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In memoriam IOAN MILEA
mar, deþinând aceastã funcþie pânã
sãptãmâna trecutã, când ne-a pãrãsit
pentru totdeauna. Ioan Milea este
omul care a participat activ la dezvoltarea ºi modernizarea comunei din
ultimii ani, lãsându-ºi o amprentã
puternicã pe ceea ce este azi localitatea noastrã: s-a implicat în lucrãrile
de infrastructurã rutierã, în amenajarea lucrãrilor pentru reþelele de
apã ºi canalizare, în lucrãrile de la
ºcoli, în construcþia grãdiniþei, în
ridicarea noii biserici din centrul
localitãþii, în modernizarea Cãminului
Cultural, în general în tot ceea ce a
însemnat investiþie în Orlat, din 2004
încoace. În calitate de primar, ºi în
numele întregului aparat administrativ local, mãrturisesc cã Orlatul a
pierdut un pilon important al comunitãþii. În privinþa laturii umane, Ioan

Milea a fost, de asemenea, un sprijin
pentru comunitate. Cu o experienþã
de viaþã bogatã, chibzuit, deschis
faþã de semeni, având mereu dorinþa de a-i ajuta pe cei din jur, Ioan
Milea a fost un factor de echilibru în
comunitate, un exemplu demn de
urmat, pentru mulþi, inclusiv pentru
tinerii aflaþi la început de drum. Cred
cã toþi cei care am lucrat ºi am avut
contact cu el am pierdut un prieten,
un om care ºtia sã asculte. A plecat
prea devreme, la nici 65 de ani, întrun moment în care ar mai fi putut
face multe pentru comunitatea
cãreia i-a dedicat o mare parte din
viaþã ºi pe care a iubit-o necondiþionat. Ne vom aminti mereu de el cu
drag, ca de un coleg ºi un prieten de
nãdejde ºi îi vom fi, pentru totdeauna, recunoscãtori pentru ceea ce a

fãcut, pentru ceea ce ne-a învãþat,
prin felul lui de a fi. Gândurile
noastre se îndreaptã ºi spre familia
îndureratã, cãreia dorim ca Bunul
Dumnezeu sã-i dea alinarea de care
are nevoie. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
Primar, Aurel GÂÞÃ

La Orlat a fost sãvârºitã hirotonia întru preot a
preacucernicului pãrinte diacon Daniel Gheorghe Gîþã
Între realizãrile importante în domeniul social-religios ale comunei Orlat în anul 2017, a fost ºi evenimentul
petrecut în ziua de 3 iunie în biserica cu hramul „Sf.M.Mc. Gheorghe ºi Sf. Mitropolit Andrei ªaguna”.
Într-o atmosferã plinã de
emoþie sfântã a fost
întâmpinat de preoþi,
autoritãþile locale ºi
credincioºi Înalt Prea
Sfinþitul Pãrinte Mitropolit al
Ardealului Dr. Laurenþiu
Streza. Motivul prezenþei
ierarhului nostru în mijlocul
comunitãþii ortodoxe din
Orlat a fost sãvârºirea Sf.
Liturghii ºi hirotonia întru
preot a preacucernicului
pãrinte diacon Daniel
Gheorghe Gîþã, urmate de
instalarea acestuia în
Parohia Orlat I. În jurul
arhiereului au slujit un
numãr de 7 preoþi avându-i
în frunte pe preacucernicul
pãrinte vicar administrativ al
Arhiepiscopiei Sibiului,
Ilarie Benchea ºi pe
preacucernicul pãrinte
protopop al Protopopiatului
Sãliºte, Petru-Toader
Damian. Cum era de aºteptat, în fruntea autoritãþilor
locale prezente s-a aflat
d-l primar ing. Aurel Gâþã.
Remarcabilã a fost de
asemenea ºi prezenþa
credincioºilor, nu doar prin
numãr, ci ºi prin costumele
populare pe care le-au
purtat majoritatea dintre ei.
Aici trebuie evidenþiat ºi
faptul cã ei au fost însoþiþi
de cãtre mai mulþi copii ai
ªcolii Generale din Orlat,
organizaþi de d-na învãþã-

toare Elena Morar, care au
ºi interpretat pricesne.
În cadrul Sf. Liturghii,
dupã cântarea numitã
„Heruvic” a avut loc
hirotonia din diacon în
preot a noului paroh. Este
un moment înãlþãtor ºi plin
de emoþie, atât pentru
candidat, cât ºi pentru
participanþi. Primul
primeºte nu doar harul
preoþiei, ci ºi complexa
sarcinã de a conduce
comunitatea încredinþatã
cãtre cunoaºterea lui
Dumnezeu ºi implicit cãtre
fericirea veºnicã. Participanþii, care de aceastã
datã au fost chiar pãstoriþii
noului preot, au ºansa de
a-ºi cunoaºte pãstorul, de
data aceasta fiul al
satului, iar parohul
de a-ºi îmbrãþiºa fiii
duhovniceºti încredinþaþi.
La sfârºitul Sf. Liturghii
au luat cuvântul Înalt Prea
Sfinþitul Pãrinte Mitropolit,
fostul paroh Radu Bot,
noul pãrinte ºi colegul lui
preotul, Lucian Chiþu. D-l
primar a fost invitat sã
puncteze împreunã cu
clericii importanþa ºi
semnificaþia momentului
deosebit care a avut loc în
comunitatea noastrã.
Dorim bun venit noului
paroh ºi succes în misiunea care i s-a încredinþat.

