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Dumitru Topîrcean este

noul viceprimar al comunei Orlat

Ultimul termen de platã a impozitului pe clãdiri,
terenuri, mijloace de transport este 30 septembrie
Primãria Orlat informeazã
cetãþenii comunei cã ultimul termen de platã al
impozitului pe clãdiri, terenuri, mijloace de transport pentru anul fiscal 2017
este 30 septembrie.
Dupã aceastã datã, se
vor percepe majorãri de
întârziere în cuantum de 1%
pe lunã sau fracþiune de
lunã pânã la achitarea
sumei restante.
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.

rosu galben albastru negru

Dupã decesul fostului viceprimar Ioan Milea, care a deþinut aceastã
funcþie în perioada 2004-2017, legislativul local a ales un nou viceprimar.
Marþi, 25 iulie a avut loc ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al comunei
Orlat, în cadrul cãreia s-au fãcut douã propuneri: Topîrcean Dumitru,
membru PNL ºi Giurculeþ Ioan, membru PSD. În urma votului consilierilor
locali s-au obþinut urmãtoarele rezultate : Topîrcean Dumitru 9 voturi,
Giurculeþ Ioan 4 voturi. Astfel, Dumitru Topîrcean devine viceprimar al
comunei Orlat. Primarul comunei Orlat, Aurel Gâþã, a declarat, dupã
încheierea ºedinþei Consiliului Local cã „Alegerea domnului Topîrcean,
numit în funcþia de viceprimar, s-a fãcut cu un numãr mare de voturi, ceea
ce ne îndreptãþeºte sã credem cã, prin intermediul consilierilor locali, care
i-au acordat încredere, se bucurã ºi de sprijinul comunitãþii. ªtim cu toþii,
fostul viceprimar, Ioan Milea, a fost un om dedicat trup ºi suflet interesului
comunei ºi am încredere cã ºi cel care-i va continua munca va demonstra
aceeaºi implicare. Doresc sã-i urez succes noului viceprimar Dumitru
Topîrcean ºi am convingerea cã experienþa sa în administraþia publicã
localã va contribui la bunul mers al comunei.” La rândul sãu, viceprimarul
Dumitru Topîrcean a declarat: „În primul rând, doresc sã le mulþumesc
colegilor din Consiliul Local pentru încredere ºi implicit comunitãþii. Nu
este momentul sã fac promisiuni hazardate, dar vreau sã vã asigur cã voi
face tot ceea ce îmi va sta în putere pentru binele comunei noastre.
Consider cã am o experienþã care mã va ajuta sã contribui la bunul mers
al activitãþii ce revine acestei funcþii. Îmi place sã spun mereu cã faptele
sunt mai importante decât vorbele ºi sper ca, în timp, sã demonstrez cã
alegerea pe care aþi fãcut-o a fost una inspiratã.”

