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Elevii din Orlat au fãcut un dar comunitãþii

Corul ºcolii a oferit celor
prezenþi un spectacol de
suflet încãrcat de frumoase ºi
vechi colinde româneºti ºi
strãine dedicate Sfintei Sãrbãtori a Crãciunului, adevãrate imnuri care deschid
porþile cerului. Cu îndelungi
aplauze au fost rãsplãtiþi
colindãtorii clasei a II-a B care
au venit cu ,,PLUGUªORUL”
ºi urãrile cu dedicaþie rostite
în pocnete de bici. Elevii
claselor a IV-a au cântat ºi au
dansat moºului, încântând

pe cei prezenþi cu talentul ºi
costumaþia lor.
Ca sã destindã atmosfera
ºi sã ne aducã zâmbetul pe
buze, au intrat pe scenã câþiva
elevi din clasa a VIII-a B care
ne-au invitat sã asistãm la o
orã de limba românã, într-o
ºcoalã dintr-o localitate cu
sonoritate ciudatã..., cu elevi
incapabili sã dea sens ºi
semnificaþie unor versuri, în
timp ce alþi elevi din clasa a
VII-a A ne-au invitat, în mijlocul
iernii, la mare.

Copiilor le-a plãcut dintotdeauna sã cânte ºi sã danseze, mai ales dacã au voci
minunate cu care sã ne
încânte: Medeea Topîrcean,
Miruna Mesaroºiu, Ana Maria
Vieru, Patricia Pop, Andra
Parolã, Sorina Tãban,
Isabela Kalanios ºi Marius
Bãcilã.
Aºa cum ne-am obiºnuit
de câþiva ani, serbarea s-a
finalizat cu mult aºteptatul
moment folcloric, susþinut
continuare în pag.2

S-a majorat taxa de salubrizare
Conform Regulamentului
de stabilire a taxei speciale
de salubrizare, Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã
ECO (ADI Eco) constituitã la
nivelul judeþului Sibiu are
atribuþia de a calcula aceastã taxã de salubrizare. Asociaþia gestioneazã sistemul
de colectare a deºeurilor în
numele municipiilor, oraºelor ºi comunelor din judeþ.
Prin intermediul unei
adrese transmise, ADI ECO
anunþã Primãria Orlat în data
de 12.01.2017 cu privire la
existenþa unor noi prevederi
naþionale prin care, pe lângã

tarifele operatorilor, se introduce o taxã de 80 lei/tonã de
deºeu datoratã la Fondul de
Mediu. Taxa de mediu se va
introduce în taxa de salubrizare,
iar în consecinþã ADI Eco a
transmis prin adresa menþionatã necesitatea de a creºte
taxa specialã de salubrizare
plãtitã de cetãþeni începând cu
data de 1 februarie 2017, dupã
cum urmeazã:“-pentru persoane fizice –4,43 lei / persoanã/
lunã“-pentru persoane juridice
– 272,01 lei fãrã TVA/ tonã /
lunã“ Nivelul taxei de salubrizare pânã în luna ianuarie
2017 a fost urmãtorul:“-
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An de an, sãrbãtorile de iarnã au
adus în prim-plan datinile
noastre strãbune care spun
despre noi ceea ce lipseºte
într-o carte de istorie, o perioadã
în care primim ºi dãruim multã
iubire ºi cãldurã sufleteascã.
Elevii ªcolii Gimnaziale
,,Ion Pop Reteganul” din Orlat au
fost mesagerii Crãciunului
românesc adevãrat, invitând
comunitatea localã la serbarea
ºcolarã ,,În prag de sãrbãtori”.

persoane fizice–3,62 lei/
persoanã/lunã“-persoane
juridice – 282,44 lei/tonã/ lunã.

Impozite ºi taxe
Pentru plata cu anticipaþie
a impozitului pe clãdiri, terenuri ºi mijloace de transport
datorat pentru întregul an de
cãtre contribuabili, pânã la
data de 31 martie a anului respectiv, se acordã o bonificaþie
de pânã la 10% pentru persoane fizice ºi 5% pentru persoane juridice stabilitã prin
hotãrâre a consiliului local.