rosu galben albastru negru

Dupã cum ºtiþi, comunitatea noastrã a pierdut o personalitate importantã, un om devotat Orlatului,
pentru care dezvoltarea localitãþii a
fost o prioritate. Fostul viceprimar,
Ioan Milea, a plecat dintre noi,
lãsând un gol în urma sa, atât din
punct de vedere profesional, cât ºi
uman. L-am cunoscut bine cu toþii,
l-am apreciat, dar aº dori sã punctez
câteva idei esenþiale pentru ceea
ce a însemnat personalitatea acestui om. Dupã terminarea studiilor, a
revenit la Orlat pentru a-ºi pune
cunoºtinþele ºi priceperea în slujba
comunitãþii. Din 1990 a fãcut parte
din administraþia localã, în calitate
de consilier local, nelipsind din
nicio legislaturã. Dobândind astfel
o vastã experienþã în administraþia
localã, în 2004 a fost ales vicepri-
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Atenþie la ce aruncãm în pubelele pentru gunoiul menajer.
Nerespectarea regulilor poate duce la creºterea taxei de salubrizare!

P

rimãria comunei Orlat lanseazã un apel cãtre cetãþeni, solicitând respectarea regulilor de colectare a gunoiului menajer. Astfel, locuitorii din
Orlat sunt rugaþi sã depoziteze în pubelele pentru gunoi menajer doar acest tip de deºeu ºi sã nu arunce aici deºeuri rezultate din construcþii sau
alte tipuri de resturi. Reprezentanþii primãriei atrag atenþia cã ridicarea deºeurilor se plãteºte la kilogram, iar o creºtere a cantitãþii rezultatã din
aruncarea altor tipuri de deºeuri, decât cele menajere, poate duce la mãrirea taxei de salubrizare.
metice, detergenþi ºi produse
de curãþat, confecþionate din
plastic sau metal.
În aceste pubele NU se
DEªEURI ÎN
colecteazã:
CONTAINERUL GALBEN
produse combinate din
(PLASTIC + METAL)
metal ºi plastic
cutii de vopsea, diluanþi
Se pot arunca în acest
sau alte substanþe chimice
container obiecte casnice
periculoase,
mici sau de mãrime medie,
baterii uzate ºi acumulatori
din plastic ºi metal, ca de
deºeuri medicale (de
exemplu:
exemplu seringi folosite),
Ambalaje din plastic (de
deºeuri de echipamente
la mâncare sau cosmetice) electrice sau electronice.
Pungi ºi folii de plastic
Sticle de plastic
CE DEªEURI COLECTÃM
Jucãrii
ÎN PUBELA/CONTAINERUL
Cutii de plastic ºi metal
DE CULOARE NEAGRÃ
Ligheane
(DEªEURI REZIDUALE)
Ghivece
Cutii de conserve
Se pot arunca în acest reciDoze de bãuturi
pient deºeuri care nu pot fi
Folie de aluminiu
colectate nici la deºeuri
Tãviþele de polistiren ºi reciclabile, nici la deºeuri
veselã de plastic de unicã biodegradabile. Exemple:
folosinþã, puþin murdarã
* Resturi de carne ºi peºte
Cutii de lapte ºi sucuri
gãtite sau proaspete
Cutii de la alimente, cos* Resturi de produse lac-

Cum se realizeazã
colectarea selectivã

tate (lapte, smântânã, brânzã,
iaurt, unt, friºcã)
* Ouã întregi
* Grãsimi animale ºi uleiuri
vegetale
* Scutece de unicã folosinþã / tampoane
* Reziduurile/excrementele
animalelor de casã
* Conþinutul sacului de la
aspirator
* Mucuri de þigarã
* ºerveþele folosite
* Ambalaje foarte murdare
* Cioburi de ceramicã ºi
porþelan
* Veselã de unicã folosinþã
foarte murdarã
* Cenuºa de la sobe (dacã
în afarã de lemn se ard ºi
cãrbuni)
* Resturi vegetale din curte
(dacã sunt tratate cu pesticid)
* Lemn tratat sau vopsit
În aceste pubele NU se
colecteazã urmãtoarele:
* Seringi ºi ace de seringã,
medicamente expirate ºi alte
deºeuri medicale

* Pãmânt ºi pietre
* Ambalaje contaminate cu
substanþe periculoase
* Baterii
* Aparate electrice, becuri
* Deºeuri periculoase
(vopsele ºi ambalaje goale
de vopsele, uleiuri auto uzate)
* Anvelope uzate

salubritate SC SOMA SRL)
* ambalaje de sticlã contaminate cu substanþe
periculoase, etc.

