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Primãria comunei Orlat a semnat
douã contracte de finanþare

în valoare totalã de peste 15 milioane de lei. Vor fi asfaltate
strãzi ºi se vor extinde reþelele de apã ºi canalizare

C

Peste 6 milioane de lei pentru extinderea ºi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apã
ºi canalizare menajerã

Comuna Orlat este beneficiara a douã finanþãri importante pentru comunitate.
Primãria comunei Orlat a semnat cele douã contracte de finanþare, unul cu
Ministerul Dezvoltãrii Regioanle, Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene ºi cel de-al doilea cu Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale.

Cel de-al doilea proiect care a obþinut finanþare de la Agenþia pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale va asigura extinderea ºi modernizarea
sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizare menajerã în comuna Orlat.
Valoarea acestuia se ridicã la maximum 6.786.440,45 lei echivalentul a
maximum 1.495.1401 Euro. Durata de implementare a investiþiei este
de 33 de luni, iar cea de execuþie de 3 ani. Fondurile sunt alocate pe
submãsura 7.2 – Investiþii în crearea ºi modernizarea infrastructurii de
bazã la scarã micã. Primarul comunei Orlat, Aurel Gâþã, spune cã
„Finanþarea celor douã proiecte depuse de Primãria comunei Orlat este
încununarea unei munci susþinute, a administraþiei publice locale. O
datã cu aceste fonduri care completeazã finanþãri ale proiectelor
câºtigate în trecut, vom reuºi sã rezolvãm încã o parte importantã a
infrastructurii comunei. Asfaltarea unor strãzi ºi extinderea ºi
modernizarea reþelei de apã ºi canalizare vor duce la creºterea
confortului locuitorilor din comunã. Iatã cã încetul cu încetul, Orlatul devine
una dintre comunele moderne ale judeþului, bine pusã la punct, unde
oamenii se bucurã de condiþii precum cele din aºezãrile urbane”.
Proiectele sunt pentru strãzile neasfaltate ºi pentru strãzile fãrã reþele
de apã ºi canalizare, iar lucrãrile vor începe în cursul anului 2018.

La mulþi ani, dragi orlãþeni!
Pentru cã se apropie 1 Decembrie, Ziua Naþionalã a României, o sãrbãtoare cu
încãrcãturã simbolicã deosebitã, doresc sã vã transmit tuturor, atât în numele
meu, cât ºi al întregului aparat administrativ local, multã sãnãtate, bucurii ºi
împlinirea tuturor dorinþelor. 1 Decembrie înseamnã, înainte de toate, unitate,
conºtientizarea faptului cã doar împreunã vom putea izbândi ºi de aceea vã
îndemn la o mai mare apropiere faþã de valorile naþionale, de tot ceea ce þine
de identitatea ºi spiritualitatea româneascã. Sã fim mândri cã suntem români,
cã facem parte dintr-un popor care a dat culturii universale nume mari. Orlatul
a fost mereu o vatrã a tradiþiilor strãvechi, pãstrate cu sfinþenie, un loc în care
respectul pentru valorile naþionale a rãmas puternic, iar acest lucru trebuie sã
ne bucure, dar ºi sã ne oblige la conservarea zestrei spirituale.
Primar, Aurel Gâþã
LA MULÞI ANI, ROMÂNI, LA MULÞI ANI, ORLÃÞENI!
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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.

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 contra-

venþie 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 depune la Consiliul
Judeþean Sibiu, iar în cadrul Serviciului de Urbanism, Amenajarea
Teritoriului ºi Mediu al Consiliului
Judeþean Sibiu se achitã taxa

aferentã eliberãrii documentelor .
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

