarea deºeurilor
începând cu data de 1
NOIEMBRIE 2016 se va face
doar în pubela de culoare
neagrã. Orice altã pubelã nu
va fi acceptatã de cãtre firma
de colectare.
CÂTE UN EXEMPLAR DIN
DECLARAÞIILE DE IMPUNERE VOR FI DISTRIBUITE O
DATÃ CU ZIARUL LOCAL.
PUBELELE VOR FI LIVRATE
CÃTRE DOMICILIUL CETÃÞENILOR ÎN PERIOADA 17 28 OCTOMBRIE 2016.

APIA a început controalele pentru 2016
trecut, acum au fost eºantionate la control
un numãr dublu de exploataþii, deºi marja
de eroare înregistratã de APIA Sibiu este sub
media naþionalã.
Reamintim cã în anul 2015 au fost
selectate la controlul clasic 171 de ferme
cu 21.941 hectare, iar la teledetecþie - 646
de exploataþii cu 9.349 hectare.
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De curând, inspectorii Centrului
Judeþean APIA Sibiu au început controalele
pentru cererile de subvenþii depuse în
campania SAPS 2016. Mai exact,
inspectorii de control vor lua în vizor, în
cadrul controlului clasic (pe teren - s.r.) 391
de exploataþii care totalizeazã 41.115
hectare, iar la controlul prin teledetecþie 1.037 de exploataþii cu 19.140 ha. Dintre
acestea, 178 dosare cu 3.500 parcele sunt
pentru ecocondiþionalitate. Va fi o perioadã
destul de grea. În primul rând pentru cã
timpul este destul de înaintat, iar în al
doilea rând, pentru cã, din motive ce þin de
eliminarea oricãror suspiciunii în relaþia
fermier-inspector APIA, echipele de
inspectori nu mai au dreptul sã controleze
nicio exploataþie pe care au controlat-o în
anul 2015. Aplicãm ºi în acest caz principiul
rotirii inspectorilor noºtri, aºa cum am
fãcut-o ºi la momentul înregistrãrii cererilor
unice pentru suprafaþã ºi animale depuse
de fermierii sibieni în campania din acest
an", a mai precizat directorul Haþegan.
În plus, trebuie spus cã, faþã de anul

Important!
Fermierii sibieni selectaþi la controlul
pentru ecocondiþionalitate ºi mãsuri de
agromediu trebuie sã prezinte urmãtoarele
documente completate la zi: plan fertilizare;
registru de evidenþã a tratamentelor cu
produse pentru protecþia plantelor; borderou
vânzare fân (dacã este cazul); borderou
înstrãinare gunoi de grajd (dacã este cazul);
caietul de agromediu (dacã este cazul);
calendar de interdicþie; acte de
reglementare privind protecþia mediului
(dacã este cazul).
Fermierii care au nelãmuriri se pot adresa
pentru clarificãri consilierului la care au depus
dosarul pentru subvenþie în 2016.

INFORMARE CU PRIVIRE LLA
A PREL
UCRÃRILE DE
PRELUCRÃRILE
DA
TE CU CARACTER PERSONAL
DATE
Identitatea operatorului: SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENÞA PERSOANELOR ORLAT este
operator de date cu caracter personal notificat la
Autoritatea Naþionalã de Supraveghere a Prelucrãrii
Datelor cu Caracter Personal cu nr. 8860.
Instituþia noastrã prelucreazã, prin mijloace
automatizate ºi manuale,
urmãtoarele categorii de
date cu caracter personal:
numele ºi prenumele,
prenumele pãrinþilor, sexul,
data ºi locul naºterii, datele
din actele de stare civilã,
adresa de domiciliu/reºedinþã, profesia, studiile,
starea civilã, situaþia
militarã, imaginea digitalã,
codul numeric personal,
seria ºi numãrul actului de
identitate. Activitãþile specifice de prelucrare a datelor
cu caracter personal sunt
reglementate în principal
prin urmãtoarele acte
normative:
- Ordonanþa de urgenþã a