CARE SUNT PUNCTELE
PENTRU COLECTAREA
SELECTIVÃ, ÎN ORLAT

Adresa punctului de colectare selectivã, suprafaþa
1 Str.Nouã, nr.821, 3 mp
2 Str.Nouã, nr. 713, 3mp
3 Str. Gãrii, lângã Podul
* cutii de pantofi,
Cibin, 4,5 mp
CE DEªEURI COLECTÃM
* cutii de aparaturã elec4 Str. Grãnicerilor, nr. 112,
ÎN IGLU VERDE? – STICLÃ? trocasnicã
în curtea dintre blocuri, 4,5
* plicuri
mp
Exemple:
* fotografii
5 Str.Poieniþei, lângã Po* Sticle ºi borcane goale
* farfurii ºi pahare de carton
dul Varului, 3mp
* Ambalaje din sticlã de la
* cartoane de ouã
6 Str. Morii, lângã Moarã,
produse cosmetice
* pungi de cadouri
3mp
În acest iglu NU se
* etichetele de la haine
7 Str. Câmpºorului, nr.
colecteazã urmãtoarele:
* ziare, reviste, cãrþi, caiete
* resturi de sticlã de la un
* tuburi de la hârtia igienicã 550, 3mp
8 Str.Lungã, nr.263, 3mp
geam spart (pentru cã sticla ºi de la prosoapele de
9 Str.Lungã, nr.399, 3mp
geamului poate conþine ºi bucãtãrie
10 Str.Lungã, nr.302, 3mp
substanþe chimice)
În acest iglu NU se colec11 Str. Piscului, lângã Ci* becuri sau neoane (aces- teazã urmãtoarele, acestea
tea se vor arunca în locurile urmând sã se arunce în mitir, 3mp
special amenajate pentru pubela neagrã (reziduale):
12 Str. Micã, nr.454, 3mp
deºeuri DEEE sau în cam* ºerveþele murdare
13 Str. Victoriei, lângã Repaniile trimestriale organi* ambalaje din hârtie sau miza P.S.I. ( S.V.S.U.),
zate de operatorul de carton foarte murdare
4,5 mp
CE DEªEURI COLECTÃM
ÎN IGLU ALBASTRU? –
HÂRTIE ªI CARTON?

F

iecare copil
meritã o
ºansã la
viaþã sãnãtoasã, iar
vaccinarea
reprezintã un pas
esenþial pentru
atingerea acestui
obiectiv, atrage
atenþia Organizaþia
Mondialã a
Sãnãtãþii (OMS).
Vaccinarea s-a dovedit
a fi una dintre cele mai
eficiente mãsuri de
prevenþie a unor boli
infecþioase cu un impact
negativ major asupra
sãnãtãþii publice, spun
specialiºtii. De aceea,
menþinerea unei acoperiri vaccinale optimale
ar trebui sã fie o prioritate
pentru toate sistemele
de sãnãtate, în vederea
prevenirii reapariþiei unor
epidemii de boli transmisibile, ce au fost eliminate aproape în totalitate datoritã vaccinurilor.
În perioada 20122015, vaccinurile au
prevenit peste 5 milioane
de decese, pe glob.
Aceastã realizare se
datoreazã ºi progresului
tehnologic din ultimele
douã decenii, care a fãcut
posibilã dezvoltarea de
noi tipuri de vaccinuri, cât
ºi îmbunãtãþirea programelor de imunizare, în
întreaga lume.
Trendul descendent
înregistrat de acoperirea
vaccinalã împotriva principalelor boli transmi-

sibile, prevenibile prin
vaccinare, reprezintã una
dintre cele mai stringente
problemele de sãnãtate
publicã cu care se confruntã România în prezent.
Actuala epidemie de
rujeolã, care a izbucnit în
februarie 2016 ºi a condus pânã în acest moment la 25 de decese, a
apãrut pe fondul unei scãderi succesive, în ultimii
ani, a ratei de vaccinare
anti-rujeolicã.
Dintre cele peste 5700
de cazuri de rujeolã, confirmate de cãtre Centrul
Naþional de Supraveghere
ºi Control al Bolilor Transmisibile, 96% au fost
confirmate la persoane
nevaccinate. 2.51% din
cazuri au fost înregistrate
la persoane cãrora le-a
fost administratã doar
prima dozã din vaccinul
RRO (rujeolã-rubeolãoreion), în timp ce mai
puþin de 1% din cazuri au
fost raportate la persoane
complet vaccinate (au
primit ambele doze4.
De altfel, 18.36% din
totalul îmbolnãvirilor s-au
petrecut la copii sub 1 an,
care sunt prea mici pentru
a fi vaccinaþi – administrarea primei doze de vaccin RRO se face începând
cu vârsta de 1 an.
Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii subliniazã importanþa vaccinãrii, atât în
scopul imunizãrii fiecãrei
persoane care beneficiazã de vaccin, cât ºi în
scopul construirii unei
bariere de protecþie ºi
pentru persoanele din
jurul celor vaccinate:

- copii mai mici de
vârstã care încã nu pot fi
vaccinaþi;
- colegi sau alþi copii
care sunt alergici la
vaccin;
- bunici cu sistemul imunitar slãbit;
În plus, cea mai bunã
metodã de a proteja
adulþii în vârstã împotriva
pneumoniei este prin
vaccinarea copiilor pentru
gripã ºi infecþii cu pneumococ. Totodatã, prin
scãderea ratei pneumoniei ºi a meningitei,
vaccinul ajutã ºi în reducerea utilizãrii de antibiotice ºi, prin urmare, limiteazã
rãspândirea
rezistenþei la antibiotice.
De asemenea, specialiºtii atrag atenþia asupra
importanþei respectãrii
schemelor naþionale de
vaccinare pentru a asigura cea mai bunã protecþie posibilã împotriva
bolilor prevenibile prin
vaccinare. De exemplu,
unele dintre aceste afecþiuni, aºa cum este tusea
convulsivã, sunt mai periculoase dacã apar în
primele luni de viaþã, în
timp ce altele, inclusiv
rujeola, tetanosul ºi
difteria pot fi fatale la orice
vârstã. Prin urmare, în
cazul în care vaccinarea nu
s-a fãcut la momentul
recomandat, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii
evidenþiazã importanþa
recuperãrii vaccinurilor
neefectuate, pentru a
obþine protecþia împotriva
unor boli transmisibile
prevenibile prin vaccinare,
care pot avea consecinþe

grave ºi pot pune în pericol
viaþa.
Vaccinarea este cea mai
eficientã metodã de protejare faþã de aceste boli, iar
imunizarea în copilãrie
reprezintã cel mai sigur
start de drum în viaþã.
Administrarea vaccinurilor
a condus, de-a lungul timpului, la scãderea incidenþei unui numãr mare
de boli care reprezentau o
ameninþare majorã pentru
sãnãtate în Regiunea
Europeanã ºi la salvarea
a milioane de vieþi.
Dacã luam ca exemplu
cazul difteriei, în 1960,

datoritã introducerii vaccinãrii antidifterice în þara
noastrã, s-a înregistrat o
scãdere foarte mare a
incidenþei bolii. Ultimele
cinci cazuri de difterie din
România au fost înregistrate în 1989.
ªi variola se aflã pe lista
bolilor care au fost
eradicate prin vaccin,
printr-o campanie globalã
de vaccinare ºi supraveghere, ultimul caz fiind
raportat în 1980.
În ceea ce priveºte poliomielita, în România au
existat mai multe perioade
endemice, însã, datoritã

vaccinãrii, ultimul caz a
fost înregistrat în 1992, la
un copil care nu fusese
niciodatã vaccinat.11 Pe
plan global, incidenþa
poliomielitei a scãzut cu
aproape 99% din 1988,
de la aproximativ 350.000
de cazuri la doar 37 în
2016, potrivit Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii.

În prezent, în
doar trei þãri din
lume, Pakistan,
Afghanistan ºi Nigeria, se mai înregistreazã poliomielitã,
mai aratã datele.

rosu galben albastru negru

Vaccinarea protejeazã sãnãtatea în fiecare etapã a vieþii

Scurt istoric al Mãrginimii Sibiului (II)

(urmare din numãrul trecut)
Un alt eveniment care trebuie consemnat este înfrângerea oºtirii otomane conduse de Ali-beg (Michaloglu)
la Boiþa în anul 1493. Pe când
turcii se retrãgeau din Transilvania încãrcaþi cu robi ºi prãzi,
oastea transilvanã ºi cete
formate din mii de pãstori
români din Mãrginime, au
ajuns din urmã pe invadatori
ºi i-au nimicit, eliberând robii
ºi restituind prãzile celor
pãgubiþi. În cronica muralã a
bisericii evanghelice din Sibiu
acest eveniment este consemnat sumar: „1493. Turcii
sunt bãtuþi la Turnu Roºu de
pãstori”.
În anul 1529 oastea moldavã condusã de Petru Rareº
ºi cea munteanã a lui MoiseVodã, venite în sprijinul voievodului Ioan Zápolya, fac însemnate distrugeri în satele
din zona Sibiului, sate care
constituiau baza de aprovizionare a cetãþii Sibiului, cetate
care sprijinea candidatura la
tronul Ungariei ºi implicit la
conducerea Transilvaniei, a
lui Ferdinand de Habsburg.
Începând din secolul al XVIlea în satele Mãrginimii Sibiului apar consemnate în cronici
primele instalaþii manufacturiere: pive ºi vâltori pentru
prelucrarea pãnurii, mori de
cereale, joagãre ºi alte instalaþii similare care foloseau ca
dinamizator forþa apelor de
munte. Unele dintre ele,
bineînþeles puþin modernizate, încã mai pot fi vãzute întro serie de localitãþi din Mãrginime.
Cea mai importantã îndeletnicire a românilor mãrgineni a fost ºi a rãmas secole
de-a rândul pãstoritul, ocupaþie de bazã a cãrei faimã a
trecut de mult frontierele þãrii.
Este demn de consemnat
faptul cã în Mãrginimea
Sibiului, la Orlat, a funcþionat
prima „moarã de hârtie” din
sud-estul european, încã din
anul 1534. Aceastã manufacturã a aparþinut Magistratului Sibiului, iar tehnologia
preparãrii hârtiei, din zdrenþe
din in ºi mãtase, a fost adusã
pe filierã germanã din oraºul
Nürnberg. Aceastã strãveche
„fabricã” de hârtie a funcþionat,
doar cu nesemnificative
întreruperi, pânã dupã cel deal Doilea Rãzboi Mondial.
Dupã trecerea Transilvaniei
sub dominaþia austriacã, un
episod care a afectat Sibiul ºi
þinutul, implicit satele din
Mãrginime, a fost a fost aºanumitul „rãzboi al curuþilor”,