rosu galben albastru negru

ele douã finanþãri au fost alocate dupã ce administraþia localã
a depus proiecte, care au fost declarate eligibile ºi câºtigãtoare.
Finanþarea de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene vizeazã Modernizarea reþelei de strãzi
neasfaltate în localitalea Orlat ºi are o valoare totalã de 9.003.122,00
lei. Fondurile sunt alocate prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã,
Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul construirea/
modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate ºi încadrate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeþene,
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale ºi/sau drumuri
publice din interiorul localitãþilor.
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Ajutorul de încãlzire se acordã în perioada
1 noiembrie 2017- 31 martie 2018. Cine poate beneficia
excluderea acordãrii ajutorului
pentru încãlzirea locuinþei”,
stabilitã prin anexa 4 la normele
metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat
aprobate prin H.G.nr.920/2011.
Menþionãm cã compartimentul
de Asistenþã Socialã din cadrul
Primãriei comunei Orlat va
efectua verificãri în aceste dosare ºi în cazul în care se constatã cã o persoanã care deþine
bunuri de pe aceastã listã a
solicitat totuºi ajutorul pentru
încãlzire, persoana în cauzã va
returna sumele primite ºi va
rãspunde penal pentru faptã.
Persoanele care solicitã ajutorul
pentru energie termicã au
obligaþia de a completa numãrul
de camere ale locuinþei.“La
stabilirea venitului net mediu
lunar pe membru de familie ºi,
dupã caz, al persoanei singure
se iau în calcul toate veniturile
realizate de membrii acesteia în
luna anterioarã depunerii cererii.
Persoanele care se încadreazã în aceste criterii pot ridica formulare de cerere privind acordarea ajutorului de încãlzire a locuinþei de la sediul Primãriei Orlat.
Cererile de acordare a ajutorului de încãlzire a locuinþei se
depun pãnã la data de 20 noiembrie 2017 pentru a putea
beneficia de acest drept pe tot
parcursul sezonului rece.
LISTA BUNURILOR ce conduc
la excluderea acordãrii ajutorului
social

Bunuri imobile
1 Clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei de domiciliu
ºi a anexelor gospodãreºti
2 Terenuri de împrejmuire a
locuinþei ºi curtea aferentã ºi alte
terenuri intravilane care depãºesc 1.000 mp în zona urbanã
ºi 2.000 mp în zona ruralã. Fac
excepþie terenurile din zonele
colinare sau de munte care nu
au potenþial de valorificare prin

ÎN ATENÞIA PERSOANELOR CU
HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT
ªI GRAD I DE INVALIDITATE
Pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pentru
anul 2018, persoanele cu handicap grav sau accentuat pot
depune la Primãrie cereri pentru scutirea de la plata
acestuia pânã la data de 31 decembrie 2017. Cererile
trebuie sã fie însoþite de extras de carte funciarã (nu mai
vechi de 30 de zile), actul de identitate (certificat de cãsãtorie în cazul în care numele a fost schimbat), certificatul
de handicap, actul prin care a dobândit acel bun.

Ne lãrgim echipa !

Clinica Stomatologicã
Zahnarzt Hermannstadt
Orlat, str. Avram Iancu nr. 637,

ANGAJEAZÃ ASISTENT MEDICAL
Detalii : 0749214341

vânzare/construcþie/producþie
agricolã

Bunuri mobile (*)
1 Autoturism/autoturisme ºi/sau
motocicletã/motociclete cu o
vechime mai micã de 10 ani cu
excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap sau
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente,
precum ºi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/
motocicletã cu o vechime mai
mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu
sau fãrã remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 ªalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi, cu excepþia bãrcilor necesare pentru
uzul persoanelor care locuiesc în
Rezervaþia Biosferei "Delta Dunãrii"
5 Utilaje agricole: tractor,
combinã autopropulsatã
6 Utilaje de prelucrare agricolã: presã de ulei, moarã de
cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acþionate hidraulic,
mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcþionare.

Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de
peste 3.000 lei, cu excepþia dobânzii

Terenuri/animale
ºi/sau pãsãri
1 Suprafeþe de teren, animale

ºi pãsãri a cãror valoare netã de
producþie anualã depãºeºte
suma de 1.000 euro pentru persoana singurã, respectiv suma
de 2.500 euro pentru familie