Mãsuri de deszãpezire
Mãsuri
premergãtoare
Repararea drumurilor,
trotuarelor, cãilor de acces
necesare desfãºurãrii
diferitelor activitãþi, pentru
acoperirea gropilor sau a
altor denivelãri care pot
colecta apã ce poate
îngheþa în sezonul rece.
Eliminarea depunerilor
de pe cursul râurilor, a
pâraielor, a rigolelor de
scurgere a apelor care pot
îngreuna scurgerea

apelor în timpul iernii.

În timpul
sezonului rece
Prevenirea poleiului prin
îndepãrtarea apei din
perimetrul cãilor de acces,
curãþirea zãpezii de pe
drumuri ºi trotuare
ºi alte cãi pentru
deplasarea autovehiculelor
ºi persoanelor.
Curãþirea de zãpada
depusã în târguri, pieþe,

staþii de autobuz sau alte
spaþii unde se pot
produce aglomerãri
de persoane.
Zãpada care se
adunã în urma acþiunii de
dezãpezire se depune în
locuri dinainte stabilite sau
de-a lungul drumurilor,
trotuarelor sau alte spaþii
de depozitare, alãturate
unor proprietãþi
aparþinând persoanelor
particulare sau unor
societãþi comerciale,
cu condiþia ca acestea sã
nu încurce, în nici un fel,
circulaþia în apropierea lor.
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Cum protejezi animalele ºi pãsãrile, iarna

N

insorile ºi temperaturile scãzute din perioada de iarnã pot afecta
starea de sãnãtate a animalelor ºi pãsãrilor crescute în fermele
comerciale sau în gospodãrii, dacã nu sunt respectate normele de
protecþie ºi bunãstare prin care sã se asigure toate condiþiile.
"Proprietarii de animale ºi
pãsãri trebuie sã cunoascã
un element esenþial, ºi anume cã sãnãtatea animalelor
presupune
bunãstarea
acestora, care înseamnã asigurarea spaþiului vital indispensabil, supravegherea
zilnicã a tuturor animalelor,
monitorizarea factorilor de
microclimat, a ventilaþiei, a
consumului de furaje ºi de
apã, dar ºi aplicarea programelor de profilaxie a bolilor",
spune dr. Ioan Penþea, secretar al Colegiului Medicilor
Veterinari din judeþul Sibiu.
Recomandãrile specialiºtilor
Pentru a asigura starea de

sãnãtate a animalelor ºi, implicit, produsele animaliere corespunzãtoare, specialiºtii recomandã adãpostirea animalelor ºi pãsãrilor în spaþii corespunzãtoare speciei ºi categoriei de vârstã. Astfel, trebuie
sã se þinã cont de volumul de
aer, densitatea, umiditatea,
luminozitatea ºi zooigiena la
parametri normali.
Fermierii trebuie sã remedieze, dupã caz, elementele
de construcþie exterioarã ºi
interioarã deteriorate (alei de
acces, padocuri, ziduri, geamuri, tavane, burlane, tencuieli, pardoseli), etanºeitatea
uºilor ºi a ferestrelor, igienizarea adãposturilor ºi asigu-

rarea unor spaþii confortabile
pentru perioada fãtãrilor la
bocine, porcine ºi ovine.
De asemenea, fermierii trebuie sã verifice ºi sã protejeze
constant sursele de apã ºi
furaje, sã amenajeze spaþii
pentru depozitarea cadravelor
ºi a altor deºeuri de origine
animalã, sã comunice cu
medicul veterinar.
"Medicii veterinari, pe lângã
verificãrile ºi evaluãrile privind
respectarea normelor de biosecuritate, protecþie ºi bunãstare în exploataþiile cu animale ºi pãsãri, cautã permanent sã menþinã o bunã colaborare cu crescãtorii de animale, cu asociaþiile crescã-

torilor de animale constituite,
cu micii producãtori de bunuri
alimentare, prin informãri reciproce cu problematica exis-

tentã, pentru a soluþiona operativ doleanþele ºi solicitãrile
acestora ºi pentru aplicarea
unor mãsuri corective în cazul