Guvernului nr. 97/2005 privind
evidenþa, domiciliul, reºedinþa
ºi actele de identitate ale
cetãþenilor români, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- Ordonanþa Guvernului nr.
84/2001 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea
serviciilor publice comunitare
de evidenþã a persoanelor, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
2. Scopul prelucrãrii:
datele cu caracter personal
ale cetãþenilor români sunt
prelucrate de instituþia
noastrã în urmãtoarele
scopuri: evidenþa persoanelor ºi stare civilã. Potrivit
prevederilor acestor acte
normative, actualizarea ºi

valorificarea datelor din
Registrului naþional de
evidenþã a persoanelor
(R.N.E.P.) se realizeazã de
cãtre Direcþia pentru Evidenþa
Persoanelor ºi Administrarea Bazelor de Date
(D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I.
ºi de cãtre serviciile publice
comunitare de evidenþã a
persoanelor.
3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter
personal prelucrate de instituþia noastrã sunt instituþiile/autoritãþile cu atribuþii
în domeniile: apãrare, ordine
publicã, securitate naþionalã
ºi justiþie, administraþie publicã, sãnãtate, fiscal, asigurãri sociale de stat, la care
se adaugã unele persoane
juridice de drept privat, în
condiþiile legii. Prevederile
Legii nr. 677/2001 pentru
protecþia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal ºi libera

circulaþie a acestor date, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, nu se aplicã
prelucrãrilor de date cu
caracter personal efectuate în
cadrul activitãþilor în domeniul apãrãrii ºi siguranþei
naþionale, conform art.2
alin.(7) din aceastã lege. De
asemenea, în situaþiile
prevãzute de art. 16 alin. (1),
coroborat cu art. 2 alin.(5) din
aceeaºi lege, prevederile art.
13 nu se aplicã în cazul
prelucrãrii de date cu caracter
personal efectuate în cadrul
activitãþilor de prevenire,
cercetare ºi reprimare a
infracþiunilor ºi de menþinere
a ordinii publice, precum ºi
al altor activitãþi desfãºurate
în domeniul dreptului penal,
dacã prin aplicarea acestora
este prejudiciatã eficienþa
acþiunii sau obiectivul urmãrit
în îndeplinirea atribuþiilor
legale ale autoritãþilor
publice.

4. Informaþii suplimentare:
Datele personale sunt
colectate cu ocazia depunerii
documentelor necesare în
vederea eliberãrii actelor de
identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005
privind evidenþa, domiciliul,
reºedinþa ºi actele de identitate ale cetãþenilor români,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, sau
sunt comunicate de cãtre
instituþiile prevãzute la art. 9
alin. (4) din acelaºi act
normativ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 12-14 din Legea nr.
677/2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, persoanele vizate au urmãtoarele drepturi:
- dreptul la informare
- dreptul de acces la datele
personale proprii
- dreptul de intervenþie
asupra datelor.
Dreptul de opoziþie, pre-