ATENÞIE!!! Orice construcþie
se efectueazã numai pe bazã de
autorizaþie de construcþie
Autorizaþia de construcþie se elibereazã pe baza unei
documentaþii depuse cãtre Consiliul Judeþean.
Cei care construiesc fãrã autorizaþie vor fi sancþionaþi
conform legii, cu amendã contravenþionalã, de cãtre
reprezentanþii Consiliul Judeþean ºi Inspectoratului
Teritorial în Construcþii.
Recomandãm pe aceastã cale cetãþenilor sã se
adreseze secretarului comunei Orlat pentru
intrarea în legalitate sau demararea procedurilor
de obþinere a autorizaþiei de construcþie.
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Orlat, Localitatea Orlat
f) Indicatori tehnico – economici :
Total General : 507.414 Lei
privind aprobarea
fãrã TVA
indicatorilor
din care C+M : 396.834 Lei
tehnico-economici
fãrã TVA
pentru obiectivul de
Valoarea totalã se defalcã
investiþie nouã
astfel :
Buget de la Uniunea Euro,,Amenajare teren multi- peanã : 377.675 fãrã TVA
din care C+M : 377.675 Lei
funcþional de sport ºi amenajarea tramei pietonale pe fãrã TVA
Buget local: 129.739 Lei
strada Sãliºtei, Comuna
fãrã TVA
Orlat ’’
din care C+M: 19.159 lei
Consiliul Local al Comunei Orlat, Judeþul Sibiu, fãrã TVA
g) Durata de realizare a
întrunit în ºedinþã ordinarã
investitiei : 9 luni
la data de 25.07.2017,
h) Principalii indicatori tehÎn aplicarea art. 45 alin. 1
din Legea administraþiei nici pentru lucrãri de drumuri
publice locale nr. 215 / 2001, conform Anexei nr. 1.
Art. 2: Se aprobã plata de
republicatã ,
Luând în considerare la bugetul local a sumei
expunerea de motive la 129.739 Lei fãrã TVA, conproiectul de hotãrâre iniþiat form anexei 1 Capitolul 2 , 3 ,
de cãtre primarul Comunei 4 ºi 5 cuprinzând cheltuieli
Orlat prin care se propune pentru asigurarea utilitãþilor
Consiliului Local spre apro- necesare obiectivului, cheltubare indicatorilor tehnico- ieli pentru proiectare ºi asiseconomici pentru obiectivul tenþã tehnicã , cheltuieli pende investiþie ,,Amenajare tru investiþia de bazã (montaj
teren multifuncþional de utilaje, echipamente tehnolosport ºi amenajarea tramei gice ºi funcþionale, utilaje,
pietonale pe strada Sãliºtei, echipamente tehnologice ºi
Comuna Orlat ’’, precum ºi funcþionale cu montaj ), alte
raportul de specialitate cheltuieli .
Art. 3 ( 1 ): Prezenta hotãîntocmit în acest sens,
Þinând seama de dispo- râre se comunicã prefectului
judeþului Sibiu în vederea
ziþiile:
art. 41 , art. 44 alin (1) din exercitãrii controlului cu priLegea nr. 273 / 2006 privind vire la legalitate ºi se aduce
finanþele publice locale, la cunoºtinþa publicã prin
modificatã ºi completatã grija secretarului comunei
Orlat .
ulterior ,
( 2 ): Aducerea la cunoºart. 8, alin. (3) , art. 10 , art. tinþa
se face prin
11 din Ordinul nr. 1851 / afiºarepublicã
la sediul autoritãþilor
2013 pentru aprobarea Nor- administraþiei
publice locale,
melor metodologice pentru prin afiºare la Panoul de
punerea în aplicare a Afiºaj al Consiliului Local al
prevederilor OUG nr. 28 / Comunei Orlat .
2013 pentru aprobarea
( 3 ) : Se încredinþeazã
Programului naþional de primarul Comunei Orlat cu
dezvoltare localã , modificatã ducerea la îndeplinire a disºi completatã ulterior ,
poziþiilor prezentei hotãrâri.
art. 9 alin. 1 din OUG nr.
28 / 2013 pentru aprobarea
Adoptatã la Orlat, data :
Programului naþional de
25 iulie 2017
dezvoltare localã, modificatã
ºi completatã ulterior ,
PREªEDINTE DE
H.G. nr. 907 / 2016 privind
ªEDINÞÃ,
etapele de elaborare ºi conCONSILIER:
þinutul - cadru al documenALBU NICOLAE
taþiilor tehnico - economice
contrasemneazã,
aferente obiectivelor/proiecSECRETAR
telor de investiþii finanþate
COMUNA ORLAT ,
din fonduri publice
VULEA MONICA – ELENA
H.G. nr. 363 / 2010 privind
aprobarea standardelor de
cost pentru obiective finanHOTÃRÂREA
tate din fonduri publice ,
Nr. 46 /2017
În temeiul prevederile art.
36 alin. 2 lit. b, alin. (4) lit. d ,
privind implementarea
ale art. 45 alin. 1 , ale art.
proiectului ,,Amenajare
115 alin. 1 lit. b , ale art. 120
teren multifuncþional de
din Legea administraþiei
sport ºi amenajarea
publice locale nr. 215 / 2001,
tramei
pietonale pe strada
republicatã ,
Sãliºtei, Comuna Orlat ’’
HOTÃRÃªTE :
Consiliul Local al Comunei
Orlat, Judeþul Sibiu,
Art. 1 : Se aprobã indicaîn ºedinþã ordinarã la
torii tehnico - economici întrunit
data de 25.07.2017, în aplipotrivit Anexei nr. 1 care face carea art. 45 alin. 1 din Legea
parte integrantã din pre- administraþiei publice locale
zenta hotãrâre ºi se anexea- nr. 215 / 2001, republicatã, cu
zã la aceasta pentru pro- modificãrile ºi completãrile
iectul ,,Amenajare teren ulterioare, având în vedere
multifuncþional de sport ºi temeiurile juridice, respectiv
amenajarea tramei pieto- prevederile:
nale pe strada Sãliºtei,
a) art. 120 ºi art. 121 alin.
Comuna Orlat ’’ pentru care (1) ºi (2) din Constituþia Rose solicitã finanþarea prin mâniei, republicatã;
b) art. 8 ºi 9 din Carta
Programul Naþional de
Dezvoltare Localã instituit europeanã a autonomiei loprin O.U.G. 28/2013, modi- cale, adoptatã la Strasbourg
ficatã ºi completatã ulterior, la 15 octombrie 1985, ratificatã prin Legea nr. 199/1997;
dupã cum urmeazã:
c) art. 7 alin. (2) ºi art. 1166
a) Denumirea obiectivului
de investiþii: ,,Amenajare te- ºi urmãtoarele din Legea nr.
ren multifuncþional de sport 287/2009 privind Codul civil,
ºi amenajarea tramei pieto- republicatã, cu modificãrile
nale pe strada Sãliºtei, ulterioare, referitoare la
contracte sau convenþii;
Comuna Orlat ’’
d) art. 20 ºi 21 din Legea
b) Elaborator : SC Allplan cadru a descentralizãrii nr.
Proiect SRL
195/2006;
c) Persoana Juridicã
e) art. 36 alin. (2) lit. b) ºi d)
Achizitoare : Comuna Orlat din Legea administraþiei pud) Ordonator principal de blice locale nr. 215/2001,
credite: primarul Comunei republicatã, cu modificãrile ºi
Orlat
completãrile ulterioare;
e) Amplasamentul obiecf) Legea nr. 273/2006 pritivului: stradã, domeniu vind finanþele publice locale,
public intravilan Comuna cu modificãrile ºi comple-