rosu galben albastru negru

Ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei se acordã familiilor ºi
persoanelor singure, în raport
cu venitul net mediu lunar pe
membru de familie respectiv al
persoanei singure, precum ºi
de sistemul de încãlzire - gaze
naturale, energie termicã,
energie electricã, lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri.
Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se acordã familiilor,
respectiv persoanelor singure
numai pentru locuinþa de
domiciliu sau, dupã caz de
reºedinþã a acestora.
Prin FAMILIE se înþelege
soþul, soþia, precum ºi alte
persoane, indiferent daca între
acestea exista sau nu relaþii de
rudenie, care au acelaºi domiciliu sau reºedinþa ºi/sau care
locuiesc ºi se gospodãresc
împreuna, sunt înscrise în
cartea de imobil ºi sunt luate în
calcul la stabilirea cheltuielilor
de întreþinere a locuinþei.
Titularul, adicã reprezentantul
familiei sau, dupã caz, persoana singurã care îndeplineºte condiþiile legale de
acordare a ajutorului, trebuie sã
depunã o cerere - declaraþie pe
proprie rãspundere La completarea cererii, titularul are obligaþia sã menþioneze corect
componenþa familiei, veniturile
membrilor acesteia, precum ºi
bunurile mobile ºi imobile
deþinute, aºa cum sunt acestea
trecute în formular si sa depuna
acte doveditoare care atestã
componenþa familiei, veniturile
realizate de membrii acesteia,
precum ºi acte doveditoare
privind locuinþa sau bunurile
deþinute de aceºtia, inclusiv în
alte localitãþi, conform Cererii –
Declaraþie pe proprie rãspundere. Conform legii, nu au dreptul sã beneficieze de ajutor
pentru încãlzirea locuinþei familiile sau persoanele singure
care deþin în proprietate unul
dintre bunurile cuprinse în
“Lista bunurilor ce conduc la
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Col (r.) dr. Alexandru Bucur
Continuãm sã scoatem în
evidenþã modul în care s-a
desfãºurat viaþa religioasã din
localitatea Orlat, pe o perioadã de
52 de ani. Dupã preotul Nicolae
Erdélyi (Ardelean) a urmat fiul
ajutorului acestuia, Petru Brad,
numit la fel ca ºi tatãl sãu. Petru
Brad s-a nãscut la Orlat, la 13
februarie 1820. A urmat primele
ºase clase gimnaziale în localitatea
natalã, apoi a VII-a ºi a VIII-a la
Blaj. Dupã aceea a continuat
studiile la teologie, la Seminarul
arhidiecezan din Blaj, absolvind
în anul 1852. Hirotonirea s-a fãcut
la Blaj, apoi a ocupat funcþia de
preot la Orlat. În anul 1874, la 17
octombrie, a fost denumit protopop
onorar, prin Scriptã consistorialã.
În anul 1900 era vãduv.
Alãturi de el a slujit Dionisie
Decei, nãscut în Hamba la 24 mai
1859. Acesta era fiu al parohului
greco-catolic al Hambei, Anania
Decei ºi al Sofiei Dopp. A urmat
studii gimnaziale în localitatea
natalã, la ºcoala confesionalã
greco-catolicã, în 1875, apoi la
Sibiu, la cea germanã, absolvind
cu calificativul „sehr gut”, în 1880.
ºi-a continuat studiile la Gimnaziul
superior de stat din Sibiu unde, în
anul 1888, ºi-a luat Testimoniul de
maturitate. Apoi a urmat cursurile
Seminarului greco-catolic („domestic”) din Blaj, între 1888-1892.
A activat ca învãþãtor la ºcoala
confesionalã greco-catolicã din
Sibiu, între 1892-1893. Hirotonirea
sa a fost fãcutã de cãtre episcopul Victor Mihalyi ºi a avut loc
în 19 iulie 1893 (dupã altã sursã,
în 8/20 noiembrie 1893), la Lugoj,
din cauza vacanþei Scaunului
Mitropolitan din Blaj. La întoarcerea acasã, o altã personalitate
l-a direcþionat ca ºi „cooperator”
(ajutor de preot) la Orlat, prin
decretul nr. 3.291 din 8 decembrie
1893. Este vorba despre protopopul greco-catolic al Sibiului,
Nicolae Togan. La Orlat a slujit,
din 9 aprilie 1905 pânã în anul
1908, ca preot. Tot aici a înfiinþat
reuniunea de femei „Sfânta
Maria”. Noul mitropolit grecocatolic, Victor Mihalyi de Apºa l-a
transferat la Bandul de Câmpie,
în protopopiatul Mureºului, ca
paroh. Dupã cinci ani a devenit
protopop de Mureº, funcþie pe
care a onorat-o pânã în 1923. A
acþionat cu multã dragoste,
rãbdare, bunãvoinþã, tenacitate ºi
pasiune în anii Primului Rãzboi
Mondial ºi, mai ales, într-o zonã
dificilã, secuiascã. A luptat pentru
reîntregirea protopopiatului Târgu
Mureºului ºi ar fi trebuit sã fie
numit protopop al acestuia, dar
mitropolitul Vasile Suciu a decis
altfel, marginalizându-l, ºi numind
pe Elie Câmpeanu în funcþie.
Pentru ca pedeapsa sã fie
deplinã, Dionisie a fost „transferat”
ca paroh în localitatea Teaca, azi
în judeþul Bistriþa Nãsãud, dar ºi
ca protopop al districtului Fãrãgãu,