vãzut la art. 15 din lege, nu
poate fi exercitat în cazul
prelucrãrilor efectuate de
cãtre instituþia noastrã, în
condiþiile expuse anterior,
întrucât datele cu caracter
sunt prelucrate în temeiul
unor prevederi legale
exprese ºi, prin urmare,
persoana vizatã nu se poate
opune la aceastã prelucrare,
dupã cum este prevãzut în
art. 15 alin. (1).
Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise,
datate ºi semnate, adresate
instituþiei noastre.
Totodatã, Legea nr. 677/
2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, recunoaºte ºi garanteazã urmãtoarele drepturi ale persoanelor vizate:
- dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale (art. 17).
- dreptul de a se adresa
justiþiei (art.18).
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Petru Olariu (P
etrea Dascãlul) – 135 de ani de la naºtere
(Petrea
Preparandia (ºcoala normalã) din
Blaj. În anul 1902 obþine diploma
de învãþãtor ºi este numit pe post
la ºcoala primarã din Uileacul de
Câmpie (jud. Cluj). În anul ºcolar
1904/1905, îºi desfãºoarã activitatea educaþionalã la ºcoala din
comuna Agriºteu (jud. Mureº, fost
Târnava Micã), iar din 1905 îl gãsim
ca învãþãtor în satul Hamba, din
judeþul nostru. Aici, printr-o intensã
muncã de lãmurire a localnicilor,
reuºeºte sã ridice o nouã ºcoalã
conform celor mai moderne standarde ale timpului. Aceastã ºcoalã
din Hamba îi poartã în prezent
numele. Rãmâne învãþãtor aici
pânã în anii primului rãzboi mondial
când, dupã o serie de articole
favorabile unirii tuturor românilor
într-un singur stat, este trimis de
cãtre regimul austro-ungar pe front,
pe linia întâi. Dar nu mor caii când
vor câinii... ªi dupã rãzboi, Petrea
Dascãlul se aflã în primele rânduri
între luptãtorii pentru Unirea cea
Mare de la 1 Decembrie 1918. Din
anul 1919 pânã în 1927 este
învãþãtor în comuna sa natalã, Orlat,
de unde se va transfera la ªcoala
primarã de bãieþi nr.1 din Sibiu. Din
aceastã ºcoalã se va pensiona la
1 septembrie 1938, dupã 36 de ani
de serviciu. Dupã o intensã,
complexã ºi rodnicã activitate pe
plan socio-cultural trece în
eternitate la 28 mai 1957, în oraºul
de pe malurile Cibinului, oraº în
care ºi-a petrecut ultimele decenii
de viaþã.
Dacã unele dintre datele de mai
sus au fost prezentate publicului
larg ºi cu prilejul unor evocãri ale
personalitãþii celui care a fost Petru
Olariu (Petrea Dascãlul), acum, la

ION AGÂRBICEANU
preot, scriitor, confesor militar ºi publicist
Col (r) Ioan PÃREAN
Dacã despre activitatea scriitoriceascã a lui Ion Agârbiceanu se cunosc multe date, de cãtre foarte multã
lume, sunt puþini cei care cunosc date
despre viaþa preotului – scriitor, pe când
acesta purta haina ostãºeascã în anii
Primului Rãzboi Mondial.
Cu pana scriitorului, crucea preotului militar ºi uneori chiar ºi cu arma,
Ion Agârbiceanu a contribuit activ,
împreunã cu miile de luptãtori români
la realizarea idealului de veacuri a
tuturor celor ce vorbesc ºi simt
româneºte – Unirea cea Mare.
Dar cine a fost acest preot, scriitor,
confesor militar ºi publicist, care într-o
singurã inimã a strâns atâtea calitãþi?
S-a nãscut la 12 septembrie 1882,
în satul Cenade, din apropierea
Blajului, fiind al doilea din cei opt copii
ai soþilor Agârbiceanu, face ºcoala
primarã în satul natal, iar la îndemnul
protopopului de acolo, care remarcase înzestrarea intelectualã deosebitã a copilului, urmeazã gimnaziul
greco-catolic de bãieþi din Blaj. În iunie
1900 îºi ia examenul de bacalaureat,
iar toamna se înscrie la Facultatea de
Teologie a Universitãþii regale
maghiare de ºtiinþã din Budapesta,
pe care a absolvit-o în 2 iulie 1904.
În perioada dintre 1904-1905 a fost
pedagog la gimnaziul din Blaj, iar în
toamna anului 1905 s-a înscris la
Facultatea de Litere din Budapesta. A
participat activ la ºedinþele Societãþii
de lecturã „Petru Maior“, alãturi de alþi
tineri români aflaþi la studii în capitala
Ungariei. Spre sfârºitul anului 1905 îi
apare primul volum de povestiri
intitulat „De la þarã“, pentru care, în
1907 primeºte premiul „Andrei
Mureºanu“, decernat de ASTRA.
În 1906, dupã un semestru,
abandoneazã facultatea, revine la Blaj,
iar dupã ce se cãsãtoreºte cu Maria
Aurelia Radu, a fost numit preot în satul
Bucium-ªasa din Munþii Apuseni.
În anul 1910, devine preot la biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Orlat,
locuind în actuala casã parohialã.
Perioada anilor 1910-1916, va fi o
etapã fecundã din punct de vedere
literar, în 1912 apãrându-i primul roman, „Legea trupului“, în 1914
„Arhanghelii“ ºi în 1915, „Legea
minþii“. Aici, în Orlat, primeºte deseori

