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S-a sfinþit Biserica din centrul Orlatului

„Crucea ºagunianã
pentru mireni”
a fost oferitã
primarului
Aurel Gâþã
Tot cu aceastã ocazie ÎPS
Laurenþiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului ºi Mitropolitul Ardealului, i-a înmânat primarului comunei
Orlat, Aurel Gâþã, „Crucea
ºagunianã pentru mireni”,
cea mai înaltã distincþie
acordatã laicilor, pentru
„activitatea remarcabilã în
pãstrarea, conservarea ºi
promovarea patrimoniului
ºagunian ºi ca semn al
preþuirii ºi binecuvântãrii
Site web:
www
w.. c o m u n 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.

noastre”, dupã cum se aratã în
înscrisul oficial. Primarul Aurel
Gâþã i-a mulþumit Mitropolitului
Ardealului pentru acest semn
de preþuire ºi a þinut sã spunã
cã „Este o distincþie care mã
onoreazã ºi pe care o meritã
deopotrivã tot cei ce au contribuit la amenajarea acestei
biserici. O spun deschis,
„Crucea ºagunianã ” este o
onoare, pe care o împart cu
toþi oamenii cu suflet mare
care ne-au fost alãturi în acest
demers. Vom continua sã
sprijinim Biserica, împreunã cu
membrii comunitãþii, conºtienþi
cã una dintre cele mai puternice moºteniri este credinþa,
ce trebuie pãstratã cu sfinþenie.”

Orlãþenii s-au putut
închina la moaºtele
Sfântului Ierarh
Andrei ªaguna
La finalul slujbei de sfinþire,
ierarhul l-a hirotesit iconom pe
preotul Parohiei Orlat 2, pãrintele Lucian Chiþu. În cea de-a

21 Duminicã dupã Rusalii,
credincioºii din Orlat au avut
prilejul sã intre în Sfântul Altar
pentru a se închina ºi pentru a

cinsti moaºtele Sfântului Ierarh
Andrei ªaguna, aduse de la
Catedrala Mitropolitanã din
Sibiu.

Biserica nouã din centrul
comunei Orlat, cu hramul
Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe ºi Sfântul
Ierarh Andrei ªaguna,
Mitropolitul Transilvaniei,
s-a dovedit neîncãpãtoare duminicã, atunci
când a avut loc slujba de
sfinþire a acestui lãcaº de
cult. La slujba oficiatã de
Înaltpreasfinþitul
Laurenþiu, Arhiepiscopul
Sibiului ºi Mitropolitul
Ardealului, împreunã cu
un sobor de preoþi ºi
diaconi din care au fãcut
parte protopopul de
Sãliºte, Petru-Toader
Damian, preoþii slujitori
din localitate ºi nu numai,
au participat numeroºi
credincioºi din localitate,
alãturi de primarul
comunei Orlat, Aurel
Gâþã, reprezentanþi ai
administraþiei locale ºi
alþi invitaþi. Lãcaºul de
cult ridicat în centrul
comunei a fost sfinþit
duminicã, dupã ce, în
decembrie 2014, fusese
sfinþit altarul. Lãcaºul a
fost târnosit cu Sfântul ºi
Marele Mir ºi cu apã
sfinþitã, s-a sfinþit ºi
înveºmântat Sfânta Masã
ºi mai apoi s-a oficiat
Sfânta Liturghie.

rosu galben albastru negru

Primarul Aurel Gâþã a primit „Crucea ºagunianã pentru mireni”
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 50 / 2017