rãscoala antihabsburgicã
condusã de Francisc Rákóczi
al II-lea, între anii 1703-1711.
În perioada 1704-1707 Sibiul,
capitala administrativã a
Transilvaniei în acei ani, a fost
þinta atacurilor oastei curute
care avea în rândurile ei numeroºi locuitori din Mãrginime.
Chiar tabãra oastei curuþilor a
fost fixatã pentru o perioadã în
satul Jina, localitate situatã la
cea mai înaltã altitudine din
Mãrginime.
Tot în secolul al XVIII-lea în
Mãrginimea Sibiului s-au
derulat ample miºcãri religioase îndreptate împotriva trecerii
forþate a locuitorilor ortodocºi
la religia greco-catolicã (unitã
cu Roma). Revoltele religioase, conduse de cãlugãrii
ortodocºi Visarion Sarai ºi
Sofronie din Cioara, au avut un
amplu ecou în satele din sudul
Transilvaniei. Tot atunci se
organizeazã o delegaþie de
locuitori ai Mãrginimii Sibiului
având în fruntea ei pe: sãliºteanul Oprea Miclãuº (tiliºcan
prin naºtere), Moise Mãcinicpreot din Sibiel, Ioan- preot din
Galeº, Moga Triflea din Orlat
ºi Bucur Bârsan din Gura Râului, care au înaintat împãrãtesei Maria Tereza (17401780), la Viena, un protest
împotriva trecerea forþate a
românilor ortodocºi la religia
greco-catolicã. Catolicã înverºunãtã, împãrãteasa a ordonat aruncarea în temniþa fortãreþei Kufstein a conducãtorilor
delegaþiei. Primii trei s-au sfârºit zilele între zidurile fortãreþei,
iar ceilalþi doi la scurtã vreme
dupã eliberare. Pentru martiriul lor în cauza ortodoxismului,
Oprea Miclãuº ºi Moise
Mãcinic ºi Ioan din Galeº au
fost sanctificaþi de cãtre
Biserica Ortodoxã Românã ºi
sunt sãrbãtoriþi în ziua de 21
octombrie a fiecãrui an.
Imediat dupã jumãtatea
secolului al XVIII-lea tunurile
generalului austriac Nicolae
Adolf von Bucow au împrãºtiat
zidurile a peste douã sute de
biserici ºi mãnãstiri ortodoxe
din sudul Transilvaniei, ca
represalii faþã de refuzul sistematic al majoritãþii românilor
ardeleni de a trece la noua
religie.
Ca urmare a persecuþiilor
religioase ºi totodatã a celor
social-economice asupra
locuitorilor satelor de munte
din Mãrginime, sute de mãrgineni, împreunã cu turmele
ºi averile lor au trecut munþii în
Þara Româneascã întemeind
numeroase sate la poalele
sudice ale Carpaþilor meridio-

nali (Novaci, Vaideeni, Polovragi, Corbi, Domneºti etc.).
Acelaºi general, în anul
1761, propune împãrãtesei
Maria Tereza întãrirea graniþei
transilvane a Imperiului prin
înfiinþarea a douã regimente
româneºti, douã regimente
secuieºti, un regiment de dragoni ºi unul de husari (ultimele
douã au fost regimente de
cavalerie).
În zona Mãrginimii a fost
înfiinþat, la 1763, Regimentul I
român de graniþã. Comandamentul regimentului a fost
stabilit în satul Orlat. Locuitori
din 82 de sate din sudul Transilvaniei, dintre Zãrneºti ºi Haþeg, erau cuprinºi în cele douãsprezece companii ale acestui
prim regiment românesc. Dintre satele Mãrginimii Sibiului,
doar douã au fost militarizate
ºi cuprinse în regiment: Orlatul
(comandamentul regimentului ºi compania a VI-a) ºi Jina
(compania a V-a).
Primind privilegii ºi scutiri de
dãri, în schimbul prestãrii serviciului militar, locuitorii celor
douã localitãþi au prosperat
economic faþã de cei din
localitãþile nemilitarizate. În
schimbul acestor facilitãþi ei au
participat la toate marile bãtãlii
duse de Imperiul Habsburgic
în acea perioadã, pe toate
fronturile Europei. Mulþi dintre
feciorii români au pierit departe
de casã ºi interesele lor.
Vitejia lor a fost remarcatã
chiar ºi de Napoleon Bonaparte, viitorul împãrat al Franþei, când la Areda Veneþiei
grãnicerii români dintr-un batalion combinat din Regimentele I ºi II (Regimentul II
român de graniþã cu sediul
comandamentului la Nãsãud)
au apãrat trei zile podul de la
Arcole (15-17 noiembrie