vizitele marilor scriitori transilvãneni Ion
Slavici ºi George Coºbuc.
În Orlat va colabora cu armata românã, pe care, în timpul ofensivei
începutã în august 1916, Ion Agârbiceanu, parohul din Orlat o întâmpinã
cu entuziasm ºi dã informaþii comandantului brigãzii în legãturã cu dispozitivul forþelor germane concentrate pe
dealurile din nord ºi vest de sat. Sunt
zile de sãrbãtoare, pe care le evocã
apoi în scrieri literare ºi în articolele
politice.
În memoriile sale, Traian Moºoiu,
comandantul Brigãzii 3 infanterie face
referiri la starea localitãþii Orlat dupã
alungarea inamicului, ca urmare a
bombardamentelor acestuia. „Dupã
izgonirea inamicului din Orlat, am
vizitat aceastã localitate care fusese
bombardatã în mod îngrozitor de cãtre
artileria inamicã stabilitã pe poziþia de
la sud de satul Mag. Între casele lovite
de proiectile era ºi casa parohialã
greco-catolicã unde locuia pãrintele
Agârbiceanu, distinsul nostru literat.
Casa aceasta avea o spãrturã mare în
peretele casei ce servea ca dormitor.
Pagubele fãcute bieþilor români din
Orlat de cãtre bombardamentul
[inamic] erau foarte mari. Tocmai
urmaºii grãnicerilor, care de la Maria
Tereza încoace îºi vãrsaserã sângele
pentru Habsburgi, au avut trista soartã
sã fie bombardaþi ºi distruºi de cãtre
armatele împãratului.“
Odatã cu retragerea armatei române
din Transilvania se vede silit sã
porneascã în refugiu. Colonelul Traian
Moºoiu îl ajutã, punând la dispoziþia
familiei Agârbiceanu (soþ, soþie, 4 copii)
trãsura de piaþã a Regimentului 2
Vâlcea.
Colonelul Moºoiu îºi aminteºte cu
emoþie atmosfera creatã prin retragerea trupelor române, numeroºi fiind
românii din Mãrginime care doreau sã
le urmeze, pentru a nu mai fi sub
stãpânire strãinã. „În aceste tragice
împrejurãri am putut aprecia cât de
puternicã era unitatea sufleteascã a
tuturor românilor. Românii din zona
Sibiului preferau sã lase averea
adunatã într-un lung ºir de ani, numai
sã scape de sub jugul austro-ungar. Þi
se sfâºia inima când vedeai cã nu poþi
sã-i ajuþi pe toþi cei care doreau sã se
refugieze în Regat“.

Dupã un scurt popas la Râmnicu
Vâlcea, porneºte spre Moldova,
stabilindu-se la Roman. Cu sprijinul
lui Nicolae Iorga colaboreazã la
„Gazeta Ostaºului“. În august 1917
este evacuat, împreunã cu alþi refugiaþi,
în Rusia, la Elisabetgrad, unde
rãmâne pânã în luna noiembrie. În
Rusia face demersuri sã emigreze în
America, apoi renunþã la aceastã idee.
Se întoarce în þarã înainte de Crãciunul anului 1917, dupã ce a primit
gãzduire, timp de o lunã, în Basarabia,
la Borogani, lângã Leova, la familia
unui oier ardelean, Macrea.
În decembrie 1917 se înroleazã în
armatã ca preot militar în Corpul
Voluntarilor Ardeleni ºi Bucovineni care
s-a constituit la Hârlãu. Activitatea sa
se va desfãºura în cadrul Regimentului de voluntari ardeleni nr. 1
„Turda“, aflat sub comanda lt.col.
Buricescu Dragoº (regimentul era
cantonat în localitatea Scobinþi).
Acest regiment, împreunã cu
Regimentul de voluntari nr. 2 „Alba Iulia“
a luat parte activã la operaþiunile de
dezarmare a Corpului 2 Armatã rus,
care dorea sã treacã înarmat în
Basarabia, prin apropierea oraºului
Hârlãu. Aceastã misiune a fost îndeplinitã în câteva zile, fãrã pierderi. De
asemenea, un batalion din Regimentul nr. 1 a participat la luptele pentru
apãrarea depozitelor armatei române
din Basarabia, ameninþate de unitãþi
din Corpul 4 Armatã rus.
În calitate de confesor militar, Ion
Agârbiceanu, ºi-a apropiat ostaºii, fiind
prezent în rândul celor ce au luptat zi
de zi, pentru a-ºi îndeplini misiunile
primite. Pentru activitatea sa în cadrul
Regimentului de voluntari nr. 1 Turda,
Ion Agârbiceanu, a fost decorat cu
„Coroana Românei“, în grad de
cavaler.
Activitatea sa ca preot militar se
încheie odatã cu începerea tratativelor
de pace cu Puterile Centrale, când se
întoarce la Orlat, în preajma Crãciunului din anul 1918.
Ion Agârbiceanu a participat la Rãzboiul de Reîntregire ºi cu harul sãu de
scriitor, subliniind într-un eseu socialpolitic – O lacrimã fierbinte (cuvinte
cãtre Oastea Þãrii) – jertfa armatei ºi a
neamului românesc în rãzboiul pentru
înfãptuirea unitãþii naþionale.

