Aceastã ediþie se distribuie gratuit

Anul VIII

P

rimãria comunei Orlat
reia apelul cãtre
cetãþeni, rugându-i
sã-ºi cureþe spaþiile din faþa
gospodãriilor (trotuare, spaþii
verzi, alei), sã pãstreze
curãþenia pe domeniul public
ºi sã nu arunce deºeurile
menajere sau pe cele
vegetale în zonele mãrginaºe
ori pe câmpurile de la
marginea comunei.

Nu aruncaþi deºeuri menajere
pe domeniul public sau pe câmp!
Riscaþi amenzi mari!
Administraþia publicã localã atrage
atenþia cã aparatura de supraveghere video, amplasatã pe raza comunei, funcþioneazã 24 de ore din 24 ºi
cã cei care nu vor respecta aceste

recomandãri ºi vor încãlca regulile
de pãstrare a curãþeniei, aruncând
gunoaie pe domeniul public ºi pe
câmp vor fi sancþionaþi conform
hotãrârii Consiliului Local Orlat.

aprilie 2017

Comuna Orlat , cu sediul
în Orlat, strada Avram
Iancu, nr. 202 , cod poºtal
557170, Judeþul Sibiu,
CIF 4240952 ,
tel/fax : 0269 / 571104 ,
e-mail
primariaorlat@yahoo.com,
închiriazã, pe o perioadã
de 9 de ani, prin licitaþie
publicã, în vederea
desfãºurãrii activitãþii de
pãºunat animale, 1 lot
pãºune în zona de munte
pentru pãºunatul
ovinelor ºi 12 loturi pãºune
în zona de deal pentru
pãºunatul bovinelor.
La licitaþie poate participa orice
persoanã fizicã sau juridicã, românã
sau strãinã, în scopul exclusiv al
desfãºurãrii activitãþii de pãºunat
animale, conform documentaþiei de
atribuire. Documentaþia se pune la
dispoziþia celor interesaþi începând cu
data de 05.05. 2017 ora 10:00 pânã pe
data de 09.05.2017 ora 12:00. Costul
documentaþiei este de 100 lei pentru
fiecare lot ºi se poate ridica de la
secretariatul Primãriei Comunei Orlat .
Se pot solicita clarificãri începând cu
data de 05.05. 2017 ora 10:00 pânã în
data de 08.05.2017 ora 16:00. Ofertele
se depun începând cu data de
05.05.2017 ora 10:00 pânã în data de
09.05.2017, ora 14:00 la sediul
Consiliului Local al Comunei Orlat ,
strada Avram Iancu, nr. 202, judeþul
Sibiu, într-un singur exemplar.
ªedinþa publicã de deschidere a
ofertelor va avea loc în data de
10.05.2017, ora 9:00, la sediul Consiliului Local al Comunei Orlat, strada
Avram Iancu, nr. 202, Judeþul Sibiu.
Soluþionarea litigiilor apãrute în
legãturã cu atribuirea, încheierea,
executarea, modificarea ºi încetarea
contractului de închiriere se
realizeazã potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ. Acþiunea
în justiþie se introduce la Tribunalul
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Calea
Dumbrãvii, nr. 30.
Alte informatii suplimentare la
tel / fax : 0269/571104.

Cererile pentru subvenþii se depun la APIA doar pânã în 15 mai
Deºi a debutat pe
data de 15 martie ºi se
încheie pe data de 15 mai,
fãrã penalizãri, "Campania
SAPS 2017" se aflã în mare
pericol din cauza neglijenþei,
fermierilor sibieni.

Dupã o pornire foarte bunã în primele
zile ale lunii martie, fermierii sibieni nu
s-au mai dus pe la APIA sã-ºi înregistreze cererile pentru subvenþii pentru
anul în curs. Foarte mulþi dintre ei au
uitat sã se prezinte la data programatã
la Centrul Local la care sunt arondaþi.
Astfel, dintr-un total de 14.299 cereri,
pânã marþi, 25 aprilie, au fost înregistrate

doar 7.938, adicã un procent de 55,5 la
sutã. ªi asta, în condiþiile în care au mai
rãmas câteva zile pânã la termenul
limitã de depunere fãrã penalizãri.
"Este adevãrat cã cererile pentru
SAPS au fost digitizate, dar avem
probleme cu crescãtorii de animale care
nu au încã adeverinþele pentru sprijinul
cuplat în zootehnie", spun reprezentanþii

Centrului Judeþean APIA Sibiu. Mai mult
ca sigur, în aceste condiþii, vom asista,
din nou, la cozi interminabile la APIA.
Mai ales cã, în fiecare zi, sunt
programaþi 440 de fermieri, fãrã cei
întârziaþi. În privinþa adeverinþelor, mai
sunt probleme ºi pentru crescãtorii de
ovine, numai cã aceºtia au termen de
depunere a adeverinþei pânã în toamnã.