cereºti ºi a locuitorilor satelor
din Mãrginimea Sibiului, care
a avut loc în zilele de 10 ºi 11
septembrie 1848, pe Câmpul
lui Marte, unde s-a protestat
împotriva „uniunii” Transilvaniei cu Ungaria, unire hotãrâtã
de cãtre Dieta de la Cluj, þinutã
în 17 mai 1848.
Feciori din Rãºinari, Sãliºte,
Gura Râului, Orlat, Tiliºca, Jina
ºi din alte localitãþi ale Mãrginimii au primit „arme împãrãteºti” din depozitele de
armament ale regimentului de
la Orlat ºi au plecat cãlãri sã
sprijine Revoluþia românã din
Transilvania anilor 1848-1849.
Numeroºi locuitori ai satelor
mãrginene au participat la
bãtãliile din timpul rãzboiului
austro-franco-piemontez din
primãvara ºi vara anului 1859,
rãzboi care a generat numeroºi morþi ºi rãniþi. Pentru
ajutorarea invalizilor rezultaþi
din acest rãzboi s-a înfiinþat un
fond special, aprobat de
guvernatorul Transilvaniei în
anul 1860.
Marea transhumanþã practicatã de oierii din Mãrginimea
Sibiului, de sute de ani, a
cãpãtat, în cea de-a doua
jumãtate asecolului al XIX-lea
o nouã amploare. Turmele de
oi din Sãliºte, Tiliºca, Rod,
Poiana Sibiului, Tãlmãcel ºi
din alte sate ale Mãrginimii au
ajuns sã pascã pânã departe
în stepele Bugului, Volgii ºi în
poienile Caucazului. Pânã
atunci ele iernau în luncile
Dunãrii, în Dobrogea sau chiar
pe malurile Nistrului inferior.
Cu ocazia rãzboiului rusoromâno-turc din anii 1877/
1878, rãzboi prin care România ºi-a dobândit Independenþa, românii din satele
Mãrginimii Sibiului au fãcut
numeroase ºi însemnate do-

1796), oprind trecerea armatei
franceze, salvând astfel
întreaga armatã austriacã. Se
spune cã vãzând cum luptã
soldaþii din „îndrãcitul” batalion
românesc, echipaþi în uniforme de culoare închisã, Napoleon ar fi spus: „ De-aº avea
un regiment de astfel de draci
negri, în 48 de ore aº cuceri
Viena”.
Regimentul a fiinþat 88 de
ani pânã la începutul anului
1851, când prin înalt decret
imperial regimentele grãnicereºti au fost transformate în
regimente de linie ºi dislocate
în alte garnizoane. Pe parcursul acestor opt decenii
localitãþile româneºti militarizate au reprezentat adevãrate
focare de românism ºi nuclee
de emancipare naþionalã. Ca
exemplu putem prezenta: Adunarea de la Orlat a reprezentanþilor celor 82 de sate grãni-

naþii pentru armata românã ºi
sute de feciori au trecut munþii
ºi s-au înscris voluntari în armata condusã de domnitorul
României, Carol I (1866-1914).
În anul 1897 are loc deschiderea tronsonului de cale
feratã Sibiu-Vinþu de Jos, fapt
care a dus la o revigorare
economicã a zonei, întreaga
Mãrginime a beneficiat într-un
fel sau altul de aceastã nouã
facilitate.
Unul dintre cele mai grele
episoade prin care au trecut
românii atât cei din Regatul
României, cât ºi cei din
Transilvania a fost Primul
Rãzboi Mondial (1914-1918).
Sute de feciori ºi bãrbaþi
tineri, din toate satele Mãrginimii Sibiului, au plecat pe
fronturile Europei luptând sub
steagurile dublei monarhii.
Românii erau puºi sã lupte în
primele rânduri, aºa se expli-

cã ºi lungul ºir de nume încrustate în piatra monumentelor ridicate în memoria lor.
Monumente ºi cimitire ale
eroilor, cruci, troiþe, cenotafuri,
plãci de marmurã ºi alte însemne ale respectului urmaºilor pot fi vãzute în toate satele
noastre.
La scurt timp dupã intrarea
României în rãzboi (august
1916) majoritatea satelor din
Mãrginimea Sibiului au cunoscut ororile rãzboiului. Trupele
române care au intrat în
Transilvania pe Valea Oltului
au fost primite, de cãtre populaþia româneascã a satelor
eliberate, cu drapele tricolore
ºi flori, cu bucurie ºi speranþã.
Boiþa, Tãlmãcel, Sadu, Râu
Sadului, Rãºinari, Poplaca,
Gura Râului au fost eliberate
pentru o scurtã perioadã de
cãtre trupele române.
Ofensiva româneascã din
acest sector de front s-a oprit
la Orlat. Pe dealurile care
mãrginesc dinspre nord ºi
nord-vest aceastã localitate au
fost masate efectivele unei
divizii germane (Divizia 187
Germanã), care profitând de
superioritate numericã în
efective ºi tehnicã de luptã,
precum ºi de doi ani de experienþã de luptã pe fronturile din
vestul Europei, a reuºit sã
opreascã ºi apoi sã împingã
peste munþi trupele româneºti,
în a doua parte a lunii septembrie 1916.
În timp ce în Depresiunea
Sibiului se duceau lupte grele,
o mare unitate germanã
(Corpul Alpin) concentratã în
zona satelor Poiana Sibiului ºi
Jina, a reuºit sã facã o importantã manevrã strategicã,
strãbãtând munþii Cindrelului
ºi ai Lotrului, ajungând sã blocheze Valea Oltului în defileu.
Dacã punem la socotealã cã
subunitãþi de cercetare româneºti au ajuns ºi au dus lupte
în sate precum Cacova, Sibiel,
Sãliºte ºi Tiliºca, putem spune
cu certitudine cã Mãrginimea
Sibiului a fost în septembrie a