ceas aniversar, vrem sã arãtãm,
doar sumar, câteva aspecte inedite
din legãturile de suflet pe care
Petrea Dascãlul le-a avut cu
Sãliºtea, capitala spiritualã a
Mãrginimii Sibiului.
În anul 1912 când, cu prilejul
Sãrbãtorilor Astrei þinute la Sãliºte,
Aurel Vlaicu face un zbor
demonstrativ deasupra Sãliºtei ºi
a Luncii Galeºului, Petru Olariu,
prezent la acest eveniment, îi dedicã
pionierului
nostru
în
ale
aeronauticii, o poezie ce va fi
publicatã în Foaia Poporului, din 12
noiembrie 1943. Aceastã poezie
omagialã, ce cuprinde ºapte strofe,
se numeºte Zborul lui Vlaicu la
Sãliºte.
La 1 decembrie 1918 participã la
Adunarea de la Alba Iulia, unde s-a
hotãrât Unirea cea Mare, în calitate
de conducãtor al delegaþiei
comunei Orlat ºi totodatã fãcând
parte dintre reprezentanþii plasei
Sãliºte, alãturi de dr. Ioan Lupaº,
dr. Nicolae Petra, Onisifor Ghibu
etc. Dupã participarea sa la acest
mãreþ eveniment, de o importanþã
deosebitã
pentru
naþiunea
românã, Petrea Dascãlul este
numit, în Consiliul Dirigent al Transilvaniei,
referent
pentru
învãþãmântul primar.
Dupã anul 1919, Petru Olariu
devine
membru
fondator,
corespondent permanent ºi chiar
redactor al sãptãmânalului
Cuvântul Poporului, publicaþie
sãliºteanã interbelicã înfiinþatã de
Elie Mãgeanu, fiu al Sãliºtei. Încã
din primul numãr al Cuvântului
Poporului, intitulat Foiºoara, din 24
august 1919, Petrea Dascãlul
publicã o poezie (Ceteºte ºi învaþã),
Lucrarea a scris-o în noiembrie
1917, în Basarabia, în satul Borogani,
la conacul familiei Macrea, în înfrigurarea
ce a cuprins întreg neamul nostru dupã
stãvilarul ridicat în calea duºmanilor de
eroismul armatei române la Mãrãºeºti,
când încã nu ºtia de armistiþiul de la
Focºani, veºtile din Þarã ajungând
greu pânã în acel sat.
În acele timpuri de rãzboi, oastea þãrii
este cea care a salvat patria, deºi era
alcãtuitã din oameni simpli, cu puþinã
experienþã militarã: „Toatã puterea
neamului concentratã în oastea þãrii tea fãcut sã strãluceºti ca un luceafãr aici
în rãsãrit, Patria mea, sã fii preamãritã
de cele mai alese neamuri ale lumii
[…]. Cine este aceastã oaste a þãrii care
a sãvârºit minuni atât de mari? Sunt
uriaºi, sunt zei, sunt sfinþi acei care se
luptã sub flamurile ei? Cine sunt
cãpitanii ºi cine sunt soldaþii care nu
pot fi biruiþi de moarte? […] Am cãutat
ºi am aflat cu uimire cã-s numai
oameni acei care fac oºtirea României,
ºi din faptele lor am priceput mai întâi
deplin ce preþ are, cât de mare poate fi
un om, ºi am înþeles pentru ce se
avântã din orice inimã nãvalnic
cântecul cãtre oastea Þãrii mele“.
În aceastã lucrare destinatã oastei
þãrii din Primul Rãzboi Mondial,
scriitorul se adreseazã ostaºului
român, cel care a constituit baza oºtirii,
pe umerii cãruia a apãsat greul
rãzboiului, de ale cãrui fapte de arme
s-a minunat o lume întreagã: „Cuprins
de înfiorare m-apropiu de tine, þãran
ostaº, stâlpul rãzboiului nostru, zidul
de oþel de care s-au sfãrâmat grelele
izbituri ale sorþii […] Deºi nu
înþelegeam misterul, nãdejdea
nezdruncinatã ne-o puneam în tine.
ªtiam cã aºa te vei lupta dupã cum teai luptat“. „ªi-o lume întreagã ºi-a
descoperit capul în faþa ta, þãran soldat,
pentru vitejia cu care-ai înfruntat
primejdiile sufleteºti, vitejie tot atât de
mare ca ºi aceea prin care þi-ai zdrobit
duºmanii tãi trupeºti“.
În rândurile oastei române s-au
înrolat ºi fraþii de peste munþi, ardelenii,
coborâtori de pe culmile Apusenilor, cei
veniþi de pe vãile Mureºului, ale Oltului,
ale Someºului. Ion Agârbiceanu
consacrã câteva rânduri ºi acestora,
cei care, înrolaþi pânã atunci în alte
oºtiri, luptaserã pentru cauze strãine
lor. „ªi dupã multe suferinþe, stavilele
au cãzut, ºi-n cete tot mai mari ºi tot
mai dese, feciorii Ardealului au alergat
lângã tine, ostaº al României. Ei n-au
fãcut nicicând un drum mai fericit, ºi
ochii lor n-au strãlucit niciodatã mai
frumoºi. Nu numai acelaºi ideal i-a
adus sub flamurile tale, Þara mea, ci ºi