rosu galben albastru negru

Se organizeazã licitaþie
pentru închirierea
pãºunatului din Orlat
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HOTÃRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL ORLAT
cãtre primarul Comunei Orlat
prin care se propune Consiliului Local spre aprobare
contul de execuþie pentru
Regia Publicã Localã Ocolul
Consiliul Local al Comu- Sivic Cindrel RA pentru anul
nei Orlat, judeþul Sibiu, întru- 2016 , precum ºi raportul de
nit în ºedinþã ordinarã la specialitate întocmit în acest
data de 07.03.2017 ,
sens,
În aplicarea art. 45 alin. 1
Luând în considerare
din Legea administraþiei adresa Regiei Publice
publice locale nr. 215 / 2001, Locale Ocolul Silvic Cindrel
republicatã,
RA nr. 64 / 2017,
Luând în considerare exÞinând seama de dispopunerea de motive la pro- ziþiile art 14 alin. 1 ºi 2 din
iectul de hotãrâre iniþiat de Legea nr. 46 / 2008 - Codul
cãtre primarul Comunei Or- Silvic, republicatã, dispoziþiile
lat prin care se propune Ordinului nr. 2890 / 2016
Consiliului Local aprobarea pentru aprobarea Normelor
contului de execuþie pe tri- metodologice privind închemestrul IV anul 2016, pre- ierea exerciþiului bugetar al
cum ºi raportul de specia- anului 2016, ale Legii conlitate întocmit în acest sens, tabilitãþii nr. 82 / 1991, repuÞinând seama de dispo- blicatã , ale Legii nr. 273/
ziþiile art. 49 alin. 12 din Le- 2006 privind finanþele publice
gea nr. 273/2006 privind locale republicatã , ale Legii
finanþele publice locale, mo- nr. 500/ 2002 privind finanþele
dificatã ºi completatã ulterior, publice, republicatã,
Având avizul comisiilor de
Având avizul comisiilor de
specialitate constituite la ni- specialitate constituite la
velul autoritãþii deliberative nivelul autoritãþii deliberative
din Comuna Orlat,
din Comuna Orlat ,
Având în vedere preveAvând în vedere prevederile art. 36 alin. 2 , art. 39 derile art. 36 alin. 2 , art. 39
alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b alin. 1, ale art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea administraþiei din Legea administraþiei pupublice locale nr. 215 / 2001, blice locale nr. 215/2001,
republicatã,
republicatã,
HOTÃRÃªTE :
Art. 1 : Se aprobã contul
de execuþie al bugetului local
al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 , potrivit
anexei nr. 1 , care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre ºi se anexeazã la
aceasta .
Art. 2 (1): Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului
judeþului Sibiu în vederea
exercitãrii controlului cu privire la legalitate ºi se aduce
la cunoºtinþa publicã prin
grija secretarului comunei
Orlat .
(2): Aducerea la cunoºtinþa
publicã se face prin afiºare
la sediul autoritãþilor administraþiei publice locale, prin
afiºare la Panoul de Afiºaj al
Consiliului Local al Comunei Orlat.
(3): Se încredinþeazã primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
Adoptatã la Orlat , data:
7 martie 2017
preºedinte de ºedinþã,
consilier:
OPREA ARTENIE OCTAVIAN
contrasemneazã,
secretar comuna Orlat,
VULEA MONICA - ELENA
HOTÃRÂREA Nr. 13 /
2017 privind aprobarea
execuþiei bugetare pentru
anul 2016 pentru Regia
Publicã Localã Ocolul
Silvic Cindrel RA
Consiliul Local al Comunei Orlat, Judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþã ordinarã la
data de 07.03.2017 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1
din Legea administraþiei
publice locale nr. 215 / 2001,
republicatã,
Luând act de prevederile
H.C.L. Orlat nr. 12 / 2012
privind reorganizarea Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic
Cindrel RA,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotãrâre iniþiat de

HOTÃRÃªTE :
Art.1 : Se aprobã contul
de execuþie al Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Cindrel
RA pentru anul 2016 , potrivit
anexei nr.1 , care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre ºi se anexeazã la
aceasta .
Art.2 ( 1 ) : Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului
judeþului Sibiu în vederea
exercitãrii controlului cu privire la legalitate ºi se aduce
la cunostinþa publicã prin
grija secretarului comunei
Orlat .
( 2 ) : Aducerea la cunoºtinþa publicã se face prin
afiºare la sediul autoritãþilor
administraþiei publice locale,
prin afiºare la Panoul de
Afiºaj al Consiliului Local al
Comunei Orlat .
( 3 ) : Se încredinþeazã primarul Comunei Orlat ºi
Regia Publicã Localã Ocolul
Silvic Cindrel RA cu ducerea
la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotãrâri .
Adoptatã la Orlat , data:
7 martie 2017
preºedinte de ºedinþã,
consilier:
OPREA ARTENIE OCTAVIAN
contrasemneazã,
secretar comuna Orlat,
VULEA MONICA - ELENA
HOTÃRÂREA
Nr. 15 / 2017 privind
aprobarea volumului ºi
destinaþiei masei
lemnoase pe picior ce
urmeazã a se recolta în
anul 2017 din fondul
forestier propriu Comunei
Orlat prin Regia Publicã
Localã Ocolul Silvic
Cindrel RA
Consiliul Local al Comunei Orlat, Judeþul Sibiu,
întrunit în ºedinþã ordinarã la
data de 07.03.2017,
În aplicarea art. 45 alin. 1
din Legea administraþiei publice locale nr. 215 / 2001,
republicatã,
Luând în considerare adre-