HOTÃRÂRI ALE CONSILIULUI
LOCAL ORLAT

HOTÃRÃªTE:
Art. 1 : Se desemneazã dna
Rodeanu Elena - Simona,

reprezentant al Consiliului Local al
Comunei Orlat în Consiliul de
Administraþie al unitãþii de învãþãmânt ªcoala gimnazialã ,, Ion Pop
Reteganul’’ Orlat, pentru anul
ºcolar 2017-2018.
Art. 2( 1 ) : Prezenta hotãrâre
se comunicã prefectului judeþului
Sibiu în vederea exercitãrii
controlului cu privire la legalitate ºi
se aduce la cunoºtinþã prin grija
secretarului comunei Orlat .
( 2 ) : Se încredinþeazã primarul
Comunei Orlat ºi directorul ªcolii
gimnaziale ,, Ion Pop Reteganul ’’
Orlat cu ducerea la îndeplinire a
dispoziþiilor prezentei hotãrâri .
Adoptatã la Orlat ,
data : 28 septembrie 2017
PREªEDINTEDEªEDINÞÃ,
CONSILIER:
BIRIªVALENTIN
CONTRASEMNEAZÃ ,
SECRETAR:
VULEA MONICA - ELENA
HOTÃRÂREA Nr. 50 /2017
privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe
trimestrul III anul 2017
Consiliul Local al Comunei Orlat,
Judeþul Sibiu , întrunit în ºedinþã
ordinarã la data de 28.09.2017,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din
Legea administraþiei publice locale
nr. 215 / 2001 , republicatã ,
Luând act de expunerea de
motive la proiectul de hotãrâre
iniþiat de cãtre primarul Comunei
Orlat prin care acesta propune
rectificarea bugetului local pe
trimestrul III anul 2017 , precum ºi
raportul de specialitate întocmit în
acest sens ,
Luând în considerare încasãrile
suplimentare realizate la bugetul
local al Comunei Orlat,
Având în vedere adresa Consiliului Judeþean Sibiu nr. 8926/
20.06.2017 ºi Decizia ªefului
Administraþiei Judeþene a Finanþelor Publice Sibiu Nr. 9/18.09.2017
cu privire la influenþele cu care se
modificã sumele defalcate din taxa
pe valoarea adãugatã pentru
finanþarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul comunelor ,
influenþe care se includ în trim. III,
Þinând seama de prevederile art.
19 alin. 2 ºi art. 29 din Legea nr.
273 / 2006 privind finanþele publice

locale , republicatã , modificatã ºi
completatã ulterior , Legea nr. 500
/ 2002 privind finanþele publice ,
republicatã, modificatã ºi completatã ulterior ,
Luând în considerare H.C.L. nr.
12 / 2017 privind aprobarea
bugetului local al Comunei Orlat pe
anul 2017 ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autoritãþii deliberative din Comuna Orlat,
Având în vedere prevederile art.
36 alin.2 lit. b ºi alin. 4 lit. a din Legea
administraþiei publice locale nr. 215
/ 2001 , republicatã ,
HOTÃRÃªTE:
Art . 1: Se rectificã bugetul local
al Comunei Orlat pe trim. III anul
2017, potrivit anexei nr. 1 , care
face parte integrantã din prezenta
hotarâre ºi se anexeazã la
aceasta .
Art. 2 : Se aprobã programul
de investiþii pentru anul 2017 ,
potrivit anexei nr. 2 , care face
parte integrantã din prezenta
hotãrâre ºi se anexeazã la
aceasta .
Art . 3: Se actualizeazã programul achiziþiilor publice pe anul 2017,
potrivit anexei nr. 3, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre
ºi se anexeazã la aceasta .
Art . 4 ( 1 ): Prezenta hotãrâre
se comunicã prefectului judeþului
Sibiu în vederea exercitãrii
controlului cu privire la legalitate ºi
se aduce la cunoºtinþã prin grija
secretarului comunei Orlat .
( 2 ) : Se încredinþeazã primarul
Comunei Orlat ºi Compartimentul
Contabilitate cu ducerea la îndeplinire a dispoziþiilor prezentei
hotãrâri .
Adoptatã la Orlat ,
data : 28 septembrie 2017
PREªEDINTEDEªEDINÞÃ,
CONSILIER:
BIRIªVALENTIN
CONTRASEMNEAZÃ ,
SECRETAR:
VULEA MONICA - ELENA
TOTALCONSILIERI 13
PREZENÞI12
PENTRU12
ÎMPOTRIVÃ 0
ABÞINERI 0

rosu galben albastru negru

HOTÃRÂREA NR. 54 / 2017
privind desemnarea
reprezentantului Consiliului
Local al Comunei Orlat în
Consiliul de Administraþie
al unitãþii de învãþãmânt
ªcoala Gimnazialã ,, Ion Pop
Reteganul ’’ Orlat pentru
anul ºcolar 2017-2018
Consiliul Local al Comunei Orlat
, Judeþul Sibiu , întrunit în ºedinþã
ordinarã la data de 28.09.2017,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din
Legea administraþiei publice locale
nr. 215 / 2001 , republicatã ,
Þinând seama de adresa ªcolii
Gimnaziale ,, Ion Pop Reteganul’’
Orlat nr. 537/06.09.2017 prin care
se solicitã desemnarea membrilor
în Consiliul de administraþie al ºcolii
pentru anul ºcolar 2017-2018,
Luând act de expunerea de
motive la proiectul de hotãrâre
iniþiat de cãtre primarul Comunei
Orlat prin care acesta propune
desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al Comunei Orlat
în Consiliul de Administraþie al
unitãþii de învãþãmânt ªcoala
Gimnazialã ,, Ion Pop Reteganul ’’
Orlat ºi raportul de specialitate
întocmit în acest sens ,
Având în vedere prevederile
art. 96 alin. (2) lit. a din Legea
educaþiei naþionale nr. 1/2011 , cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
Þinând seama de prevederile
art.1 , art.4 alin (1) lit. a , art. 5 alin.
(2) lit. a ºi art. 7 alin (1) lit. b din
Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei - cadru
de organizare ºi funcþionare a
consiliului de administraþie din
unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar,
Luând în considerare H.C.L. nr.
28 / 2017 privind organizarea
Reþelei ºcolare din Comuna Orlat
, pentru anul ºcolar 2017 - 2018
Având avizul comisiilor de
specialitate constituite la nivelul
autoritãþii deliberative din Comuna
Orlat ,
Având în vedere prevederile
art. 36 alin. (2) lit. d ºi alin. (6) lit. a
pct. 1 din Legea administraþiei
publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicatã ,