unde a slujit pânã în anul 1940. Tot
în acel an, la cedarea Ardealului
de Nord, a fost scos din bisericã
de cãtre jandarmii unguri ºi obligat
sã-ºi punã cenuºã-n cap. Biserica
din localitate, edificatã ºi prin
eforturile sale în 1932, a fost
dãrâmatã. A decedat la Teaca, la
venerabila vârstã de 80 de ani, la
24 mai 1949.
Despre bisericã, la sfârºitul
secolului al XIX-lea, avem o
descriere a monografului Orlatului,
Romul Simu: „Biserici sunt douã,
una româneascã greco-catolicã ºi
alta romano-catolicã. A noastrã e
ziditã din peatrã, la anul 1790
(eronat, 1796! – n.n.), în strada
bisericii. E în stare destul de bunã,
numai prea micã în asemãnare cu
numãrul cel mare al locuitorilor: de
aceea trebuie luate încã de acum
în vedere mijloacele pentru
facerea unei alte biserici.
Oamenii cerceteazã regulat
biserica, în care preotul cel bãtrân,
venerabilul pãrinte Petru Brad, care
serveºte de 40 de ani, a predicat
întotdeauna la 2-3 sãptãmâni ºi
tinãrul ºi zelosul cooperator
Dionisie P. Decei, aºezat aci în
Decemvrie 1893.
Biserica a avut la începutul anului
1894, un fond de 5 mii ºi jumãtate.
Acest fond este format din venitul
dela Moara-din-jos, la care biserica
are 5 1 pãrþi din 16, cari aduc la an
venit curat de 200 fl.
În acest an (1894 – n.n.) s-a
zidit pentru preotul cel tinãr: casã,
culinã ºi celelalte clãdiri economice,
cari ar face onoare ori-cãrei
parohii. Spesele cele mai multe s'au
fãcut din fondul bisericii. Preotul
trãeºte din eclejia de 15 iugãre ºi
din venitele ce le capãtã pentru
servicii. Dela comunã are 90 fl.,
dela fiecare parochian câte o zi
de clacã.
Încã din 1885 învãþãtorul-dirigent
Romul Simu a format un cor de
bãrbaþi în douã voci. Acesta cu
venirea pãrintelui Decei, a luat un
avânt frumos. În anul acesta, la
stãruinþa tinãrului preot ºi a soþiei
sale, s'a pus temeiul unei «Reuniuni
a femeilor greco-catolice din Orlat,
pentru înfrumuseþarea bisericii».
Poporaþiunea românã a Orlatului
este greco-catolicã”.
Date referitoare la construirea
casei parohiale mai avem din
informaþiile lui Nicolae Togan: „Cea
din Orlat s-a câºtigat la 1894 ca
donaþiune de la comuna politicã
prin stãruinþele distinsului paroh ºi
viceprotopop onorar Petru Brad (†
la 29 aprilie 1905 ca preot în
retragere la Mediaº) ºi ale cooperatorului sãu Dionisiu P. Decei,
care din urmã a mijlocit de la comuna
politicã ºi o dotaþiune anualã
preoþeascã stabilã de 600 cor. În
schimbul zilelor de clacã de la
popor ºi în parte drept remuneraþie
pentru catehizarea tinerimii din
ºcoala comunalã. Casa parohialã
situatã la loc de frunte în apropierea
bisericii fu adaptatã cuviincios cu
cheltuiala bisericii, ridicându-se
lângã ea ºi clãdirile economice