sa Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic Cindrelul RA nr.
64 / 2017,
Luând act de expunerea
de motive la proiectul de
hotãrâre iniþiat de cãtre
primarul Comunei Orlat prin
care se propune Consiliului
Local spre aprobare destinaþia ºi volumul de masã
lemnoasã pe picior ce
urmeazã a se recolta în anul
2017 din fondul forestier
propriu Comunei Orlat prin
Regia Publiã Localã Ocolul
Silvic Cindrel RA , precum ºi
de raportul de specialitate
întocmit în acest sens ,
Þinând seama de prevederile H.C.L. Orlat nr. 12 /
2012 privind reorganizarea
Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic Cindrel RA , prevederile
capitolelor VII-IX din titlul III al
Legii nr. 46/2008 – Codul
Silvic ºi art. 6 alin. 1 din H.G.
617/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate
publicã,
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. e , art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraþiei
publice locale nr. 215 / 2001,
republicatã,
HOTÃRÃªTE :
Art. 1 : Se aprobã volumul
de masã lemnoasã pe picior
ce urmeazã a se recolta în
anul 2017 din fondul forestier
propriu Comunei Orlat prin
Regia Publicã Localã Ocolul
Silvic Cindrel RA , dupã cum
urmeazã :
Principale - 5.720 (MC)
Conservare - 965 (MC)
Secundare (rãrituri) - 3.230 (MC)
Igienã 1.230 (MC)
TOTAL - 11.145 (MC)
Art. 2 : Se aprobã destinaþia de masã lemnoasã pe
picior ce urmeazã a se recolta în anul 2017 din fondul
forestier propriu Comunei
Orlat prin Regia Publicã
Localã Ocolul Silvic Cindrel
RA , dupã cum urmeazã :
Produse principale 9.600
din care:
Igienã
Produse secundare: Nevoi
locale + populaþie 1.500 (MC)
Industrie - 8.100 (MC)
Art. 3 ( 1 ) : Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului
judeþului Sibiu în vederea
exercitãrii controlului cu privire
la legalitate ºi se aduce la
cunoºtinþa publicã prin grija
secretarului comunei Orlat.
( 2 ) : Aducerea la cunoºtinþa publicã se face prin
afiºare la sediul autoritãþilor
administraþiei publice locale,
prin afiºare la Panoul de
Afiºaj al Consiliului Local al
Comunei Orlat.
( 3 ) : Se încredinþeazã
primarul Comunei Orlat ºi
Regia Publicã Localã Ocolul
Silvic Cindrel RA cu ducerea
la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotãrâri .
Adoptatã la Orlat , data:
7 martie 2017
preºedinte de ºedinþã,
consilier: OPREA ARTENIE OCTAVIAN
contrasemneazã,
secretar comuna Orlat,
VULEA MONICA - ELENA

rosu galben albastru negru

HOTÃRÂREA Nr. 11 /
2017 privind aprobarea
execuþiei bugetare pe
trimestrul IV anul 2016