HOTÃRÂREA
Nr. 45/2017

tãrile ulterioare; þinând
seama de prevederile art. 43
alin. (4) din Legea nr. 24/
2000 privind normele de
tehnicã legislativã pentru
elaborarea actelor normative,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, în
temeiul prevederilor art. 45
alin. (1) ºi celor ale art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea
administraþiei publice locale
nr. 215/2001, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare,luând act de:
a) referatul de aprobare
prezentat de cãtre primarul
comunei Orlat, în calitatea sa
de iniþiator, înregistrat cu nr.
4440/20.07.2017, prin care
se susþine necesitatea ºi
oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitãþii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr.
4439/20.07.2017, prin care
se motiveazã, în drept ºi în
fapt, necesitatea ºi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitãþii;
c) raportul comisiei de
specialitate a Consiliului
Local Orlat, constatând
necesitatea de a asigura
resursele financiare pentru
realizarea investiþiilor publice
de interes local, a cãror documentaþie tehnico-economicã/notã de fundamentare
a fost aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local Orlat
nr. 45/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul
de investiþie ,,Amenajare
teren multifuncþional de sport
ºi amenajarea tramei pietonale pe strada Sãliºtei,
Comuna Orlat,
HOTÃRÃªTE :
Art. 1. - Se aprobã implementarea proiectului ,,Amenajare teren multifuncþional
de sport ºi amenajarea
tramei pietonale pe strada
Sãliºtei, Comuna Orlat’’, necesar, oportun, ºi cu potenþial
economic pentru localitatea
Orlat , denumit în continuare
Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente
Proiectului se prevãd în
bugetul local pentru perioada
de realizare a investiþiei, în
cazul obþinerii finanþãrii prin
Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã - P.N.D.R.,
potrivit legii.
Art. 3. - Autoritãþile administraþiei publice locale se obligã sã asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanþã a
investiþiei pe o perioadã de
minimum 5 ani de la data
efectuãrii ultimei plãþi în
cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numãrul locuitorilor
ºi operatorii economici
deserviþi de Proiect, dupa
caz, precum ºi caracteristicile
tehnice ale Proiectului, sunt
cuprinse în anexa nr. 1, care
este parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 5. - Reprezentantul
legal al comunei este, potrivit
legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate ºi de ordonator
principal de credite .
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se
asigurã de cãtre primarul
Comunei Orlat, dl . Aurel Gâþã.
Art. 7. - Prezenta hotãrâre
se comunicã, prin intermediul secretarului comunei
Orlat, în termenul prevãzut de
lege, primarului comunei
Orlat ºi prefectului judeþului
Sibiu ºi se aduce la cunoºtinþã publicã prin afiºarea la
sediul primãriei.
Adoptatã la Orlat , data :
25 iulie 2017
PREªEDINTE DE
ªEDINÞÃ, CONSILIER:
ALBU NICOLAE
contrasemneazã,
SECRETAR COMUNA
ORLAT , VULEA
MONICA – ELENA