necesare”. Referitor la donaþie, în
rescriptul consistorial nr. 2378 din
23 iunie 1894, se specificau –
printer altele – urmãtoarele: „Noi
cu plãcere am luat notiþã despre
acel act […] în numele nostru, sã
mulþãmeºti în scris curatorului
bisericesc, primãriei ºi reprezentanþei comunale de la Orlat pentru
acest frumos ofert, ce au fãcut
bisericii ºi parohiei, câºtigându-ºi
un titlu de recunoºtinþã înaintea
celor ce trãesc acum ºi celor ce li
vor urma”.
Lui Dionisie Decei i-a urmat un
alt preot, important ºi valoros, Ion
Agârbiceanu. Acesta a pãstorit
Orlatul în perioada 1910-1919. Sa nãscut în localitatea Cenade,
judeþul Alba, la 12 septembrie 1882.
Studiile gimnaziale le-a urmat în
satul natal ºi la Blaj (în perioada
1892-1900). Apoi, Mitropolia
Greco-Catolicã l-a trimis sã studize
la Facultatea de Teologie de la
Budapesta, între anii 1900-1904.
Dupã absolvire s-a reîntors în Blaj,
unde a ocupat funcþia se
subprefect a Internatului de bãieþi,
timp de doi ani. În anul 1906 a
acceptat sã fie preot-paroh în satul
Bucium-ºasa din Munþii Apuseni,
unde a pãstorit timp de patru ani,
apoi la Orlat. În timpul desfãºurãrii
Primului Rãzboi Mondial s-a refugiat
cu familia în România, apoi în
Ucraina ºi Basarabia. Între anii
1918-1919 a fost preot militar în
corpul militarilor ardeleni. S-a
reîntors la Orlat ºi, în martie 1919,
a fost numit director al ziarului
„Patria”, ziar editat de cãtre Consiliul
Dirigent. Dupã câteva luni însã, în
octombrie 1919, ziarul va apãrea
la Cluj-Napoca ºi preotul-scriitor Ion
Agârbiceanu s-a mutat în inima
Ardealului. A condus ziarul „Patria”
pânã în anul 1927, fiind în acelaºi
timp ºi colaborator al revistei Astrei,
„Transilvania”. Între anii 1927-1928
afost secretar general al Secþiunilor Astrei – cu sediul la Cluj – ºi
redactor al revistei Astrei, „Transilvania”, revistã ce apãrea la Sibiu.
A fost ºi membru în Secþiunea
Literarã a ASTREI ºi secretar
general al Congresului Cultural
ASTRA din 1930. În aceastã
calitate a conferenþiat despre rolul
Astrei în viaþa poporului român iar
conferinþa a fost publicatã, în 1930,
în revista „Transilvania”. Din anul
1930 a devenit preot ºi protopop
greco-catolic de Cluj, iar din 1931
canonic al Episcopiei de Gherla. A
desfãºurat o intensã activitate
literarã, motiv pentru care a primit
înalte distincþii: premiul naþional
pentru prozã (1927), Ordinul
Muncii, pentru merite deosebite „în
domeniul creaþiei literare” (1954),
Ordinul „Steaua Republicii”, clasa I
(1962) ºi a fost sãrbãtorit oficial
cu ocazia împlinirii a 80 ani de viaþã.
Totodatã, a fost ales membru
corespondent al Academiei
Române (1919), membru onorar al
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Prima însemnare în limba românã,
cu litere latine, consemnatã în
Registrul de cãsãtoriþi al Bisericii
Sfântul Nicolae din Orlat