Vladislav Vlaicu (13641377), nepotul întâiului Basarab, douã ducate în sudul
Transilvaniei, teritorii cu o
populaþie preponderent
româneascã. Ducatele Amlaºului ºi Fãgãraºului intrau
al Ungariei (1205-1235 )
de jure ºi de facto în comnumitã ºi „Bula de Aur” sunt
ponenþa Þãrii Româneºti.
consemnate acele pãmânturi
Pânã târziu, în secolul al XVIIºi pãduri ale românilor ºi pelea, domnitorii munteni au
cenegilor („terra et silva
pãstrat în documentele de
Blacorum et Bissenorum”) pe
cancelarie ºi titlul de „ herþeg
care de atunci înainte trebuiau
(duce) al Amlaºului ºi
folosite de cãtre comunitãþile
Fãgãraºului ”. La început
sãseºti, româneºti ºi pece(1365) Ducatul Amlaºului
nege (bissene) în deplinã
cuprindea urmãtoarele sate:
înþelegere ºi totodatã delimita
Amnaº, Sãliºte, Sibiel, Vale,
posesiunile comunitãþilor sãGaleº, Cacova, Tiliºca, Aciliu,
seºti de cele ale populaþiilor
Orlat ºi Sãcel ºi trei cetãþi din
bãºtinaºe5. În decursul veapiatrã ( „Salgo” de la la Orlat,
cului al XIII-lea populaþiile
pecenege dispar din docu„Tuscania” de la Tiliºca ºi
mentele vremii, semn cã ele
cetatea ducalã de la Sibiel).
au fost asimilate de populaþiile
Dupã numai un an, la 10
învecinate sau au fost distruse
octombrie 1366, regele
de cãtre hoardele tãtaro-monUngariei reintrã în posesia
gole care în primãvara anului
satelor: Orlat, Sãcel, Tiliºca
1241 au îndoliat Transilvania.
ºi Aciliu ºi a celor douã cetãþi
Referitor la marea invazie
regale (castrum regale)
tãtaro-mongolã din anul 1241
„Salgo” ºi „Tuscania”, cetãþi
putem arãta cã aceea parte a
ce strãjuiau vechiul ºi
oastei venitã din stepele Asiei,
principalui drum care lega
care acþiona de-a lungul
Sibiul de capitala de atunci a
graniþei de sud a Transilvaniei,
Voievodatului Transilvaniei,
condusã de cãtre Bochetor
Alba Iulia. Teritoriul ducatului
(Buri) unul dintre urmaºii lui
se restrânge astfel la cele
Temugin (Gingis-han), dupã
ce a distrus cetãþile Braºovului
cinci sate româneºti („quinºi Fãgãraºului, la 11 aprilie
que villis Olaceis”): Sãliºte,
1241 devasteazã cetatea
Sibiel, Cacova, Vale, Galeº ºi
Sibiului, apoi incendiazã
la puternica cetate de la
vechea cetate de la Orlat (de
Sibiel. Drept rãspuns, în anul
pe dealul Cetatea Scurtã),
1368, Vladislav Vlaicu în
distruge rând pe rând toate
fruntea unei oºtiri muntene ºi
satele ºi oraºele întâlnite în
a unui corp de oaste format
drumul lor de sânge ºi foc spre
dintre locuitorii satelor ducaValea Mureºului, ca apoi sã se
tului atacã cetatea „Salgo” ºi
opreascã doar departe în
alte posesiuni regale din
Pusta maghiarã.
sudul Transilvaniei.
Dupã trecerea acestui prãPrimul conflict major interpãd asiatic, regalitatea mavenit între populaþia satelor
ghiarã a hotãrât sã ridice pe
din Mãrginimea Sibiului ºi
tot cuprinsul þãrii, cetãþi de
piatrã care sã opreascã alte
cea a localitãþilor sãseºti din
nãvãliri pustiitoare. Astfel, în
zonã s-a desfãºurat în toamanul 1252 regele Bela al IVna ºi iarna anului 1382. Conlea (1235-1270) emite un deflictul s-a încheiat prin Pacea
cret prin care dãruia munþi ºi
de la Cristian (13 ianuarie
1383).
Pe întinderea secolelor al
XV-lea , al XVI-lea ºi al XVIIlea locuitorii satelor din
Mãrginimea Sibiului, ca de
altfel ai întregii Transilvanii,
au trãit cu frica deselor invazii
otomane, tãtãrãºti ºi uneori
chiar ale oºtilor româneºti
venite din Þara Româneascã
ºi Moldova. Oºtiri care nu o
datã au incendiat satele de
pe aceste meleaguri.
Fãrã a insista asupra
fiecãrei invazii ºi asupra
consecinþelor avute, trebuie
totuºi sã prezentãm câteva
mari evenimente care s-au
desfãºurat în aceastã zonã.
La 22 martie 1442, între
satele Sãcel, Mag, Sibiel,
Vale, Cacova ºi Orlat a avut
loc o mare bãtãlie între
oastea turceascã condusã
de beiul Vidinului, Mezid ºi
oastea transilvanã condusã
de voievodul Iancu de Hunedoara. Sub zidurile cetãþii
„Salgo”, la locul numit „Poarta
Strâmturii”, turcii care se întordomenii nobililor care con- de astãzi, ni de par absurde, ceau din inima Transilvaniei,
struiau cetãþi de piatrã.
dar trebuie sã ne amintim cã încãrcaþi cu prãzi bogate ºi o
Începând din a II-a jumãtate aceste sate au stat sute de ani mulþime de robi, au fost
a secolului al XIII-lea, pe sub administraþie ungureascã zdrobiþi. Însuºi Mezid a cãzut
crestele dealurilor dominante ºi sãseascã în cadrul Comi- în aceastã bãtãlie.
ºi uneori pe cele ale munþilor, tatului sibian, iar cei care mâÎn anul 1457 domnitorul
apar cetãþi medievale puter- nuiau pana cu cernealã erau muntean Vlad Þepeº (1448;
nice. Astfel de cetãþi au fost reprezentanþi ai acestor naþio- 1456-1463; 1476) face o
construite la Boiþa, Tãlmaciu, nalitãþi, necunoscãtori sau incursiune în zona Mãrginimii,
Sadu, Rãºinari, Orlat, Sibiel ºi puþin cunoscãtori ai limbii ro- în scopul prinderii unui preTiliºca, dacã ne referim doar mâne. Românii ºi-au denumit tendent la tronul Þãrii Româla zona Mãrginimii Sibiului. de-a lungul timpului localitãþile
Ruinele unora dintre ele mai în care trãiau cu aceleaºi topo- neºti, Vlad Cãlugãrul, care era
pot fi vãzute chiar ºi în zilele nime pe care le cunoaºtem noi gãzduit de saºii din Amnaº.
Mica oºtire de cãlãreþi,
noastre.
cei de astãzi.
condusã de „Draculea-voieÎn decursul secolului al XIVÎn cea de-a doua jumãtate a
lea ºi a celui de-al XV lea sunt secolului al XIV-lea o bunã vod”, a întrat în Transilvania pe
consemnate în cronici ºi în parte dintre satele Mãrginimii la Boiþa, venind de pe Valea
actele de cancelarie majori- îºi schimbã apartenenþa. Oltului ºi s-a retras în Þara
tatea satelor din Mãrginimea Astfel, în anul 1365 regele Un- Româneascã peste munþi,
Sibiului.
gariei Ludovic I de Anjou trecând prin satele Mãrginimii.
În continuare vom prezenta, (1342-1382) doneazã dom(continuare în
în ordine alfabeticã, anul primei nitorului Þãrii Româneºti,
numãrul viitor)
atestãri scrise ºi numele sub
care a fost cunoscutã localitaPagin[ realizat[ de col. (r) Ioan Pãrean
tea de-a lungul timpului.