CUM SE OBÞINE
AJUTORUL DE MINIMIS
PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE
SUSÞINERE A CRESCÃTORILOR DE OVINE
PENTRU COMERCIALIZAREA LÂNII
Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale,
prin Direcþiile pentru
Agriculturã judeþene
sau a municipiului
Bucureºti, dupã caz,
este autoritatea
responsabilã cu
administrarea
schemei de ajutor
de minimis.
Schema de ajutor de minimis se acordã crescãtorilor
de animale care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul
creºterii ovinelor:
- crescãtori de ovine,
persoane fizice, care deþin
atestat de producãtor emis în
baza Legii nr. 145/2014,
valabil pânã la data plãþii
ajutorului de minimis;
- crescãtori de ovine,
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale ºi
întreprinderi familiale;
- crescãtori de ovine,
persoane juridice.
Beneficiarii care solicitã
ajutoare de minimis trebuie
sã îndeplineascã cumulativ
urmãtoarele condiþii:
- sã deþinã o exploataþie

înregistratã în Registrul naþional al exploataþiilor, denumit RNE;
- sã facã dovada comercializãrii cantitãþii de lânã
pentru care solicitã acordarea sprijinului cãtre un centru
de colectare a lânii sau o
unitate de procesare a lânii
prin factura sau fila/filele din
carnetul de comercializare.
Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de
ajutor de minimis se exprimã
sub forma unei subvenþii, de
1 leu/kg lânã comercializatã.
Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis care se
acordã unui crescãtor de
ovine nu poate depãºi suma
de 15.000 euro pe durata a 3
exerciþii financiare, în cursul
exerciþiului financiar actual ºi
în cele douã exerciþii financiare precedente.
Anul de cerere — între data
de 1 iulie a anului în care se
depune cererea de înscriere
în program ºi data de 1 iulie
a anului urmãtor depunerii
cererii, inclusiv.
Pânã la 31 august 2017,
se depun urmãtoarele acte
în original ºi în copie:
a) copie a B.l./C.l. al/a

solicitantului persoanã
fizicã sau, dupã caz,
împuternicire/procurã
notarialã ºi o copie a B.l./C.l.
al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de
înregistrare la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului/ Registrul naþional al
asociaþiilor ºi fundaþiilor sau
a actului în baza cãruia îºi
desfãºoarã activitatea,
dupã caz, în cazul persoanelor juridice, precum ºi
copie a B.l./C.l. al/a împuternicitului persoanã fizicã,
dupã caz;
c) dovadã cont activ de
disponibilitãþi bancã/trezorerie;
d) declaraþie pe propria
rãspundere;
e) document care atestã
cã exploataþiile de ovine
sunt identificate ºi înregistrate în RNE pânã la data
depunerii cererii de înscriere în Program.
Date suplimentare, cerere
de înscriere ºi declaraþie –
la compartimentul agricol al
Primãriei sau la Direcþia
pentru Agriculturã Judeþeanã Sibiu, str. Someºului
nr. 49, Sibiu.