Ioan Pãrean
Prima însemnare în limba românã, cu litere latine, este consemnatã
în Registrul de cãsãtoriþi al Bisericii Sfântul Nicolae din Orlat ºi este
datatã în 12 ianuarie 1866, fiind prima cãsãtorie din anul respectiv.
Redãm, mai jos integral, textul acestui protocol de cãsãtorie pentru
caracterul sãu inedit ºi interesant.
„În 12 ianuarie 1866 înfãþiþându-se înaintea subscrisului paroh,
Nicolae a lu’ Nicolae Perianu, june de 27 ani, unit din Orlat ºi Ana lu’ Ioan
Velianu, junã de 20 ani, unitã din Orlat, s-au declarat în faþa martorilor
mai jos însemnaþi cum cã dumnealor din hotãrâre liberã ºi dragoste
sincerã voiesc a pãºii la taina cãsãtoriei acestora. De chezãºia de
liber consens a ambelor pãrþi încheiem urmãtorul:
PROTOCOL
Eu, Nicolae a lu’ Nicolae Perianu, june de 27 ani, unit din Orlat, mã
declar cum cã din hotãrâre liberã ºi dragoste sincerã ºi nesilit de
nimeni voiesc a lua de soþie, în cãsãtorie, pe Ana lu’ Ioan Velianu, junã
de 20 ani, unitã din Orlat ºi dacã ar zice cineva cã am fost silit de
cineva sã mã însor sã nu am niciun drept. Ceea ce întãresc cu punerea
degetului pe semnul crucii înainte de nume.
+ Nicolae Perianu, mire
Eu, Ana lu’ Ioan Velianu, junã de 20 de ani, unitã din Orlat, mã declar
cum cã din hotãrâre liberã ºi dragoste sincerã, nesilitã de nimeni
vroiesc a-mi lua de soþ, în cãsãtorie, pe Nicolae a lui Nicolae Perianu,
june de 27 ani, unit din Orlat. ºi dacã se va zice cã am fost silitã de
cineva, sã n-am niciun crezãmânt ºi niciun drept. Ceea ce întãresc
prin punerea degetului meu pe semnul crucii înainte de nume.
+ Ana lui Ioan Velianu, mireasã
Noi, pãrinþii mirelui ºi ai miresei, încã ne învoim la aceastã cãsãtorie,
însã fãrã a-i sili.
+ Nicolae Perianu, tatãl mirelui
+ Vasilie Perianu, curatorul miresei
Cum cã aceastã declaraþie s-a fãcut în prezenþa noastrã ca martori,
adeverim prin punerea degetului pe semnul crucii înainte de nume
+ Ioan Gischoy
+ ªofron Brad
Acest protocol s-a luat în totalã sinceritate în urma declaraþilor
fãcute.
Orlat, 12 ianuarie 1866
Petru Brad, parohul locului”

4; Sãcel, 5; Sibiel, 3.
În anul 1900 Orlatul avea 1.783
locuitori de confesiune grecocatolicã, 57 catolici ºi 12 evanghelici. Mai avea, ca filii, localitãþile:
Cristian, cu doi greco-catolici;
Sãcel, cu trei; Sibiel cu unul. În anul
1900 erau doi cantori: George
Stoiþã ºi Petre Ghiºoiu. Curator
primar era Ioan Ghiºoiu. Anul 1906
aduce date noi. Cantorii se numeau
P. Ghiºoiu ºi Ioan S. Gavrilã iar
curator, Iosif Loloiu. Greco-catolicii
numãrau 1.786 persoane iar alþii

erau: 35 romano-catolici, 9 ortodocºi ºi 16 luterani. În filii existau
greco-catolici, astfel: Cacova, 6;
Cristian, 6; Sãcel, 11 ºi Sibiel 5. În
anul 1911 era nominalizat ca preot
Ioan Agârbiceanu, cantor C. Petru,
P. Ghiºoiu, Ioan Gavrilã ºi curator
Ioan Stoiþa. În localitate erau: 1.852
greco-catolici; 40 romano-catolici;
16 ortodocºi ºi 16 luterani. Filiile
aveau 26 greco-catolici: Cacova,
6; Cristian, 6; Sãcel, 11; Sibiel, 5.
Despre evoluþia parohiei, pânã
în prezent, în numãrul viitor.
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EVOLUÞIA PAROHIEI ORLAT,
DIN 1854 PÂNÃ ÎN 1919