Scurt istoric al Mãrginimii Sibiului (I)

Încã din zorii omenirii
aceste locuri, binecuvântate
de Dumnezeu, au fost locuite
permanent. Dovezile arheologice descoperite în aceastã
zonã ne stau mãrturie. Din
vetrele satelor mãrginene ºi
pânã sus, pe crestele munþilor Cindrel rãsar mereu, noi
ºi noi dovezi de locuire milenarã a acestor plaiuri. O civilizaþie montanã încã necercetatã îndeajuns stârneºte
atât interesul specialiºtilor din
diverse domenii, cât ºi curiozitatea numeroºilor turiºti
atraºi de ineditul ºi frumuseþea acestei oaze de liniºte
ºi confort spiritual autentic.
Marile muzee sibiene cât ºi
cele aflate în diferite stadii de
organizare în unele localitãþi
din Mãrginimea Sibiului pot
dovedi, celor care le trec pragul, vechimea ºi autenticitatea
civilizaþiei populare de pe
aceste meleaguri.
Strãvechi aºezãri umane
ºi-au scos, pânã în prezent,
la ivealã urmele de locuire
milenarã în localitãþile: Boiþa,
Rãºinari, Poplaca, Gura Râului, Orlat, Sãliºte, Tiliºca ºi
Poiana Sibiului. Uneltele ºi
ceramica neoliticã descoperite în aceste localitãþi ne stau
mãrturie.
Civilizaþia dacicã înfloritoare
în aceastã zonã este reprezentatã prin puternica cetate
de la Tiliºca, unde regii Daciei,
începând cu Burebista ºi
pânã la cucerirea romanã, îºi
aveau aici monetãria. Mãrturie
ne stau matriþele din bronz
descoperite într-unul din turnurile prãbuºite ale vechiului
cuib de vulturi de pe culmea
dealului Cãtânaº1. Urme
materiale ale strãmoºilor
noºtri daci se gãsesc ºi în alte
localitãþi din Mãrginimea
Sibiului.
Odatã cu romanizarea Daciei apar noi dovezi de locuire
ºi continuare a vieþii socioeconomice pe aceste locuri.
Drumul roman care lega Valea
Oltului (Alutus-ul antic) de
inima Daciei romane (Dacia
Felix) trecea prin nordul zonei
pe care astãzi noi o
cunoaºtem ca fiind Mãrginimea Sibiului. Chiar la ieºirea
acestui drum din chingile
munþilor, acolo unde Oltul îºi
împinge apele învolburate
spre sud, tãind cu valuri de
spumã piatra munþilor, romanii
Legiunii a XIII-a Gemina ºi-au
construit un puternic ºi
permanent castru (castra
stativa sau castellum), cunoscut sub numele de Caput
Stenarum. Aflat la doar 1 km