rosu galben albastru negru
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Col.(r) dr. Alexandru BUCUR
Iacob Tonciu (Iacobus
Tonsch) a activat iniþial în
Regimentul 2 grãniceresc.
Între anii 1806-1811 ºi-a
desfãºurat activitatea în cel
orlãþean, ajungând sã
deþinã gradul de cãpitan
locotenent. La 24 august
1806 s-a cãsãtorit cu
Carolina Baumeister, în
localitatea „Gallatz” (Galaþi,
jud. Hunedoara, componentã a Companiei a III-a
de la Râu Alb).
George Conþ (Georgius
Kontz) de Cãrpeniº a
funcþionat ca ofiþer la Orlat
în perioada 1830-1849. A
fost cãsãtorit cu Maria. La
data de 15 decembrie 1806
cuplul îºi boteazã fiica, tot
Maria, la Haþeg (n. 10
decembrie). Aceasta din
urmã va deceda ºi va fi înmormântatã în 14 februarie 1807, la Haþeg.
Apoi, tot acolo, în 10
februarie 1808 s-a nãscut
ºi a fost botezatã Sara. În
10 august 1810 s-a nãscut
ºi a fost botezat, în aceeaºi
localitate, ºtefan (Stephanus), naº fiind Peltisch,
medicul regimentului.
Ioan Pop (Ioanny Popp)
a fãcut parte din corpul
ofiþeresc între 1795-1815,
fiind pensionat cu gradul
de cãpitan. La 15 sep-

tembrie 1807, având 38 de
ani ºi gradul de locotenent
s-a cãsãtorit cu Anna
Thoma n. Stojanich, de 40
ani, la „Szúnyogszék”
(Tânþari, actualmente
Dumbrãviþa, jud. Braºov,
sediu al Companiei a XIIa). Martorii la cununie au
fost Mihai Pop ºi Iosif
Mucenic.
Daniel Bârsan (Daniel
Burszan), originar din Jina,
a activat în Regimentul de
la Orlat între anii 18141824, cu gradul de sublocotenent. La data de 26
ianuarie 1812, la vârsta de
25 de ani, s-a cãsãtorit – la
Jina – cu „Anna Waller”, de
20 ani.
Samoilã Urs (Samuel
Urs) a ajuns sã deþinã
gradul de locotenent ºi a
activat în Regimentul 1
grãniceresc în perioada
1810-1828. S-a cãsãtorit în
localitatea Orlat, la data de
21 aprilie 1812, cu Theresia
Zach, devenind un cuplu
foarte tânãr. El avea 19 ani
iar mireasa 18.
Petru Turbat (Petrus
Turbat) s-a nãscut în Monor,
jud. Bistriþa-Nãsãud. În
Regimentul de la Orlat ºi-a
desfãºurat activitatea între
1824-1849, ajungând la
gradul de cãpitan. La data
de 26 decembrie 1813 era

furier, avea 21 de ani ºi s-a
cãsãtorit cu Francisca
(Franciska) Zach, de 18 ani,
martori fiind cãpitanul
Simion Popovici (Simeon
Popovitsch) ºi locotenentul
Iosif Pop (Iosephy Pop).
Petru ºi Francisca ºi-au
boteazã fiica, la Jina, Anna
Theresia (n. 20 noiembrie
1814, b. 5 decembrie).
Mihai Ittu (Michael Ittul) a
devenit ofiþer în anul 1793,
fiind avansat la excepþional.
A activat pânã în 1826 ºi
ajuns sã deþinã gradul de
maior. Soþia lui a fost
Theresia. În 25 septembrie
1816 cuplul ºi-a botezat fiica
(n. 20 septembrie), Ka-