anului 1916 o zonã de operaþii
militare intense. Orlatul, Gura
Râului ºi Poplaca au avut cel
mai mult de suferit prin luptele
duse în intravilanele lor ºi prin
distrugerile ºi incendiile care
au afectat un însemnat numãr
de case. Nici cea mai veche ºi
mai înaltã staþiune climatericã
din þarã, Pãltiniºul, nu a scãpat
de urgia rãzboiului.
Dupã intrarea României în
rãzboi, sute de locuitori ai
Mãrginimii Sibiului au trecut
munþii înscriindu-se voluntari
în armata românã. Dupã acest
moment crucial pentru istoria
României mii de prizonieri
ardeleni ºi bucovineni aflaþi în
lagãrele ruseºti au cerut sã se
constituie în corpuri de voluntari ºi sã lupte pentru eliberarea fraþilor din Transilvania

de sub jugul austro-ungar.
Lor li s-au adãugat ardelenii
pe care începutul rãzboiului
i-a prins în vechiul Regat,
precum ºi sutele de dezertori
din armatele chezaro-crãieºti, care acum puteau lupta
dupã cum le cerea fiecãruia
inima ºi conºtiinþa de român.
Ziua cea mare aºteptatã de
toþi românii a fost 1 Decembrie 1918, când ºi ultima provincie româneascã, Transilvania, s-a alipit României.
România Mare a fost înfãptuitã prin voinþa neamului
românesc la Alba Iulia, prin
arme ºi sânge pe câmpul de
onoare, cu jertfa a aproape
un milion de români ºi n-a
fost cadoul, fãcut de Marile
Puteri, României, cum susþin
unii istorici neprieteni.
La Unirea cea Mare de la
Alba Iulia au participat reprezentanþi din toate satele
Mãrginimii Sibiului avându-l
în frunte pe dr.Ioan Lupaº,
protopopul din Sãliºte. Acolo,
la Alba Iulia, delegaþii mãrginenilor au depus „credenþionalele” cu semnãturile miilor
de consãteni care cereau
imperios unirea Transilvaniei
cu România regelui Ferdinand I (1914-1926).
Dupã Unirea cea Mare un
nou avânt economic, cultural
ºi social a luat naºtere în
satele Mãrginimii. Din îndepãrtata Americã au revenit cei
plecaþi cu decenii în urmã sã
caute acolo, departe de cei
dragi, sursa unor viitoare averi. Cei mai mulþi „americani”
(cum erau numiþi în epocã)
s-au întors cu sume însemnate de bani reuºind sã punã
pe picioare afaceri prospere.
În perioada interbelicã au
luat fiinþã zeci de societãþi
culturale ºi economice, ateliere meºteºugãreºti, institute de credit, precum ºi aºa
numitele „reuniuni” ale diferitelor meserii sau categorii
sociale.
Acest intens progres
economic a fost curmat de
izbucnirea celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Mobilizarea
armatei a fãcut ca aproape
din fiecare gospodãrie sã
plece pe front cel puþin câte
un bãrbat valid. Operaþiuni
militare n-au avut loc, în acest
rãzboi, pe teritoriul Mãrginimii
Sibiului, dar sute de bãrbaþi
au cãzut pe câmpurile de
luptã îndoliind familiile
rãmase acasã.
În luna septembrie 1944
multe dintre localitãþile Mãrginimii Sibiului au fost afectate de trecerea spre vest a
Armatei Roºii. Pentru o scurtã perioadã comandamentul
Frontului 2 Ucrainean a fost
stabilit în Sãliºte, iar locuitorii
comunei au fost siliþi sã îºi
pãrãseascã gospodãriile.
Dupã rãzboi, schimbãrile
socio-politice au afectat în
mod negativ dezvoltarea
economicã a Mãrginimii
Sibiului ºi totodatã a întregii
þãri. Atelierele meºteºugãreºti, micile întreprinderi,
bãncile, societãþile sociale ºi
culturale etc. au fost naþionalizate sau desfiinþate.
Mari frãmântãri sociale ºi
economice au avut loc în
perioada colectivizãrii. Deºi
terenurile agricole ale satelor
din Mãrginimea Sibiului erau
reduse ca suprafaþã, în comparaþie cu cele ale satelor din
depresiunile limitrofe, conducerea comunistã a þãrii a
cãutat sã cuprindã în agricultura socialistã ºi aceste
terenuri. Doar în unele comune s-a reuºit cooperativizarea. Localitãþi precum: Jina,
Poiana Sibiului, Rod, Tiliºca,
Cacova, Vale, Sibiel, Gura
Râului, Sadu, Râul Sadului
ºi Tãlmãcel au scãpat de
„binefacerile” agriculturii comuniste. Dupã schimbãrile
politice ce au urmat anului
1989 noi relaþii economice au
început sã se desfãºoare în
Mãrginimea Sibiului.
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roii români cãzuþi în luptele pentru libertatea ºi, uneori, existenþa, de-a lungul vremii, a poporului român, nu au fost
uitaþi, de ziua Înãlþãrii Domnului, nici de autoritãþile ºi locuitorii din Orlat. Astfel, joi, 24 mai, dupã oficierea serviciului
religios, au avut loc o slujbã de pomenire ºi un moment comemorativ.