identificãrii unor neconformitãþi", a mai spus dr. Ioan
Penþea.
www.tribuna.ro

Elevii din Orlat
au fãcut un dar
comunitãþii
sãrbãtorilor de iarnã.
Impresionantã a fost
de data aceasta de elevii
clasei a III-a A, încurajaþi din prezentarea întregii serbãri
salã de câþiva dansatori de de cãtre talentatele eleve
ale clasei a VIII-a B: Maria
poveste, foºti membri ai
Boboloþiu, Nicoleta Bulz,
Clubului ,,Orlãþelul”. În
program, o poezie dedicatã ªtefania Bunaciu, Alexandra

ANUNÞ important!!!
Eventualele probleme legate de funcþionarea contoarelor sau a serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare, pot fi semnalate
la nr. de telefon: 0269 57 11 04, interior 15,
de luni pânã joi între orele 8 – 16, vineri între
orele 8 – 12.
Vã recomandãm anunþarea Serviciului ApãCanal Orlat în cazul în care doriþi sã interveniþi
asupra branºamentului/contorului de apã.
Nu interveniþi dvs. asupra instalaþiei sau
contorului fãrã avizul Primãriei Comunei Orlat
ºi a Serviciului Apã-Canal Orlat!

DOCUMENTE NECESARE
PENTRU ELIBERAREA ACTULUI
DE IDENTITATE LA EXPIRAREA
TERMENULUI DE VALABILITATE

moºului de cãtre eleva
Alexandra Ruja , un dans
din Mãrginime, cântece
populare din zonã,
interpretate de grupul vocal
care a avut ca soliste pe
elevele Ioana Muntean ºi
Medeea Topîrcean. Colinda
de la final, ,,Astãzi s-a
nãscut Hristos!”, ne-a
transpus în atmosfera

Daina, Alexandra Iuga,
Dariana Luca, Iulia
Muntean, Maria Seicean,
care au îmbrãcat cu
naturaleþe costumul
popular din Mãrginime sau
pe cel de Crãciuniþã.
ªi cum un astfel de
program necesitã multã
implicare ºi dãruire, le
mulþumim dascãlilor care

i-au îndrumat pe elevi:
Maria Jurju, Claudius Milea,
Marina Lazãr, Anca Milea,
Marcela Silaghi, Mihaela
Bãcilã, Maria Bârzã, Elena
Morar. Coordonatorul
întregii serbãri a fost
consilierul educativ,
profesor Elena Horac.
Serbarea de Crãciun a
deschis ºirul sãrbãtorilor

de iarnã, fiind un prilej de a
se afla alãturi:
elevi, pãrinþi, profesori,
întreaga comunitate localã,
pentru a sãrbãtori în felul
nostru, sincer, ºcolãresc,
Naºterea Domnului ºi Noul
An. LA MULÞI ANI, 2017!
Consilier educativ,
profesor Elena HORAC