un adevãrat îndemn la lecturã,
învãþãturã ºi, de ce nu, la
colaborare cu nou înfiinþata
publicaþie, din care reproducem
ultima strofã:
Împarte învãþãtura
Cu cel neînvãþat
ªi n-ascunde talentul
Ce Dumnezeu þi-a dat.
În aceeaºi perioadã, la Sãliºte,
publicã una dintre primele sale
cãrþi, Între sat ºi oraº, ce cuprinde
zece schiþe pline de vigoare ºi
sãnãtate moralã. Aceastã carte
apãrutã în anul 1922 a vãzut
lumina tiparului în prestigioasa
editurã Librãria sãteanului din
Sãliºte.
Dar ce l-a legat cel mai mult
de Sãliºte a fost lunga idilã avutã
cu simpatica învãþãtoare Chivuþa
(Pia) Chirca, adevãratã muzã cel inspira în momentele sale de
creaþie. Cu aceasta s-a cãsãtorit
în anul 1924, dupã ce bãtuse mai
bine de ºase ani drumul dintre
Orlat ºi Sãliºte.
Opera literarã, a celui ce
semna cu pseudonimul Petrea
Dascãlul, este pe cale de a fi datã
cu totul uitãrii de cãtre generaþiile
zilelor noastre aflate mereu în
cãutare de nou ºi exotic. Au fost
totuºi încercãri de a aduna ºi
publica postum aceste scrieri de
suflet, dintre care amintim cu acest
prilej pe omul de litere sibian
Nicolae Nicoarã- Dobârceanu, ce
s-a stins din viaþã fãrã sã-ºi fi atins
scopul propus. Publicarea operei
postume a lui Petrea Dascãlul
rãmâne o provocare.