Orlãþenii sunt rugaþi sã pregãteascã toate
documentele privind bunurile pe care le deþin
Cetãþenii Comunei Orlat sunt rugaþi sã pregãteascã toate documentele privind bunurile
pe care le deþin (casã, terenuri, autoturisme), deoarece în urmãtoarele luni se va face
inspecþie fiscalã (verificare în teren).

ANUNÞ IMPORTANT!!!
Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii
lucrãrilor de construcþii – republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare vã comunicãm urmãtoarele:
1. Executarea lucrãrilor de construcþii este permisã
numai pe baza unei autorizaþii de construire sau de
desfiinþare la solicitarea titularului unui drept real asupra
unui imobil - teren ºi/sau construcþii - identificat prin numãr
cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
2. Executarea fãrã autorizaþie a lucrãrilor de construire,
reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaþie sau de reparare a construcþiilor de orice fel, precum ºi a instalaþiilor aferente
acestora, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 1.000 lei la 100.000 lei.
3. Procedura de autorizare a executãrii lucrãrilor de construcþii începe odatã cu depunerea cererii pentru emiterea
certificatului de urbanism în scopul obþinerii, ca act final, a
autorizaþiei de construire. Cererea se poate depune la sediul
Primãriei Comunei Orlat sau la Consiliul Judeþean Sibiu.
4. Autorizaþiile de construire se emit de preºedintele
Consiliului Judeþean Sibiu.
Pentru mai multe informaþii în ceea ce priveºte documentele necesare în vederea depunerii cererii pentru
emiterea certificatului de urbanism ºi a autorizaþiei de
construire vã rugãm sã vã adresaþi viceprimarului
Comunei Orlat sau secretarului Comunei Orlat.
Viceprimar,
Topîrcean Dumitru

12 septembrie –
135 de ani de la
naºterea lui Ion
Agârbiceanu,
preot la Orlat
*1882 - AGÂRBICEANU,
Ion (n. 12 sept. 1882, în
Cenade, jud. Alba - d. 28 mai
1963, Cluj) – 135 de ani de
la naºtere: preot la Bucium
ªasa ºi la Orlat (1910-1916),
scriitor ºi ziarist român. A
condus periodicele „Patria”
(1919-1927) ºi „Transilvania” (1928-29). A colaborat
la numeroase publicaþii ale
vremii. Deputat în primul
Parlament al României
reîntregite (1919, 1922-26),
mai târziu senator ºi vicepreºedinte al Senatului; membru în Comitetul Executiv al
Partidului Naþional Român
din Transilvania (1919).
Membru al Academiei Române (1955) ºi al ASTREI
(din 1912).

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
PIERDEREA, FURTUL,
DISTRUGEREA SAU
DETERIORAREA
ACTULUI DE
IDENTITATE DEÞINUT
ANTERIOR
DOCUMENTE
NECESARE:
- 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 ºi, dupã caz, cel cu care
se face dovada adresei de
reºedinþã, original ºi copie;
- dovada eliberatã de unitatea de poliþie unde a fost reclamat furtul, dacã este cazul;
- un document emis de instituþii

sau autoritãþi publice - paºaport,
permis de conducere,
legitimaþie de serviciu, livret
militar ori diplomã de absolvire
a unei instituþii de învãþãmânt,
cu fotografie de datã recentã,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de
identitate;