ssandra, la „Felso Ceznaton in Haronszek” (Cernatu de Sus, jud. Covasna,
pe teritoriul celui de-al doilea Regiment grãniceresc
secuiesc).
Ioan Mânzat (Ioannes
Munzat; Iohannes Munszat;
Mundzart), originar din
Mijlocenii Bârgãului, jud
Bistriþa-Nãsãud, a activat la
Orlat, ca ofiþer, între anii
1822-1846, ajungând la
gradul de cãpitan. În 28
ianuarie 1821 era furier la
Orlat, avea 26 ani ºi s-a
cãsãtorit cu Carolina
Zentmajer, de 22 ani. Tot la
Orlat ºi-au botezat primul
nãscut, un bãiat (n. ºi b. 28
octombrie 1821), “Adolphus Augustus”. Au participat, în calitate de naºi, la
data de 1 ianuarie 1823 la
Orlat, la botezul Magdalenei, fiica furierului Daniel
Budi, cãsãtorit cu Magdalena Reichel. Tot la Orlat,
în 9 septembrie 1823, ºiau botezat un alt bãiat (n. 6
septembrie) „Adalbertus
Nicolaus Ioannes”.
Ioan Lupºor (Ioan
Lupschor) a îndeplinit, o
lungã perioadã de timp,
funcþia de temnicer al
regimentului (Profoss),
pânã în 26 octombrie 1848,
când a fost avansat la
excepþional la gradul de
sublocotenent clasa 2,
pentru fapte de vitejie. La
data de 16 decembrie 1827
îºi boteza pe fiul sãu ºi al
Mariei cu numele de
Nicolae. Naº era Ioan Raþiu
(Iohan Ratz; Rátz), adjutantul regimentului. Acesta
din urmã era originar din
Arpaºu de Jos (Arpasch de
zsosz), jud. Sibiu. Ca ofiþer,
a activat în perioada 18221830, ultimul grad fiind cel
de locotenent. La data de
31 august 1830 a decedat
la Orlat, fiind înmormântat
tot acolo, în 3 septembrie.
Aceastã însemnare ne
determinã sã rectificãm
data morþii acestuia (3
septembrie), nominalizatã
incorect în lucrarea despre
ofiþerii români din Regimentul de la Orlat, aceasta rãmânând ca datã a
înmormântãrii.
Ioan Raglan (Iuon
Raglan) a activat ca ofiþer
doar între 1830-1832, cu
gradul de sublocotenent

(hognoz). În 17 decembrie
1832 a decedat, la vârsta
de 30 de ani, ºi a fost înmormântat la locul decesului, adicã la „Kristian”,
jud. Sibiu, localitate vecinã
cu Orlatul. ºi pentru aceastã
datã a înmormântãrii suntem nevoiþi a face rectificarea de rigoare. Datele
furnizate de Trauenfest (29
decembrie) nu corespund
cu cele din Protocol, cel din
urmã fiind documentul
credibil.
Constantin Stejar (Stezsár), originar din Jina, a
activat în regiment între
1849-1851. S-a cãsãtorit la
Orlat, în perioada în care
era învãþãtor – la data de 15
februarie 1846 – cu
Josepha Ulmann, originarã
din Sibiu, fiicã de notar
(Foto 3).
Poplãcean Ioan (Popletsan sau Poplatzan
Johann), cãpitan. Mai mult
ca sigur, nãscut la Orlat. A
efectuat studii la Nãsãud,
unde s-a dovedit a fi un elev
eminent fiind evidenþiat
în“anul 1831 în ,,Cartea de
aur”. La data de 19 octombrie 1848 a fost avansat,“la
excepþional, de la gradul de
plutonier la cel de
sublocotenent clasa 2412,
cu“acest grad participând
la luptele de la Apaþa (jud.
Braºov). Avansat din nou“la
excepþional, între anii 18491850 este specificat purtând gradul de “sublocotenent clasa 1.
În primãvara anului 1851,
cu gradul de sublocotenent
ºi în calitate de“ultim
comandant al Companiei a
VII-a de la Racoviþa, a
predat bunurile“acesteia în
administraþia civilã, mai
apoi fiind pensionat, la data
de 1“martie, acelaºi an.
Ulterior se pare cã a fost
reactivat, deoarece în anul
1856 îl întâlnim în“cadrul
Secþiei a III-a a Comandamentului Corpului XII
Armatã, din Sibiu. A
participat ºi el la lucrãrile
Conferinþei naþionale de la
Sibiu, din anul 1861.
Concluzii. Biografiile
ofiþerilor români din Regimentul 1 grãniceresc
român de la Orlat sunt
incomplete, din cauza
extrem de puþinelor surse
care sã ne permitã o abor-