Ion Agârbiceanu
Desen de Carol Comºa
nobleþea vitejiei fãrã pereche a fiilor
tãi […]. Ei juraserã credinþã Regelui ºi
þãrii în ceasul în care cea mai grea
furtunã bãtea la porþile ei. Prin credinþa
lor se întãri sufletul fraþilor, prin
dragostea ºi vitejia acestor aripi noi
cãpãtarã sufletele celor nou sosiþi“.
Sunt numai câteva din opiniile
scriitorului Ion Agârbiceanu referitoare
la oastea þãrii, pe care a slujit-o în
haine preoþeºti, ºi care a avut un rol
crucial în realizarea Marii Uniri, prin tot
ceea ce a fãcut în Rãzboiul pentru
Reîntregirea Neamului, între anii
1916-1919.
În 1/14 februarie 1919, apare la
Sibiu gazeta „Patria“, organ al
Partidului Naþional Român, directorul
publicaþiei fiind Ion Agârbiceanu. Ziarul
va publica în paginile sale toate
acþiunile Consiliului Dirigent al
Transilvaniei pentru crearea armatei
ardelene, precum ºi modul de
participare a acesteia la campania din
Transilvania ºi Ungaria din anul 1919.
La 1 septembrie, redacþia ziarului
„Patria“ se mutã la Cluj, Ion
Agârbiceanu urmând ziarul ºi
stabilindu-se definitiv în capitala
Transilvaniei. Devine deputat ºi
senator. Fidel idealurilor majore,
militeazã în articole de presã pentru
„bisericã“, „tradiþie“, „familie“ ºi „ogor
naþional“.
Pe timpul ocupaþiei hortiste din
perioada 1940-1944, în Ardealul de
nord, Agârbiceanu îºi va gãsi refugiul
la Sibiu. Dupã revenirea acestei pãrþi
a þãrii în componenþa României, el se
va întoarce la Cluj, unde, peste
aproape douã decenii va trece în
eternitate, la 28 mai 1963, lãsând în
urma sa o vastã operã literarã ºi
amintiri de neuitat.
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decenii a scris ºi publicat articole
cu adânc conþinut pedagogic,
educativ, social ºi nu în cele din
urmã, literar. Fiind membru activ în
Comitetul Central al Asociaþiunii
pentru literatura românã ºi cultura
poporului român – ASTRA, a
colaborat la toate organele acestui
înalt forum cultural al românilor din
Transilvania ce-ºi avea filiale
(despãrþãminte) în toate provinciile
româneºti. A fost colaborator activ
al revistei Transilvania, ziarului
Foaia Poporului, Calendarelor
Astrei, Bibliotecii populare ASTRA,
Luceafãrul etc.
Pe lângã articole publicate în
numeroase ziare, reviste ºi
calendare, Petrea Dascãlul este
autorul unor lucrãri literare,
originale, mult apreciate în perioada
apariþiei lor. Dintre acestea amintim
Anul acesta, la 28
doar urmãtoarele: Din popor -1920,
Icoane de la þarã -1924, Oameni de
iunie, s-au împlinit 135
pe la noi – 1925, Sã nu spui la
nimeni –1926, Tot omenia-i mai
de ani de la naºterea
tare –1934, Stâlpii satului –1935,
celui care avea sã
Legea casei –1940, Oameni ºi
întâmplãri –1944.
rãmânã cunoscut în
Dar cine a fost acest Petrea
literatura ºi cultura
Dascãlul, personalitate deosebit
de complexã, care a abordat în
spaþiului sibian sub
scrierile sale toate genurile literare,
pseudonimul PETREA de la poezie la piese de teatru?
Amintim astãzi, cu prilejul acestei
DASCÃLUL.
evocãri, celor ce l-au cunoscut ºi
informãm generaþiile tinere care
Col. (r) Ioan Pãrean
doar au auzit vorbindu-se despre
el, câteva date biografice ce pot fi
Învãþãtor eminent, ctitor de cuprinse într-un articol de presã.
ºcoli, scriitor, ziarist ºi totodatã un
Petru Olariu s-a nãscut la 28 iunie
mare patriot, Petru Olariu a activat 1881 în comuna Orlat, judeþul Sibiu.
în miºcarea culturalã sibianã pe Dupã absolvirea cursurilor ªcolii
întinderea a primei jumãtãþi a grãnicereºti din comuna natalã,
secolului al XX-lea. Aproape cinci urmeazã liceul la Blaj ºi Sibiu, apoi
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Acþiunea Let`s Do It,
România a ajuns sâmbãtã,
24 septembrie, la Orlat
Pânã în prezent, în judeþul
Sibiu au avut loc 4 ediþii ale
campaniei „Let’s Do It,
România”, fiind colectaþi
peste 25.000 de saci cu
deºeuri de cãtre 10.000 de
voluntari. În acest an, proiectul „Let’s Do It, România”
are susþinerea Guvernului
României, fiind implicate 5
ministere: Ministerul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor din
România, Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Ministerului Justiþiei
ºi Ministerului Transporturilor si ONG-uri.
Din anul 2010 ºi pânã în
prezent, „Let’s Do It,
România” a atras la nivel
naþional peste 1,2 milioane
de voluntari care au adunat
24 700 tone de deºeuri. Mai
multe informaþii sunt
disponibile pe portalul
www.letsdoitromania.ro
ªi PRIMARIA COMUNEI
ORLAT s-a alãturat proiectului de ecologizare „Let’s
Do It, România”, organizat
sâmbãtã, 24 septembrie
2016, sprijinind astfel campania naþionalã de mediu
„Let’s Do It, România”.
Echipa Primariei Comunei
Orlat a susþinut voluntarii
participanþi la igienizarea
zonei râului Cibin ºi cea