- 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;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitatese achitã la casieria Primãriei Orlat;
La expirarea precedentului act de identitate solicitarea
cãtre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor se poate face cu cel mult 6 luni ºi cel putin 2
sãptãmâni înainte de expirare.
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urmare din pag.1
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Regnum Hungariae et Provinciae eidem Adnexas)46 ºi
Crearea instituþiei grãni- 1781 (Norma Regia pro
cereºti a favorizat apariþia nu Scholis Magni Principatus
numai a condiþiilor mate- Transilvaniae) care regleriale ci ºi a stãrii de spirit mentau ºi modernizau organecesare apariþiei ºi dezvol- nizarea învãþãmântului pe
tãrii unor forme ºi mijloace teritoriul imperiului austriac.
de educaþie ºi instrucþie, cu
ªcolile înfiinþate se nuo organizare ºi o dotare net meau triviale (centrale sau
superioare celor existente capitale), fiind frecventate de
pânã la acea datã. În acelaºi fiii grãnicerilor din satele
timp a dat posibilitatea aparþinãtoare companiei
românilor din localitãþile respective. Numele acestor
aparþinãtoare regimentului ºcoli provenea de la seme– ºi nu numai – sã bene- nele lor din evul mediu în care
ficieze de un învãþãmânt se studiau trei materii. În cele
organizat care le permitea grãnicereºti se studia citirea,
dobândirea cunoºtinþelor în scrierea ºi socotirea, cunoºmod serios ºi sistematic.
tinþe minime de care avea
La puþin timp de la de- nevoie orice cetãþean. Prin
clanºarea constituirii regi- constituirea ºcolilor grãnicementului, împãrãteasa Ma- reºti apare prima formã orgaria Tereza a emis o patentã nizatã, atestatã documentar,
(la 16 martie 1764) prin care de învãþãmânt militar.“Iniþial,
a hotãrât înfiinþarea, prin în ºcolile triviale, limba de
contribuþia statului cât ºi a predare a fost româna, dar
grãnicerilor, a câte unei ºcoli ºi germana. Doar începând
la sediul fiecãrui regiment, din anul 1837, când pe baza
ulterior în fiecare comunã unui ordin al Consiliului Aulic
sediu de batalion sau com- de Rãzboi din Viena, ele au
panie. Scopul iniþial al acesfost
transformate
în
tor ºcoli era acela de a preDeutscheTrivialschulen iar,
gãti pe fii þãranilor-grãniceri
mai apoi, în Deutsche Gepentru a deveni subofiþeri în
meinde Schule, învãþãmântul
cadrul companiilor respecs-a desfãºurat preponderent
tive. În anul 1766 a fost emis
în limba germanã. ªcoala din
un alt act normativ care
Orlat a introdus limba
privea în mod special
organizarea învãþãmântului românã încã din anul 1815.
din graniþa transilvanã. Cele La începutul activitãþii lor, în
douã reglementãri, cu ºcolile triviale se predau uraplicare limitatã doar la zona mãtoarele obiecte de învãþãde graniþã, au o importanþã mânt: religia, învãþarea litedeosebitã datoritã faptului relor, cititul, scrierea dupã
cã au precedat cu un dictare ºi caligrafia, cele patru
deceniu cunoscutele legi operaþii aritmetice, legile
din anii 1774 (Allgemeine ºcolare, vocabularul german
Schulordnung für die ºi noþiuni de economie.
deutschen Normal-Haupt Cursurile erau obligatorii
und Trivialschulen in pentru toþi fiii grãnicerilor
sämmtlichen Kaiserlichen având vârsta între 6 ºi 12 ani,
Königlichen Erbländern), ele desfãºurându-se, de
1777 (Ratio Educationis obicei, numai în lunile de iartotiscque Rei Litterariae per nã, pe parcursul a 27 de ore
Col (r.) dr. Alexandru Bucur

sãptãmânal. ªcolarii participau ºi la cursuri de pregãtire militarã, la vârsta de
16-17 ani, iar în momentul
absolvirii ºi a cursurilor de
repetiþie primeau ºi arme.
Cursurile militare erau þinute
de învãþãtorul clasei, în cazul
în care acesta avea un grad
militar, sau de un gradat al
companiei, folosindu-se în
acest scop arme confecþionate din lemn.
În ºcoalã domnea o disciplinã severã, frecvenþa fiind
riguros urmãritã, pentru absenþe fiind pedepsiþi atât elevii cât ºi pãrinþii acestora.
Pedepsele corporale erau
foarte frecvente, nepermiþându-se rezultate slabe la învãþãturã, fapt care a determinat
ca, la început, aceste ºcoli sã
fie urâte de elevi.
Dintr-un document aflat în
Arhivele de rãzboi de la Viena,
datat 1773, rezultã cã, la acea
datã, pe teritoriul regimentului funcþionau 12 ºcoli, fiind
nominalizate doar patru,
probabil cele mai renumite:
la Veºtem, Cugir, Ohaba ºi
Haþeg, fiecare având câte un
învãþãtor – care era preotul –
plãtit diferenþiat. Sigur
funcþiona o ºcoalã ºi la Orlat,
acesta fiind ºtabul regimentului. Elevii ºtiau sã scrie ºi
sã citeascã în limba românã.
La început cursurile din
ºcolile grãnicereºti aveau o
duratã de doi ani, mai târziu
ajungând la trei ºi chiar patru
ani. Prin aceste ºcoli s-a realizat o deosebitã contribuþie
la ridicarea social-culturalã
a localitãþilor grãnicereºti,
pregãtindu-se, totodatã,
calea unor realizãri ºcolare
româneºti remarcabile.
Date referitoare la evoluþia
învãþãmântului din Regimentul 1 grãniceresc român de
la Orlat se mai gãsesc într-