dare mai amplã a subiectului. Studierea cu atenþie ºi
migalã a Protocoalelor
bisericeºti, existente la
arhivele judeþene sau la
cele ale parohiilor localitãþilor foste grãnicereºti
permit completarea cu date
noi ºi interesante a vieþii ºi
activitãþii ofiþerilor ºi
familiilor acestora, implicarea în viaþa cotidianã a
comunitãþilor respective,
participarea activã la
evenimentele colectivitãþilor
etc. Totodatã, avem posibilitatea de a afla date
despre cãsãtorii, botezuri ºi
morþi, acestea completând
– în mod fericit – informaþiile
la care am avut acces pânã
la aceastã datã.
Este interesant faptul cã
o mare parte dintre ofiþerii
români s-au cãsãtorit cu
femei de altã naþionalitate.
Acest lucru ne determinã sã
concluzionãm cã: ori s-a
datorat unui imperativ al
legiuirilor militare din
perioada respectivã, ori
pentru ca aceºtia sã
pãtrundã mai uºor în alte
cercuri sociale, mult mai
favorabile pentru evoluþia
ulterioarã a acestora.
Copiii ofiþerilor, chiar ºi a
unora care nu s-au
cãsãtorit cu femei strãine
de neamul lor, au primit
nume diferite de obiceiul
onomastic românesc de la
acea datã. Acest lucru a fost
posibil, în special, din cauza
faptului cã naºii copiilor
erau de alte naþionalitãþi iar
odraslele au primit numele
acestora. Alþii au luat
modelul primilor ºi au imitat pe cei prezentaþi anterior,
pentru a-i flata, cu scopuri
nu prea dificil de ghicit.
Considerãm cã unora dintre pãrinþi chiar le-au plãcut
alte tipuri de nume ºi, ca
atare, au trecut la fapte.
Noile date extrase din
ultimele documente cercetate ne permit sã stabilim o parte din traseul
ofiþerilor ºi familiilor acestora pe cel mai întins
teritoriu al vreunui regiment
grãniceresc habsburgic.

Pagin[ realizat[ de
col. (r) Ioan Pãrean
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DATE NOI DESPRE OFIÞERII ROMÂNI DIN
REGIMENTUL 1 GRÃNICERESC DE LA ORLAT
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ANUNÞ IMPORTANT
pentru CETÃÞENI!

Se convoacã Adunarea Generalã a ASOCIAÞIEI NON PROFIT
GAZ METAN ORLAT, duminicã, 3 septembrie 2017,
ora 12:30, la PRIMÃRIE, ÎN SALA DE CONSILIU.

Atenþie la ce aruncãm în pubelele
pentru gunoiul menajer
Primãria 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,

mici sau de mãrime medie,
din plastic ºi metal, ca de
exemplu:
Ambalaje din plastic (de la
mâncare sau cosmetice)
Pungi ºi folii de plastic
Sticle de plastic
Jucãrii
Cutii de plastic ºi metal
Ligheane
Ghivece
Cutii de conserve
Doze de bãuturi
Folie de aluminiu
Tãviþele de polistiren ºi
veselã de plastic de unicã
folosinþã, puþin murdarã
Cutii de lapte ºi sucuri
Cutii de la alimente, cosmetice, detergenþi ºi produse
de curãþat, confecþionate din
Cum se realizeazã
plastic sau metal.
colectarea selectivã
În aceste pubele NU se
colecteazã:
DEªEURI ÎN CONTAINEproduse combinate din
RUL GALBEN
metal ºi plastic
(PLASTIC + METAL)
cutii de vopsea, diluanþi sau
Se pot arunca în acest alte substanþe chimice pericontainer obiecte casnice culoase,

baterii uzate ºi acumulatori
deºeuri medicale (de
exemplu seringi folosite),
deºeuri de echipamente
electrice sau electronice.
CE DEªEURI COLECTÃM
ÎN PUBELA/CONTAINERUL
DE CULOARE NEAGRÃ
(DEªEURI REZIDUALE)
Se pot arunca în acest
recipient deºeuri care nu pot fi
colectate nici la deºeuri
reciclabile, nici la deºeuri
biodegradabile. Exemple:
* Resturi de carne ºi peºte
gãtite sau proaspete
* Resturi de produse lactate
(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
* ªerveþele 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
CE DEªEURI COLECTÃM
ÎN IGLU VERDE? – STICLÃ?
Exemple:
* Sticle ºi borcane goale
* Ambalaje din sticlã de la
produse cosmetice
În acest iglu NU se colecteazã urmãtoarele:
* resturi de sticlã de la un
geam spart (pentru cã sticla
geamului poate conþine ºi
substanþe chimice)
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domiciliul în
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
- Actele de identitate (B.I.
sau C.I.) original ºi fotocopii
- Certificatele de naºtere
original ºi fotocopii
- Certificatele medicale
privind starea sãnãtãþii
(prenupþiale). Certificatele
medicale sunt valabile 14
zile de la data emiterii (inclusiv data oficierii cãsãtoriei) ºi trebuie sã cuprindã
menþiunea expresã cã persoana „Se poate cãsãtori”
- Actele în original ºi fotocopii din care sã rezulte
desfacerea cãsãtoriei anterioare (dacã este cazul).
Aceste acte pot fi :