Academiei Române (1955) ºi
membru în Comitetul de conducere
al Societãþii Scriitorilor Români. Ion
Agârbiceanu a debutat literar în
timpul studiilor gimnaziale de la Blaj,
cu versuri publicate în revista
„Unirea”. Tot în aceastã revistã
blãjeanã a publicat primele nuvele.
Au urmat apoi neunumãrate scrieri
literare, îndeosebi schiþe, nuvele,
romane dar ºi impresionante scrieri
de facturã teologicã. De o modestie
literarã rar întâlnitã, Ion Agârbiceanu spunea cã el a scris „vreo
65 de volume ºi volumaºe”. Acestea reprezintã însã o operã fundamentalã de mari dimensiuni, mãrturie vie a unui scriitor prolific, a
cãrei origine se aflã în imaginea
sacrã a satului natal. Opera lui Ion
Agârbiceanu cuprinde atât scrieri
literare cât ºi scrieri teologice.
Dintre scrierile literare amintim:
De la þarã (1906), Fefeleaga
(1908), În clasa cultã (1909), Douã
iubiri (1910), În întuneric (1910),
Schiþe ºi povestiri (1912), De la
sate (1914), Arhanghelii (1914),
roman inspirat din viaþa românilor
ardeleni (apãrut în foileton în 1913
în revista „Luceafãrul”), O lacrimã
fierbinte (1918), Popa Man (1920),
Zilele din urmã ale cãpitanului Pârvu
(1921), Luncuºoara din Paresimi
(1921), Trãsurica verde (1921),
Chipuri de cearã (1922), Spaima
(1922), Stana (1924), Dezamãgire
(1924), Visãrile (1925), Singurãtate
(1926), Legea trupului (1926),
Legea minþii (1927), Ceasuri de
searã (1927), Primãvara (1928),
Robirea sufletului (1928), Dolor.
Zbuciumul lui Ilarie Bogdan (1930),
Biruinþa (1931), Sectarii (1938),
Licean... odinioarã (1939),
Amintirile (1940), Domniºoara Ana
(1942), Pagini alese (1956), Din
munþi ºi din câmpii (1957), Din
copilãrie (1957), File din cartea
naturii (1959), Povestind copiilor
(1961), Faraonii (1961). Scrierile
teologice sunt ºi astãzi demne de
lecturat: Din viaþa preoþeascã
(1916), Ieºit-a semãnãtorul (1930),
Rugãciunea Domnului (1930), Rãul
în lume (1931), Preacurata (1931),
Cãile fericirii (1931), Din pildele
Domnului (1939), Meditaþii. Faþa de
luminã a creºtinismului (1941),
Preotul ºi familia preoþeascã. Rostul
lor etnic în satul românesc (1942),
Familia creºtinã (1947).
A deþinut mai multe funcþii politice
în Parlamentul României întregite
(prima datã în 1919, apoi între
1922-1926), mai târziu a fost senator ºi vicepreºedinte al Senatului. A fost ºi membru în Comitetul
Executiv al Partidului Naþional
Român din Transilvania (1919).
Dupã o viaþã trãitã la cote maxime,
Ion Agârbiceanu a încetat din viaþã
la Cluj-Napoca în ziua de 28 mai
1963, unde a ºi fost înmormântat.
Date despre parohia Orlat se
regãsesc ºi în ºematismele grecocatolice, editate între 1835-1938.
Vom utiliza pe cele tipãrite dupã
anul 1854, dar ºi alte informaþii din
alte surse, referitoare la parohie.
În anul 1866, cu ocazia edificãrii
noii case parohiale a „Bisericii
dintre Brazi”, Orlatul a contribuit cu
suma de 20 fl. Din ºematisme aflãm
cã, în anul 1865 Orlatul avea 1.494
locuitori greco-catolici ºi ca filiale
localitãþile Cacova ºi Sibiel. În anul
1871, numãrul locuitorilor era de
1.616, filialã era doar Cacova, cu
12 locuitori greco-catolici. Cantorul
se numea Sofronie Brad. Anul
1876 ne oferã alte date. Cantor nu
era, locuitori greco-catolici erau mai
puþini, 1.516, iar în filiale existau 14
greco-catolici: Cacova, 7; Sibiel, 2;
Cristian, 5. Anul 1879 a adus o
nouã arondare a districtului Sibiu,
care avea acum 33 parohii. Printre
ele se numãra ºi Orlatul. În 1880
cantorul se numea Eremia Banciu,
locuitori greco-catolici erau 1.570
iar în filii mai erau 14 greco-catolici:
Cacova, 6; Sibiel, 2; Cristian, 5;
Sãcel, 1. Apoi, în anul 1886 existau
1.604 locuitori greco-catolici, 16
greco-catolici în filii (Cacova, 6;
Cristian, 6; Sãcel, 4; Sibiel, 2) iar
cantorul era acelaºi. În 1890 era
acelaºi cantor, 1.675 locuitori
greco-catolici iar filiile aveau 20 de
greco-catolici: Cacova, 5; Cristian,
8; Sãcel, 5; Sibiel, 2. Datele din anul
1896 ne aratã cã s-a instalat ºi
preotul Dionisie Decei, cantor era
George M. Stoiþã, populaþia numãra
1.752 suflete greco-catolici, 30
romano-catolici, iar filiile aveau 14
greco-catolici: Cacova, 2; Cristian,
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MEREU PE LOCUL I!
Echipa de fotbal (gimnaziu) a ªcolii Gimnaziale ,,Ion Pop Reteganul”
din Orlat, pregãtitã de profesorul VALENTIN IOAN POPA, a obþinut
LOCUL I la competiþia sportivã ,,Olimpiada Mãrginimii” desfãºuratã la
Sãliºte, în data de 27 octombrie 2017, la care au participat elevi de la
ºcoli din municipiul Sibiu ºi din Mãrginime.
multã muncã, am reuºit sã luãm LOCUL
I.” ( Mitu Alexandru)
,,Am fost o echipã unitã, iar rezultatul
s-a vãzut: LOCUL I. Am trãit sentimente
de bucurie, de entuziasm, de împlinire,
pentru cã ne-am dorit dintotdeauna sã
câºtigãm.” (Sandea Mihai)
,,A fost o întrecere frumoasã, foarte
bine organizatã, cu arbitri corecþi.”
(Ghiºoiu Paul)
,,Dupã mult antrenament ºi mult efort,
am reuºit sã luãm LOCUL I. Am marcat
trei goluri importante pentru echipã ºi
sunt mândru de aceasta. A fost o
competiþie pe cinste!” (Popa Denis)
Îi felicitãm ºi pe aceastã cale ºi le dorim
sã nu coboare ºtacheta pe viitor!
Consilier educativ,
Prof. Elena Horac