Orlãþenii nu ºi-au uitat eroii ºi
la fel ca în fiecare an, i-au
comemorat pe cei cãzuþi pentru
patrie, în ciuda vremii nefavorabile. Slujba de pomenire a
eroilor cãzuþi în cele douã
rãzboaie, împreunã cu tradiþionalul program de cântece ºi
poezii patriotice susþinut de
elevii ªcolii Gimnaziale "Ion Pop
Reteganul" au avut loc, în prezenþa primarului Aurel Gâþã ºi a
reprezentanþilor autoritãþilor
locale ºi judeþene, în incinta
Cãminului Cultural, urmate de
depuneri de coroane la Monumentul Eroilor. Primarul Aurel
Gâþã le-a reamintit celor prezenþi
cã e de datoria fiecãruia sã
priveascã în trecut, sã transforme jertfa înaintaºilor într-un
reper: „Nimeni nu trebuie sã uite
sacrificiul celor care ºi-au dat
viaþa pentru ca noi sã putem fi
liberi. Dacã vrem sã clãdim un
viitor durabil, trebuie sã privim
cu respect în urmã, sã preþuim
ceea ce ne-au lãsat eroii pe care
îi comemorãm an de an.”

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate ºi
cartea de alegãtor, dacã este
cazul;
- certificatul de naºtere ºi
certificatul de cãsãtorie, dacã
este cazul, original ºi copie;
- hotãrârea de divorþ,
definitivã ºi irevocabilã, dupã
caz, original ºi copie;
- certificatul de deces al
soþului/soþiei decedat/decedate, în cazul soþului supravieþuitor, original ºi copie;
- certificatele de naºtere
ale copiilor cu vârsta mai
micã de 14 ani, original ºi
copie;
- documentul cu care se
face dovada adresei de
domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de
identitate-7 lei;
Cetãþenii sunt obligaþi
potrivit legii sã se prezinte,
cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de
valabilitate al actului de
identitate, dar nu mai puþin
de 15 zile, la Serviciul Public
Comunitar de Evidenþã a
Persoanelor Orlat , pentru a
solicita punerea în legalitate
cu un act de identitate.
Nerespectarea prevederilor legale atrage rãspunderea contravenþionalã, care
se sancþioneazã cu amenda
cuprinsa între 40 lei si 80 lei.

Actele necesare
pentru divorþul pe
cale administrativã

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
ANDREI DAVID GEORGE

24.04.2017

BOGÃÞAN MARIA ELENA

20.04.2017

STROIA ANTONIA ELENA

13.05.2017

MOÞAN ANDRA MARIA

10.05.2017

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

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
GHEORGHICÃ DUMITRU ªI
GRECU ELISABETA
HÃLÃUCÃ FLORIN ªI
MUNTEAN DANIELA ELENA
OLOVINÃ CONSTANTIN IONUÞ ªI
OSWALD DANIELA MONICA
TATU ALEXANDRU LEONARDO ªI
MIHÃILOAIE DENISA IOANA

04.05.2017
06.05.2017
12.05.2017
13.05.2017

Dumnezeu ss[[[-ll odihneascã în pace!
= LÃPÃDAT IACOB

18.05.1956

29.04.2017

= LOLOIU ANA

14.02.1938

02.05.2017

= MESAROªIU ILIE

07.02.1934

18.05.2017

= BUMBEA ILIE

01.07.1964

02.06.2017

= MILEA IOAN

21.06.1952

07.06.2017

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

Site web:
www
w.. p r i m a r i a o r l a t . r o
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.

- Certificatele de naºtere
ºi cãsãtorie ale soþilor, în
original ºi copie;
- Documentele cu care se
face dovada identitãþii, în
original ºi copie;
- Declaraþie autentificatã în
faþa notarului public, în situaþia în care ultima locuinþã
comunã declaratã nu este
aceeaºi cu domiciliul sau reºedinþa ambilor soþi înscris/
ã în actele de identitate;
-Livret de familie, în
original;
-Taxa pentru îndeplinirea
procedurii de divorþ pe cale
administrativã în cuantum
de 500 lei.

Important!
Cererea de divorþ pe cale
administrativã se face în
scris, se depune ºi se
semneazã personal de
ambii soþi, în faþa ofiþerului
de stare civilã delegat de la
primãria care are în pãstrare
actul de cãsãtorie sau pe
raza cãreia se aflã ultima
locuinþã comunã a soþilor.

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

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

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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Orlãþenii ºi-au comemorat, ca în fiecare
an, eroii în ziua Înãlþãrii Domnului

Documente
necesare pentru
eliberarea actului
de identitate la
expirarea
termenului de
valabilitate