Viaþa religioasã a Orlatului
ºi preoþii acestuia,
pânã în anul 1854

Localitate cu o vechime apreciabilã, Orlatul a existat cu mult
înainte de atestarea sa documentarã. Din pãcate, informaþiile
referitoare la aceastã superbã
localitate a Mãrginimii Sibiului nu
s-au pãstrat decât fragmentar,
mai ales din perioadele de
început ale acesteia. Dacã în
numãrul trecut ne-am ocupat de
preoþii romano-catolici care au
slujit la Orlat, acum a venit
vremea sã dezbatem evoluþia
religioasã a localitãþii pentru o
perioadã mai mare, de la atestare
ºi pânã în anul 1854. Prin urmare,
vom preciza condiþiile socialistorice ºi religioase prin care a
trecut Orlatul în decursul
vremurilor, în contextul evoluþiei
Transilvaniei.
Atestare ºi evoluþia numelui.
Localitatea Orlat, cu denumirile
maghiarã Orlát ºi germanã
Winsberg, în dialectul sãsesc Awersch-Bleschderf ºi
Awersch-Bleschdorf, este
atestatã în anul 1317 (dupã alþi
cercetãri, 1319) cu numele de
monte Civinii praepositurae
Cibiniensis. De-a lungul timpului,
localitatea a fost consemnatã cu
urmãtoarele denumiri: Monte
Civinii (1317-1320), villa
Warolyafolw (1322), Winsperg
(1495), Oralath (1507), Wynczperg (1509), Orlát (1733), Orlat
(1750), Orláth (1825), Orlat,
Orlát ºi Orláth (1854), Orlatu
(1871). În istoria sa religioasã a
avut mai multe perioade, cu
urmãtoarele confesiuni: ortodoxã (pânã la 1710); grecocatolicã (1710-1948); ortodoxã
(1849-1990) ortodoxã ºi grecocatolicã (1991-prezent).
Dupã cucerirea Transilvaniei
de cãtre habsburgi (1691),
aceasta a fost anexatã la
Austria iar principele ºi nobilii au
fost obligaþi sã se recunoascã
vasali ai împãratului Austriei, în
urma Tratatului de la Viena din
1686. Apoi, prin tratatul de pace
de la Karlowitz (azi Carloviþ în
Serbia, provincia autonomã Voivodina), anexarea Transilvaniei
a fost recunoscutã de turci, în
anul 1699. La data de 4 decembrie 1691, a fost emisã o
Diplomã Leopoldinã prin care
Transilvania a obþinut un statut
politic separat de cel al Regatului
Ungariei. Erau recunoscute trei
naþiuni privilegiate, ungurii, saºii
ºi secuii, ºi patru confesiuni recepte: catolicismul, luteranismul,

calvinismul ºi unitarianismul.
Celelalte confesiuni ºi religii erau
doar „tolerate”. Din cauzã cã
habsburgii erau catolici iar numãrul lor era redus în Transilvania – în urma reformei – pentru
întãrirea poziþiei habsburgice sa trecut la atragerea românilor
ortodocºi la catolicism. Acest fapt
a fost stipulat în douã Diplome
Leopoldine (din 1699 ºi 1701),
prin care se promitea românilor
ortodocºi care treceau la grecocatolicism cã vor primi drepturi
egale cu cele ale membrilor
naþiunilor privilegiate. Acþiunea de
trecere s-a numit „uniaþie”.
Promisiunile nu au putut fi
respectate din cauza opoziþiei
naþiunilor privilegiate ºi a lipsei
elitei sociale consistente a
românilor. Beneficiile unirii au fost
doar pentru clerici. Ei ºi fii lor au
avut posibilitatea de a urma studii
la ºcoli superioare catolice.
Pânã la efectul diplomelor
leopoldine, Orlatul a fost ortodox.
Din pãcate nu cunoaºtem numele
preoþilor care au pãstorit aici.
Trecerea la uniaþie a avut impact
ºi asupra Orlatului. Din datele
oferite de documentele vremii
rezultã cã parohia a trecut –
majoritar – la greco-catolicism, la
puþin timp dupã 1700. Astfel,
documentele o evidenþiazã ca
înfiinþatã în anul 1710. Date
despre preoþi avem doar din
1733. În acel an, la iniþiativa episcopului greco-catolic Inochentie
Micu-Klein din Sadu, s-a realizat
o amplã conscripþie a preoþilor din
Transilvania. Pentru Orlat existã
urmãtoarele date: preoþi, opt:
Ionaº (Jonás), Mihai (Mihaj – în
unele surse nominalizat incorect,
Mihailã sau Mihailã 2), Simion
(Szimion), ºerb (Cserb), Mihãilã
(Mihajla), Bucur (Bukur), Ioan
(Juon) ºi Petru. Cei opt preoþi
pãstoreau 262 de familii, notate
ca fiind greco-catolice. Numãrul
locuitorilor era de 1310 iar
localitatea fãcea parte din
„Arhidiaconatus Rasinariensis”.
Biserica deþinea 8 cubuli (1
cubul=92,55 l) arabil sau patru
iugãre (1 iugãr=0,5775 ha) vie.
A urmat, în 1744, o miºcare
împotriva uniaþiei, declanºatã
de cãlugãrul sârb bosniac
Visarion Sarai (1714-dupã 1745).
Acesta a fost trimis, în ianuarie
1744, de cãtre patriarhul sârbilor
Arsenie al IV-lea, în Banat
ºi Transilvania pentru a-i scoate
pe români de sub jurisdic-