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).

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 mulþi ani celor ce poartã
numele Andrei, Andreea,
Nicolae sau Nicoleta!
Cu prilejul Sãrbãtorilor de Sfântul Andrei ºi
Sfântul Nicolae doresc sã transmit în numele
meu ºi al colegilor din Primãrie ºi Consiliul
Local Orlat tuturor celor ce poartã prenumele
Andrei, Andreea, Nicolae, Nicoleta sau derivate
ale acestora, multã sãnãtate, fericire ºi
pace sufleteascã. Fie ca bunul Dumnezeu
sã vã fie alãturi ºi sã vã ocroteascã,
înseninându-vã fiecare zi. La mulþi ani!
Primar, Aurel Gâþã

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!
= RUJA VIORICA

01.03.1942

09.10.2017

= GIURCULEÞ VASILE

23.03.1925

16.10.2017

= MOISÃ DRAGOª

03.11.1966

17.10.2017

= FILIPAN ANA

30.05.1948

11.11.2017

= VAS VIORICA

09.05.1938

21.11.2017

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

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
HANZU ANASTASIA-IOANA

03.10.2017

PAUL ROBERT ALEXANDRU

04.10.2017

STANCIU SELENA-MARIA

24.08.2017

DANILIUC SOFIA-MARIA

06.09.2017

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

Mulþumiri!
Corul de femei
adreseazã pe
aceastã cale
mulþumiri
dlui colonel
Ioan Pãrean
ºi preotului
Lucian Chiþu
pentru excursia
organizatã la
mãnãstiri în
data de 13
noiembrie 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

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
TUFEANU ªTEFAN-ELVIS
ºi SCHMUTZER JOHANNA-ADINE
BARNA GHEORGHE
ºi MITREA IULIANA-CAMELIA
SAVU CONSTANTIN-CLAUDIU
ºi MITREA VALENTINA-MIHAELA
PÂNZARU FLORIN ºi
GHEORGHIÞÃ MIRONELA-ELISABETA

11.10.2017
12.10.2017
28.10.2017
24.11.2017

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent
Tamara Cânean
Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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Dupã ce a câºtigat ,,grupa” din care a
fãcut parte alãturi de echipele din Sãcel,
Apold, Poiana Sibiului ºi ªcoala
Gimnazialã Nr. 1 Sibiu, echipa noastrã a
întrecut în finalã cu 2-1 pe câºtigãtoarea
celeilalte grupe, ªcoala Gimnazialã
,,Aurel Decei” Gura Râului. Lotul de
jucãtori: Crudu Laurenþiu, Mitu Alexandru,
Sandea Mihai, Ostrovanu Gabriel (toþi din
clasa a VIII-a A), Bolotã ªtefan, Popa
Denis, Topârcean Alexandru, Pop ªtefan,
Ghiºoiu Paul (clasa a VII-a B), Pãrãu
Pavel, Boniº Rãzvan ( clasa a VI-a B) a
fost la înãlþimea aºteptãrilor. Iatã câteva
dintre pãrerile lor:
,,Aceastã competiþie ne-a solicitat
maximã concentrare, ne-a creat emoþii
puternice ºi suntem bucuroºi cã, dupã