a) certificatul de deces al
fostului soþ, original ºi fotocopie
b) sentinþa de divorþ rãmasã definitivã ºi irevocabilã/certificat de divorþ,
original ºi fotocopie
Precizãri: Declaraþia de
cãsãtorie se face personal
de cãtre viitorii soþi , în scris,
la primãria locului de
domiciliu
sau
de
reºedinþã al unuia dintre ei,
cu 10 zile calendaristice
înainte de ziua oficierii
cãsãtoriei (se ia în
calcul atât ziua depunerii
actelor cât ºi ziua oficierii
cãsãtoriei).

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
HOZA ALEXANDRU

18.07.2017

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

VERDE-STOIÞÃ IOAN ºi
ALBU IULIANA-MARIA
VULCU PETRE-DOMIÞIAN ºi
UDULI COSMINA-MAGDALENA
SOLOMON OVIDIU-DUMITRU ºi
BRAD GEORGIANA-IULIANA
PAROLÃ NICOLAE ºi
ANDRONIC ANA-MARIA

12.07.2017
15.07.2017
22.07.2017
28.07.2017

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

* becuri sau neoane (acestea se vor arunca în locurile
special amenajate pentru
deºeuri DEEE sau în campaniile trimestriale organizate
de operatorul de salubritate
SC SOMA SRL)
* ambalaje de sticlã contaminate cu substanþe periculoase, etc.
CE DEªEURI COLECTÃM
ÎN IGLU ALBASTRU? –
HÂRTIE ªI CARTON?
* cutii de pantofi,
* cutii de aparaturã electrocasnicã
* plicuri
* fotografii
* farfurii ºi pahare de carton
* cartoane de ouã
* pungi de cadouri
* etichetele de la haine
* ziare, reviste, cãrþi, caiete
* tuburi de la hârtia igienicã
ºi de la prosoapele de bucãtãrie

În acest iglu NU se colecteazã urmãtoarele, acestea
urmând sã se arunce în
pubela neagrã (reziduale):
* ºerveþele murdare
* ambalaje din hârtie sau
carton foarte murdare
Care sunt punctele pentru
colectarea selectivã, în Orlat
1 Str.Nouã, nr.821, 3 mp
2 Str.Nouã, nr. 713, 3mp
3 sStr.Gãrii, lângã Podul
Cibin, 4,5 mp
4 Str. Grãnicerilor, nr. 112, în
curtea dintre blocuri, 4,5 mp
5 Str.Poieniþei, lângã Podul
Varului, 3mp
6 Str. Morii, lângã Moarã,
3mp
7 Str. Câmpºorului, nr.550,
3mp
8 Str.Lungã, nr.263, 3mp
9 Str.Lungã, nr.399, 3mp
10 Str.Lungã, nr.302, 3mp
11 Str. Piscului, lângã
Cimitir, 3mp
12 Str.Micã, nr.454, 3mp
13 Str. Victoriei, lângã Remiza
P.S.I. ( S.V.S.U.) , 4,5 mp

Eliberarea actului de identitate
la împlinirea vârstei de 14 ani
DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât de minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al
reprezentantului legal;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal face
dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea judecãtoreascã, definitivã ºi irevocabilã, în
cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate;
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la
ghiºeul serviciului public comunitar de evidenþã a
persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz,
de reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului
public de asistenþã socialã sau de persoana cãreia i-a
fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= ÖTVÖS LASZLÖ

25.06.1941

17.07.2017

= GIURCA NICOLAE

17.09.1950

25.07.2017

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

comunaorlat.ro

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent
Tamara Cânean
Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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Nerespectarea regulilor poate duce la creºterea taxei de salubrizare!