de intrarea Oltului, ºi totodatã a
drumului, în pasul Turnu Roºu
avea o deosebitã importanþã
strategicã atât pentru apãrarea
graniþei provinciei romane, cât
ºi la supravegherea, din
interiorul arcului carpatic, a
drumurilor romane ce se
bifurcau aici. Dupã retragerea
aurelianã acest castru ºi-a
pierdut importanþa fiind distrus
de timp ºi de oameni. Astãzi
ruinele castrului de-abia se mai
pot distinge la locul numit
„Rude”, loc aflat pe teritoriul
comunei Boiþa2. Un alt semn
al stãpânirii romane pe aceste
meleaguri ne-a rãmas pe dealul Cetatea Scurtã, aflat la nordvest de localitatea Orlat. Pe
platoul acestui deal, încãrcat de
istorie multisecularã, s-au
descoperit cu ocazia unor
sãpãturi arheologice urmele
unui turn de pazã ºi supraveghere roman împreunã cu numeroase piese arheologice3.
Dupã retragerea aurelianã,
din anul 271 d.H., nãvãlirile
barbare, care au durat aproape un mileniu, au fãcut ca
majoritatea localitãþilor aflate
la poalele munþilor sã-ºi restrângã vatra de locuire sau
chiar sã o pãrãseascã, gãsindu-ºi adãpost ºi refugiu temporar pe crestele munþilor sau
în poienile pãdurilor seculare,
care nu o datã le-au fost casã
ºi scut. Astfel se explicã mulþimea fragmentelor ceramice,
datate din perioada prefeudalã, gãsite în zona colibelor
ºi stânelor pãstoreºti aºezate
ºi astãzi pe crestele munþilor
ce aparþin Mãrginimii Sibiului.
Munþii noºtri au apãrat dintotdeauna pe locuitorii acestor
plaiuri de urgia aducãtoare de
moarte a cãlãreþilor, fãrã þarã
ºi lege, ce ne vânturau mereu
sub copitele cailor þara, venind
din stepele Rãsãritului, trecând prin foc ºi sabie satele
întâlnite, în depresiuni sau câmpii, în drumul lor spre Apus.
Dintre neamurile Rãsãritului ce ne-au cãlcat pãmânturile
în acel înnegurat ºi trist început
de Ev Mediu, doar slavii, iar mai
târziu pecenegii, ne-au lãsat
vagi urme atât în limbã, cât ºi
în obiceiuri, sfârºind prin a fi
asimilaþi de majoritatea populaþiei protoromâne, ceilalþi sau spulberat pe întinsul Europei, confirmând încã o datã
vechiul proverb românesc: Apa
trece, pietrele rãmân.
Avem dovezi arheologice cã
pe dealul Cetatea Scurtã de la
Orlat a existat, încã înainte de
cucerirea Transilvaniei de
cãtre regatul maghiar, o cetate
fortificatã cu trei valuri de

pãmânt întãrite cu palisade ºi
care aparþinea unei cãpetenii
locale, conducãtorul unui
cnezat puternic situat în sudul
Transilvaniei4.
De pe acest bastion al
strãvechilor noºtri înaintaºi, cât
ºi din satele româneºti presãrate la poalele munþilor,
românii acelor timpuri au vãzut
convoaiele de cãruþe care
aduceau coloniºti germanici ºi
flamanzi, veniþi din centrul ºi
vestul Europei spre a începe
o nouã viaþã pe aceste plaiuri.
Aceºti oaspeþi (hospites), de
religie catolicã, au venit la
chemarea regelui Ungariei
Géza al II-lea (1141-1162), în
mai multe valuri, începând de
pe la jumãtatea veacului al XIIlea, pentru a popula ºi apãra
sudul ºi estul Transilvaniei de
eventualele nãvãliri extracarpatice ºi nu în ultimul rând
pentru a ridica economic ºi
cultural aceste zone locuite
pânã atunci în exclusivitate de
românii ortodocºi, consideraþi
neloiali de cãtre Coroana
ungarã.
Agricultori ºi meseriaºi
pricepuþi, întãriþi prin privilegii
regale ºi aducând cu ei o
civilizaþie înaintatã, pentru
acele vremuri, aceºti coloniºti,
pe care noi îi cunoaºtem sub
numele generic de: saºi, au
fãcut dovada încrederii regale,
ridicând în scurt timp sate ºi
oraºe înfloritoare. Au înãlþat
biserici ºi au fortificat oraºele
cu ziduri ºi turnuri, cu valuri de
pãmânt ºi ºanþuri cu apã.
Întreaga fâºie de teritoriu
aºezatã, în sudul Transilvaniei,
între Orãºtie ºi Baraolt era
subordonatã ºi administratã
direct de cãtre regele Ungariei,
iar în documentele ºi actele
epocii o gãsim consemnatã
sub denumirea de : fundus

regius (pãmântul crãiesc).
Locuitorii acestui întins spaþiu
geografic care cuprindea ºi
Mãrginimea Sibiului erau
privilegiaþi faþã de ceilalþi
locuitori ai satelor de pe domeniile nobiliare, ei rãmânând
secole de-a rândul oameni
liberi cu dãri puþine faþa de
Coroanã. În schimbul acestor
libertãþi locuitorii „pãmântului
crãiesc” asigurau paza graniþei
de sud a Voievodatului Transilvaniei, unitate administrativã
autonomã în cadrul Regatului
maghiar.
Despre dãinuirea populaþiei
româneºti ºi pecenege, pe
aceste locuri din sudul Transilvaniei, gãsim consemnat faptul cã oastea comitelui Ioachim al Sibiului era compusã,
în anul 1213, din saºi, români,
secui ºi pecenegi, iar în
Diploma emisã în anul 1224
de cãtre regele Andrei al II-lea