þia Bisericii Greco-Catolice (Române Unite cu Roma) ºi a-i pune
sub juridicþia ierarhiei ortodoxe
sârbeºti. Acþiunea lui Visarion a
dus la grave tulburãri religioase,
fiind nevoie de arestarea ºi
închiderea acestuia, în aprilie
1744. Mai multe sate au revenit
la ortodoxie. Situaþia era gravã
din moment ce însuºi împãrãteasa
Maria Tereza a fost nevoitã sã
emitã, la 15 aprilie 1746, un
decret împãrãtesc prin care
impunea autoritãþilor transilvãnene sã nu mai intervinã în forþã
împotriva „neuniþilor” ci prin
„cumpãt ºi cu blândeþe” sã-i
întoarcã la unire. Printre preoþii
de pe Pãmântul Crãiesc, care se
opuneau greco-catolicismului sa numãrat ºi „popa Tãban” din
Orlat. Autoritãþile bisericeºti au
încercat sã liniºteascã spiritele.
Astfel, la sfârºitul anului 1750 ºi
începutul lui 1751, vicarul Petru
Aron, împreunã cu cãlugãrul
basilitan Atanasie Rednic, au
vizitat zona dintre Fãgãraº ºi
Dobra. Rezultatul acestei vizite a
fost prezentat guvernului, la 18
februarie 1751, printr-un raport
care a fost înaintat Curþii din
Viena, la 15 aprilie 1751. Din el
rezulta cã „spiritele s-au liniºtit”
în mai multe localitãþi din
Mãrginimea Sibiului, inclusiv la
Orlat. Cu aceastã ocazie a fost
întocmitã ºi o statisticã a
românilor, cu scopul de a demonstra cã majoritatea populaþiei
româneºti era greco-catolicã. Din
datele ei rezultã cã Orlatul avea
1171 suflete, ºase preoþi uniþi, o
bisericã, un teren arabil de 7
cubuli ºi douã fâneþe. Fãcea
parte din arhidiaconatul Rãºinarului, aflat sub jurisdicþia „Sedis
Cibiniensis”.
La puþin timp, o a doua miºcare
împotriva unirii cu Biserica Romei
s-a declanºat cu ºi mai mare
amplitudine (1759-1761). Iniþiatorul acesteia a fost cãlugãrul
român Sofronie de la Cioara.
Pentru a opri extinderea miºcãrii,
autoritãþile austriece l-au trimis pe
generalul Adolf von Bucow sã
liniºteascã regiunea, iar acesta
a dispus distrugerea a peste 150
de mãnãstiri ºi biserici ortodoxe
din Transilvania, arestarea a sute
de preoþi ortodocºi ºi trimiterea
în surghiun a unui numãr mare
de credincioºi români ce refuzau
Unirea cu Roma. Sofronie a fost
trimis în judecatã ºi condamnat la
cinci ani de închisoare, dar, chiar
înainte de a fi arestat, acesta a
reuºit sã fugã în Valahia. Miºcarea lui Sofronie a dus la rãzvrãtirea paºnicã a populaþiei
ortodoxe române þãrãneºti, cu
scopul de a schimba statutul
Bisericii lor din „toleratã” în
„recunoscutã oficial”. În cele din
urmã, ortodocºii au obþinut o
victorie notabilã: recunoaºterea
de cãtre curtea de la Viena a
existenþei legale a bisericii lor ºi
numirea unui episcop în per-