adiacentã terenului de fotbal
din Cânechi.
Multumim tuturor elevilor ºi
învãþatoarelor de la ciclul
primar al ªcolii Gimanziale
I.P. Reteganul care ºi-au
dedicat câteva ore sâmbatã
pentru igienizarea zonelor
amintite ºi le transmitem pe
aceastã cale faptul cã ne
dorim sã-i avem alãturi de noi
ºi la alte evenimente ºi acþiuni
pe care le vom organiza în
viitor.
Activitãþile de voluntariat
satisfac, pe lângã nevoia de
acþiune sau cea de a face un
bine ºi pe cea de apartenenþã
la un grup. Fiecare grup de
voluntari se constituie ca un
grup social care îºi îndeamnã
membrii sã activeze, sã
producã urmãri ale activitãþilor
desfãºurate, sã îºi sporeascã
grija faþã de problemele
semenilor. Un grup de voluntari cu rezultate deosebite nu
poate face decât sã sporeascã mândria apartenenþei
în rândul activiºtilor, precum
ºi stima de sine a individului.
Apreciem aceastã iniþiativã
ºi participarea voluntarilor la
campania de curãþenie „Let’s
Do It, România” , contribuind
astfel la un mediu curat ºi sãnãtos. Credem cã proiectul
are un rol educativ, ajutã la
dezvoltarea culturii voluntariatului ºi va încuraja ºi pe viitor
astfel de acþiuni în beneficiul
comunitãþii.

Date contact Prim[rie

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
07.04.1972
09.09.2016
= TOPÎRCEAN ELENA
= GAVRILÃ ANA
12.06.1930
12.09.2016
liilor
familiilor
Primãria Comunei Orlat transmite fami
îndoliate, sincere condoleanþe!

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
Primăria Comunei Orlat
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
urează bun-venit
HAªEGAN DORU-NICOLAE ªI
BARNA ELENA-ELISABETA

03.09.2016

LOLOIU PETRU-DANIEL ªI
BORBIL ANNA MARIA

06.09.2016

BEU BOGDAN ªI
GODICI RAISA-MARIA

08.09.2016

METEª GHEORGHE-RADU ªI
VOICU DANIELA-MARIA

09.09.2016

noilor născuţi:
VOICU SOFIA-MARIA
DAINA SOFIA-MARIA
MARICA NICOLETA-IRINA
DAVID IACOB-IOAN
HERÞA AMALIA-IZABELA

12.08.2016
21.08.2016
26.08.2016
13.09.2016
13.09.2016

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

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

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

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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Voluntarii Let’s Do It, România
au fãcut curãþenie la Orlat