Boiþa – 1453 Boycza (Bojca,
Ochsendorf, Oxonium, Boitza);
Cacova Sibiului (actual Fântânele) – 1366 – possessio
Kakoua (Szebenkákova, Krebsbach, Krippesseifn, Kakoua);
Galeº – 1383 Grozdorph
alio nomine Galusdorph (Szebengálos, Gális, Gallusdorf,
Galisch);
Gura Râului – 1476 Awendorf-villa Wlachicalis villanorum de Insula Cristiana (Guraró, Auendorf, Gurarou);
Jina - 1466- (Zsinna,
Schinna);
Orlat – 1319 ecclesia de
monte Civinii praepositurae
Cibiniensis ( Warolyafolw,
Winsberg, Awersch-Bleschdorf, Orlath, Orlát);
Poiana Sibiului –1490 (Cs?csmezö, Pojána, Pojana,
Flussau);
Poplaca – 1488 Walachi
Gonczesdorff
(Popláka,
Gunzendorf, Gonczesdorff);
Rãºinari – 1381 – (Isztina,
Resinár, Städterdorf, Stitus);
Râul Sadului –1750(Riuszád);
Rod – 1419 (Ród, Rodt,
Rode, Roth, Ruet, Ruiden);
Sadu – 1339 aquam Zcoth
(Cód, Sodenbach, Zoodt, Tsôt);
Sãcel – 1319 Feketewyz
(Szecsel, Feketewyz, Schwarzwasser, Nigra aqua);
Sãliºte – 1354 possessiones Nagyfalu (Szelistye,
Nagyfalu,
Großendorf,
Langendorf, Selischte);
Sibiel – 1383- villa Olachalis
Budinbach
(Kisszeben,
Szibiel, Budenbach, Biddenbach);
Tãlmãcel – 1453 Kystholmach (Kistalmács, Kleintalmesch, Kli-Talmesch);
Tiliºca – 1366 possessio
Thylichke (Tilicske, Tilischka,
Telitschen, Tilischen);
Vale – 1383 villa Olachalis
Graphondorph
(Vále,
Grabendorf);
Aceste vechi toponime ale
satelor mãrginene, sate care
de-a lungul secolelor au fost
curat româneºti, nouã, celor

rosu galben albastru negru

pag. 3

pag 4

Oficiul Fitosanitar Sibiu,
recomandã efectuarea
tratamentului fitosanitar
nr. I, la culturile de CEREALE PÃIOASE, împotriva agenþilor de dãunare:
COMPLEX BOLI FOLIARE
(fãinare, ruginã, septorioza frunzelor, helmintosporiozã… ), PLOªNIÞELE CEREALELOR
(Eurygaster sp.,
Aelia sp.), GÂNDACUL
BÃLOS (Lema m.),
PÃDUCHI DE FRUNZÃ
(Schizaphis g.).
Tratamentul este preventiv ºi curativ pentru boli,
iar pentru dãunãtori este
curativ. Pentru combaterea agenþilor de dãunare, se recomandã utilizarea unei variante cu
produse de protecþie a
plantelor:
1. TILT 250 EC/(BOLT
XL) 0,5 l/ha + CALYPSO
480 SC 0,08-0,1 l/ha sau
2. ORIUS 25 EW
(SALVATOR 25 EW) 0,5 l/
ha + MAVRIK 2F 0,2 l/ha
sau
3. TOPSIN 70 WDG 1,0
kg/ha + FASTER 10 EC 0,1
– 0,15 l/ha sau
4. SHAVIT 25 EC 0,5 l/
ha + FURY 10 EC 0,1 l/ha
sau
5. BRAVO 500 SC 1,5 l/
ha + KARATE ZEON
(NINJA) 0,15 l/ha sau
6. ROVER 500 SC 1,5 l/
ha + ALFAMETRIN 10 EC

0,1 l/ha sau
7. BUMPER 250 EC 0,5
l/ha + CYPERGUARD 25
EC (CATAPULT) 0,06 l/ha
Perioada optimã de tratament: În faza fenologicã
a culturii “ÎNCEPUTUL
ÎMPÃIERII”
Alte recomandãri: Insecticidul se aplicã numai în
cazul în care existã:
- gândac bãlos 3 - 5
adulþi/mp ºi/sau
- ploºniþa cerealelor 2 4 adulþi/mp ºi/sau
- prezenþa în masã a
afidelor.
Tratamentul se poate
efectua ºi concomitent cu
erbicidarea.
Înainte de utilizarea
produselor de protecþie a
plantelor citiþi cu atenþie
prospectul acestora !!!
POT FI UTILIZATE ªI
ALTE VARIANTE CU PRODUSE DE PROTECÞIE A
PLANTELOR OMOLOGATE.
- Ambalajele din carton
provenite de la p.p.p-uri se
vor plia, cele din material
plastic se vor clãti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul maºinii de tratat.
- Ambalajele se vor
depozita, pânã la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se
pot preda încampania
“SCAPA de ambalaje” –