soana clericului sârb Dionisie
Novacovici.
În Conscripþia realizatã din
ordinul guvernatorului Transilvaniei Bucow, la Orlat sunt
specificaþi un numãr de patru
preoþi uniþi, care deserveau 33
familii greco-catolice. Pentru
celelalte 203 familii ortodoxe nu
exista nici un preot. Biserica
existentã la acel moment era
nominalizatã ca aparþinând
uniþilor iar averea ei era de 6 agrii
cubi fâneþe ºi 1/3 agrii vie. Din
pãcate, nu avem nici un fel de
informaþie referitoare la numele
preoþilor. La data de 28 mai 1761,
o comisie aulicã a întocmit un
proiect de dezmembrare a uniþilor
de neuniþi, în Scaunul Sibiului.
Pentru localitãþile Orlat, Poplaca,
Gura Râului ºi Sãcel au fost
desemnaþi comisarii dr. Hutter ºi
Binder.
În Conscriptio Ecclesiae
Fogarasiensis de anno 1767, în
Orlat sunt nominalizaþi trei preoþi
greco-catolici: Mihãilã, hirotonit la
Oradea ºi blagoslovit de Petru
Pavel Aaron; Tãban, hirotonit la
Râmnic (Râmnicu Vâlcea, deci,
la origine era ortodox), blagoslovit
de Aaron; Pãtru, hirotonit de
Inochentie Micu-Klain. Localitatea
avea o bisericã ºi 180 de „gazde”
(familii), cu 840 de suflete.
În anul 1766, Orlatul a fost
înglobat în graniþa militarã a
Imperiului Habsburgic iar cei care
au acceptat grãniceria trebuiau
sã fie de confesiune grecocatolicã. Cei care nu au dorit sãºi lepede confesiunea ortodoxã
au fost mutaþi în satele din jur.
Prin urmare, aºa se explicã
scãderea populaþiei de la 236
familii, în 1762, la doar 180, în
1767. Cei trei preoþi rãmaºi erau
cu siguranþã greco-catolici.
Despre alþii care au slujit în
localitate, nu avem date. Doar din
anul 1783 deþinem informaþia cã
preotul localitãþii era Ioan Igna
(despre care am scris în numãrul
anterior), care a pãstorit pânã în
anul 1803. Între anii 1787-1803,
capelan (ajutorul preotului) al
bisericii de aici a fost Ioan Brad.
Parohul Ioan Igna a decedat la 26
martie 1803: „Preoteasa cea mai
bãtrânã de la Orlat face de ºtire,
cã a chemat D-zeu pe Ioan Igna,
parohul Orlatului”. La 25 aprilie
1803, protopopul greco-catolic al
Sibiului, Ciril Þopa înainta episcopului un raport, în care arãta
situaþia religioasã din localitate ºi
solicita sprijin pentru numirea
unui nou preot: „Excellenþia Ta!
Chemând Dumnezeu pe Fratele
nostru Ioan Igna, parohul
Orlatului, în 26 Martie a.c., cu
datornicã plecãciune fac relaþie
Excellenþiei Tale nu numai de
aceastã întâmplare, dar ºi pentru
parohie, cã aci lângã Stab ar fi
de lipsã pentru propoveduirea
cuvântului lui D-zeu un om ales,
blând, învãþat ºi cu purtare bunã,
quin pentru cele mai mici slujbe
capelanul Ioan Brad ar fi ajuns ºi
în vârtute de a-le plini toate, iar
spre a vesti Cuvântul lui D-zeu
cu bun spor ºi cu roadã, precum
se cade, este neputincios. Drept
aceea, sã binevoieºti pãrinteºte
a socoti Excellenþia Ta în ce chip
s-ar putea ajuta acest loc întrã
Militarii de frunte, ca orânduind
un om ºi cu învãþãtura ºi cu
înþelepciunea ºi cu purtarea mai
ales decât capelanul, de o parte
în propoveduirea Evangheliei sã
nu fie scãdere, de altã parte sã
nu poatã fi nice prilegiu de
împãrecheri ºi de differenþi. Încât