un raport oficial (Musterungsliste) definitivat în 20
mai 1777, semnat de generalul baron Christian Rall ºi
de comisarul de rãzboi
Gottfried Obst. Raportul aratã
situaþia unor ºcoli existente
în opt localitãþi grãnicereºti.
Orlatul avea dascãl nemþesc
(adicã cunoscãtor al limbii
germane), Ioan Ignat, plãtit
cu 60 de florini din casa
comunei ºi 80 florini din
Fondul de provente (fond
provenit prin capitalizarea
anumitor categorii de venituri,
destinat“acoperirii unor cheltuieli în cadrul administraþiei
interne), anual; ºcoala era
frecventatã de 22 de bãieþi,
din care 16 ºtiau sã citeascã
iar 6 sã ºi scrie româneºte
ºi nemþeºte. La Orlat, unde
se gãsea comanda (ºtabul)
regimentului, s-a dezvoltat cel
mai important centru ºcolar
grãniceresc din sudul Tran-

Un document inedit. Cererea învãþãtorului Romul Simu cãtre Comitetul scolastic, condus
de colonelul-baron David Urs de Margina, pentru a fi numit în funcþia de învãþãtor dirigent
(director) al ªcolii grãnicereºti din Orlat ºi rãspunsul primit (1878).

silvaniei, datoritã ºcolilor
existente aici (primarã ºi
normalã). Pentru Orlat, anul
1781 rãmâne un an de
referinþã, atunci ridicându-se
primul edificiu care va adãposti ºcoala grãnicereascã.
În anul 1782 împãratul Iosif
al II-lea (1765-1790) a
dispus înfiinþarea unor case
speciale de educaþie (Erzieuhgshäuser) pentru ºcolarizarea, pe cheltuiala statului,
a copiilor de grãniceri dintre
care urmau sã se recruteze
subofiþerii regimentului.
ªcoala înfiinþatã la Orlat a fost
pusã sub supravegherea
comandantului de regiment.
La aceastã ºcoalã a participat, la examenul de sfârºit
de an ºcolar, în 1786, colonelul Gray – care a rãmas
impresionat de rãspunsurile
ºcolarilor – rãsplãtindu-i pe
cei mari „cu câte un sfanþ iar
pe cei mici cu câte o groºiþã”.
Din anul 1814 avem urmãtoarele date despre frecvenþa
în unele dintre ºcolile regimentului. La Orlat erau 42
ºcolari. Disciplina severã din
ºcolile grãnicereºti se menþinea ºi se impunea, frecvenþa la ºcoalã fiind riguros
urmãritã.
Învãþarea citirii începea cu
studiul Bucoavnei, Bucvariului sau Abecedarului. Din
ele ºcolarul trebuia sã înveþe
literele sau slovele chirilice
(lucru deloc facil), silabisirea
ºi citirea de texte cuprinzând
rugãciuni ºi povestiri morale.
Abecedarele folosite erau,
preponderent, în limba germanã sau bilingve. Pentru ai învãþa pe elevi ºi despre
agriculturã, creºterea animalelor – dar ºi creºterea
albinelor – se utilizau cãrþi
având conþinut agricol (de ex.
Gh. ªincai, Povãþuire cãtrã
Economia de Câmp pentru
folosul ºcoalelor româneºti
celor din þeara Ungureascã
ºi din pãrþile ei împreunate,
Buda, 1806).
În anul 1823, grãnicerii
regimentului orlãþean au
solicitat înfiinþarea, la Orlat, a
unui institut militar asemãnãtor celui nãsãudean, solicitare refuzatã de austrieci.
Din anul 1836, în localitate se
întâlnesc douã ºcoli bine organizate: una erarialã (nor-