pentru hrana vieþii nãdãjduiesc,
cã cu cât va fi mai ales, cu atâta
de la Slãvitul Regiment va cãpãta
ºi casã mai bunã ºi moºii mai
alese, ºi iarãºi cu cât va fi mai
singur ºi mai de nãdejde, cu atâta
va trãi mai lesne ºi mai bine”.
În urma raportului, episcopul
Bob a hotãrât sã hirotoneascã
paroh la Orlat pe clericul Nicolae
Erdélyi, mai ales cã acesta era
recomandat ºi din partea
regimentului. Prin urmare, Erdélyi
devenea paroh al Orlatului, prin
Decretul nr. 503 din 5 decembrie
1803. Însã, la data de 3 ianuarie
1804, în momentul în care
protopopul þopa a venit la Orlat
sã-l prezinte pe noul preot,
comandantul regimentului,
colonelul Joseph Beddeus von
Scharberg, l-a declarat paroh pe
Ioan Brad, în afara bisericii,
motivând cã este mai bãtrân în
slujbã. În bisericã, protopopul
þopa l-a anunþat ca paroh pe
Nicolae Erdélyi. S-a iscat un mic
conflict. Dar Þopa a rãmas
consecvent dispoziþiei episcopului ºi a avut câºtig de cauzã.
Ioan Brad a fost nevoit sã se
retragã, sã cearã iertare ºi sã
rãmânã, în continuare, capelan.
Astfel, Orlatul s-a ales cu un preot
care a avut o activitate îndelungatã ºi consistentã, Nicolae
Erdélyi, între 1804-1854. Trebuie
sã mai scoatem în evidenþã
realizãrile acestui preot, arãtând
cã, la soborul protopopesc din
1805, între altele, „s-au aºezat
cu înþelegerea ºi împreunã-voinþa
tuturor notarius sãborului”.
Acesta era tânãrul paroh al
Orlatului care a primit sarcina de
a „înculcãlui preoþilor” ca împreunã cu „curatorii bisericeºti
sã dea în fiecare an socotealã
despre venitele ºi cheltuielile
besericilor ºi sã nu mai îndrãsneascã a cununa pe cineva fãrã
credulã protopopeascã care se
va da atunci, când vor ºti (mirele
ºi mireasa – n.n.) cele de lipsã
creºtinului”. Despre acest
vrednic ºi patriot preot putem
specifica faptul cã, în revoluþia
din 1848-1849 a participat, alãturi
de alþi preoþi ºi ofiþeri ai
regimentului, la acþiuni menite sã
uneascã pe români ºi sã-i
conºtientizeze asupra acþiunilor
viitoare. În data de 22 august
1848, în localitatea Veºtem, s-a
întâlnit sã stabileascã modul de
acþiune al românilor din satele
grãnicereºti, împreunã cu
sublocotenenþii Mihai Novac,
Matei ªãndruc, preotul Antoniu
Veºtemean (din Veºtem) ºi
primarul Veºtemului, George
Milea. Apoi s-au deplasat la
Racoviþa, unde s-au întâlnit cu
sublocotenentul David Urs ºi cu
preotul Ioan Moldovan ºi au
hotãrât sã þinã adunãri care sã
meargã pânã la violenþã. La 25
august a participat, împreunã cu
sublocotenentul Mihai Novac,
capelanul Petru Brad, Antoniu
Veºtemean, Ioan Moldovan ºi
învãþãtorii Iovian Brad, Ioan
Axente Sever, însoþiþi de mii de
þãrani din satele învecinate Sibiului
– mai ales din cele grãnicereºti –
la eliberarea unor membri ai
Comitetului Naþional Român
(August Treboniu Laurian, nume
real Augustin Trifan ºi NicolaeNifon Bãlãºescu, alias Belaºcu),
arestaþi ºi întemniþaþi de cãtre

autoritãþile sibiene. În anul 1852,
episcopul ortodox Andrei
ªaguna a încercat sã-l determine
pe Nicolae sã devinã ortodox,
însã nu a reuºit. În perioada
1814-1854, capelan a fost Petru
Brad, alt participant la
evenimentele din anii 1848-1849.
Alte date, referitoare la viaþa
bisericeascã, sunt sumare. Parohia a început sã întocmeascã
Protocoale pentru botezaþi,
cununaþi ºi morþi în anul 1783,
începute de preotul Ioan Igna,
acestea fiind cele mai vechi
„matricule” greco-catolice din
judeþul Sibiu. În 1796 a fost
definitivatã construcþia bisericii
greco-catolice, cu hramul
„Sfântul Nicolae”, ridicatã din
fondul provenit prin fructificarea
veniturilor „Munþilor revendicaþi”
(ca ºi la cea din Jina, ortodoxã,
ziditã în 1795). Protopopul
greco-catolic al Sibiului, Ciril
þopa, a anunþat Episcopia de la
Blaj despre intenþiile locuitorilor
din Orlat de a-ºi ridica o bisericã
nouã, specificând faptul cã
materialul necesar pentru
edificare este pregãtit. Episcopul
Ioan Bob i-a rãspuns, la data de
28 mai 1875, astfel: „Iubiþii noºtri
fii credincioºi Orlãþeni se blagoslovesc a-ºi rãdica beserica
din nou sau în locul unde este
cea veche sau într-alt loc întreg,
care s-ar da de la cinstitul
regiment, ºi dupã ce va sãpa
pãmântul de pus temeiul, frãþia
ta în locul nostru vei merge ºi vei
face dupã rânduialã, care este
în molitvenic”. Este una dintre
cele mai vechi biserici grecocatolice din Mãrginimea Sibiului,
ziditã în stil bizantin, ocupã o
suprafaþã de 301 mp ºi este
dotatã cu un turn ascuþit, de
facturã neogoticã. Biserica,
actualmente monument istoric, a
fost edificatã din piatrã ºi
cãrãmidã ºi acoperitã cu þiglã.
Fresca a fost pictatã de Simion
Zugravul, în anul 1798. Pe
numele real Simon Oprovici, iniþial
„ot Craiova”, din 1780 „ot Belgrad”, acesta a fost unul dintre
cei mai importanþi pictori de
biserici români ai celei de-a doua
jumãtãþi a secolului al XVIII-lea,
valoarea operei sale fiind datã
atât de calitatea execuþiei, de
mediul artistic pe care l-a frecventat cât ºi de numãrul impresionant de lucrãri care au supravieþuit pânã azi. Despre averea
bisericii, orlãþenii pot sã mulþumeascã protopopului þopa, care,
în anul 1804, a scris „la Scaun”
sã se þinã cont de porunca
împãrãteascã prin care, în satele
care nu dispuneau de „porþiune
canonicã” „sã se cumpere ºi sã
se dea afarã parohiilor”. În urma
demersurilor protopopului,
Orlatul a ajuns sã deþinã 28 de
„gãlete arãtor ºi de 7 carã de
fân”. În anul 1835 parohia Orlat
avea 1178 locuitori greco-catolici
iar în filiile Cacova ºi Sibiel, încã
10. Datele din anul 1842 ne aratã
cã parohia avea 1331 locuitori
greco-catolici ºi încã 13 în filiile
Cacova (11) ºi Sibiel (2).
Protopopului greco-catolic Vasile Kertész îi datorãm recunoºtinþã pentru conscrierea
veniturilor preoþeºti, dar ºi a altor
date, referitoare la parohiile
greco-catolice ale protopopiatului
Sibiu. Astfel, în 1850, în urma
ordinului gubernial nr. 192 din 8
ianuarie 1850 a cerut – pentru
prima datã – date despre parohii.
Din cele primite la protopopiat,
despre Orlat avem urmãtoarele:
populaþia era de 1501 suflete.
„Canonica porþiune de sãmãnãturã este adecvatã, iar de fân
numai de 6 carã, facând venitul
curat anual fl. 52; ºcoalã
naþionalã este ºi dascãl sub
ocârmuirea regimentului; plata ºio trage din cassa alodialã;
biserica e dotatã cu o moarã de
fãrinã care aduce pe an fl. 32”.
(urmare în numãrul
urmãtor al ziarului)