malã) ºi una comunalã
(naþionalã). În anul 1843,
ºcoala nemþeascã din Orlat
avea trei clase, iar în anul
urmãtor aici învãþau 85 de
copii, dintre care ºase erau
ai grãnicerilor localnici.
ªcoala era frecventatã, în
1845, de 77 de copii, din
care 33 erau din Orlat.
Dintre învãþãtorii care au
funcþionat la Orlat, între anii
1843-1850, amintim pe
Dumitru Cuteanu, Chiril
Crãcanã, Mihail Stoiþã ºi
catihetul Petru Brad.
O altã formã de învãþãmânt de la Orlat, cu caracter
sporadic, a reprezentat-o
cursul preparandial. Odatã
cu terminarea revoluþiei din
anii 1848-1849, guvernatorul Transilvaniei, baronul
Wohlgemuth, a emis o
ordonanþã (în 20 octombrie
1849) privind reorganizarea
învãþãmântului din Principat. Respectiva ordonanþã
anunþa înfiinþarea a douã
cursuri preparandiale, la
Orlat ºi la Nãsãud. Destinate pentru a pregãti învãþãtorii necesari ºcolilor sãteºti, cursurile durau ºase
luni ºi urmau sã se þinã în
clãdirile ºcolilor grãnicereºti. Tinerii lipsiþi de mijloacele necesare urmãrii
cursurilor beneficiau de 50
de burse a câte ºase florini
pe lunã. Din nefericire,
cursul de la Orlat nu a rãspuns aºteptãrilor (învãþãtura
ºi disciplina lãsând mult de
dorit) ºi a fost desfiinþat.
Anul 1851 a reprezentat
unul nefast pentru învãþãmântul grãniceresc. Prin
decretul împãrãtesc din 22
ianuarie 1851, pus în aplicare la 1 aprilie acelaºi an,
regimentele grãnicereºti au
fost desfiinþate iar ºcolile de
pe teritoriul lor au fost predate în administraþia civilã
suferind, în timp, o realã decãdere. În perioada 18511871 aceste instituþii de
învãþãmânt s-au transformat în ºcoli confesionale în
care învãþãmântul desfãºurat a fost de slabã calitate.

Pagin[ realizat[
de col. (r)
Ioan Pãrean

rosu galben albastru negru
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Se completeazã
declaraþiile
rectificative
pentru
modificãri
aduse clãdirilor
Cetãþenii Comunei Orlat sunt rugaþi ca pânã la data de 31.03.2017 sã se prezinte la Serviciul impozite ºi taxe din cadrul Primãriei pentru completarea
declaraþiei rectificative privind modificãrile (adãugari, extindere construcþii, construcþii anexe, demolãri, etc.) aduse clãdirilor.
Începând cu data de 01.04.2017 inspectorii din cadrul compartimentului vor face verificãri pe teren.

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

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= ARICSAN MARIA

06.03.1944

05.12.2016

= VULCU VIRGIL CRÃCIUN 25.12.1962

09.12.2016

= POP GHEORGHE

14.04.1970

13.12.2016

= PLETEA ANTONIE

22.02.1962

24.12.2016

= BOTOROAGÃ MARIA

09.12.1923

01.01.2017

= RÃDESCU DRAGOª

09.02.1949

15.01.2017

= BARNA VIORICA

07.06.1951

16.01.2017

= PÃRÃU IOAN

25.01.1951

21.01.2017

= FULEA MARIA

03.05.1940

22.01.2017

= GRIGORESCU ELENA

01.04.1931

26.01.2017

= AVRAM STANA

06.10.1933

30.01.2017

Primãria Comunei Orlat transmite fami
liilor
familiilor
îndoliate, sincere condoleanþe!

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

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
Site web : www
.primariaorlat.ro
www.primariaorlat.ro
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.

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:

METEª ªTEF
ANIA MARIA
ªTEFANIA

07.12.2016

Le ddorim
orim sã creascã sãnãt
o`i
sãnãto`i
al
ãturi de pãrinþii lor!
alãturi

rosu galben albastru negru

Date contact Prim[rie