Pagin[ realizat[ de
col. (r) Ioan Pãrean
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Programul de After
School se desfãºoarã ºi în
anul ºcolar 2017-2018

La Grãdiniþa din Orlat

Pãrinþii sunt încurajaþi sã-ºi înscrie copiii la acest
program, organizat la Grãdiniþa din Orlat. Cererile pãrinþilor
se depun la secretariatul ªcolii Gimnaziale „Ion Pop
Reteganul”, de luni pânã vineri, între orele 8-16, urmând
sã primeascã un rãspuns în cel mai scurt timp.

Ce include un program After School

- primirea copiilor
- masa de prânz
- program de odihnã / activitãþi recreative de interior sau
în aer liber
- preluarea copiilor

Actele necesare la
înregistrarea cãsãtoriei
pentru cetãþeni români cu
domiciliul în România
- 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:
ANDRONIC ROBERT-IOAN

17.08.2017

TUDOROIU ANASTASIA-MARIA

22.08.2017

BACIU NATALIA-MARIA

31.08.2017

MÃRCUª ANASTASIA-MARIA

16.09.2017

SIL
VATEX
SILV
ORL
AT
ORLA
în Liga
aV
-a
V-a

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= BOTEZAN MARINA

05.01.1937

04.09.2017

= PLETEA CONSTANTIN

28.03.1935

06.09.2017

= POP ANA

15.09.1938

13.09.2017

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

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
DRAGOMIR NICOLAE-FLORIN ºi
CHITEA IOANA-ELENA
PÃREAN IOAN-ALEXANDRU ºi
LUPAª FLORIANA-ELISABETA
OLARIU CONSTANTIN-ALEXANDRU ºi
BUTUR SIMONA-MARIA
FRÃÞILÃ VASILE ºi
PÃREAN ANA
DURDUN IOAN –SERGIU ºi
ROGOZ ELENA
CARP LAURENÞIU-MIHAI ºi
PACA MARIA
MUNTEAN DORIAN ºi
DOROFTEI ANAMARIA-MIHAELA
PLEªA FLORIN ºi
BORCA MARIA
RICÃ AUREL-DANIEL ºi
BOBIÞ CRISTINA
EPURE ADRIAN-FLORIAN ºi
LEPINDEA IOANA
LOLOIU DUMITRU-ALEXANDRU ºi
VERMEªAN NICOLETA-MARIA

01.09.2017
02.09.2017
02.09.2017

Date contact Prim[rie
Adresa: Primãria comunei Orlat, str. Avram Iancu nr. 202,
cod postal 557170, comunaorlat.ro
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

09.09.2017
09.09.2017
14.09.2017
18.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
23.09.2017
30.09.2017

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent
Tamara Cânean
Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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Programul meciurilor
susþinute de echipa de fotbal