www.aiprom.ro.
Pentru protecþia familiilor de albine împotriva
intoxicaþiilor cu produse de
protecþie a plantelor, se
vor respecta prevederile
legale, respectiv Ordinul
comun nr. 45/1991 al
Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, 1786/TB/
1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al
Ministerului Mediului, 15b/
3404/1991 al Departamentului pentru Administraþie Localã ºi 127/1991
al Asociaþiei Crescãtorilor
de Albine din România,
Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum ºi a Protocoalelor de colaborare nr.
328432/31.03.2015 ºi nr.
3242/F/21.10.2016
încheiate între Agenþia
Naþionalã Fitosanitarã ºi
Asociaþia Crescãtorilor de
Albine din România ºi
Federaþia Asociaþiilor
Apicole din România. Se
vor lua mãsuri ce se impun pentru protecþia mediului înconjurãtor. Se vor
respecta cu stricteþe normele de lucru cu produse
de protecþie a plantelor,
cele de securitatea muncii
ºi de protecþie a animalelor.
Oficiul Fitosanitar Sibiu,
recomandã efectuarea
tratamentului fitosanitar
(nr. II) la cultura VIÞA DE
VIE, împotriva PAIAN-

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 cãsã-

Dumnezeu ss[[[-ll odihneascã în pace!
18.05.1956
29.04.2017
= LÃPÃDAT IACOB
Primãria Comunei Orlat transmite fami
liei
familiei
îndoliate, sincere condoleanþe!

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
KALANYOª ALEXIA GEORGIANA 02.04.2017

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

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
IDU MARIUS-ADRIAN ªI
DAMIAN MÃDÃLINA
LUCA IOAN ªI
VASIU PETRONELA

29.04.2017
29.04.2017

toriei) ºi trebuie sã cuprindã
menþiunea expresã cã persoana „Se poate cãsãtori”
- Actele în original ºi fotocopii din care sã rezulte

Tratamentul este curativ
pentru pãianjeni ºi preventiv pentru fãinare.
Pentru combaterea agenþilor de dãunare menþionaþi, se recomandã folosirea unei variante cu
produse de protecþie a
plantelor omologate:
1. VERTIMEC 1,8 EC
0,08-0,1% + SYSTHANE
FORTE 0,01% sau
2. NISSORUN 10 WP
0,05% + KUMULUS DF
0,3% sau
3. MILBEKNOCK EC
(KOROMITE) 0,075% +
THIOVIT JET 80 WG 0,3%
Perioada optimã de
tratament: Când lãstarii au
10-15 cm.
Alte recomandãri:
Înainte de utilizarea
produselor de protecþie a
plantelor citiþi cu atenþie
prospectul acestora !!!!
POT FI UTILIZATE ªI
ALTE VARIANTE CU
PRODUSE DE PROTECÞIE A PLANTELOR
OMOLOGATE.
- Ambalajele din carton
provenite de la p.p.p-uri se
vor plia, cele din material
plastic se vor clãti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul maºinii de tratat.
- Ambalajele se vor

depozita, pânã la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau
se pot preda în campania
“SCAPA de ambalaje” –
www.aiprom.ro.
Pentru protecþia familiilor de albine împotriva
intoxicaþiilor cu produse de
protecþie a plantelor, se
vor respecta prevederile
legale, respectiv Ordinul
comun nr. 45/1991 al
Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, 1786/TB/
1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al
Ministerului Mediului, 15b/
3404/1991 al Departamentului pentru Administraþie Localã ºi 127/1991
al Asociaþiei Crescãtorilor
de Albine din România,
Legea nr. 383/2003 a
apiculturii, precum ºi a
Protocoalelor de colaborare nr. 328432/31.03.
2015 ºi nr. 3242/F/
21.10.2016 încheiate între
Agenþia Naþionalã Fitosanitarã ºi Asociaþia Crescãtorilor de Albine din
România ºi Federaþia
Asociaþiilor Apicole din
România.
Se vor lua mãsuri ce se
impun pentru protecþia
mediului înconjurãtor. Se
vor respecta cu stricteþe
normele de lucru cu produse de protecþie a plantelor, cele de securitatea
muncii ºi de protecþie a
animalelor.

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).

JENILOR (Panonychus u.,
Tetranychus u., Eriophies
v. ) ºi FÃINÃRII (Uncinula
necator).

În atenþia persoanelor adulte încadrate într-un
grad de handicap cu valabilitate permanentã
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului (DGASPC) Sibiu
informeazã persoanele adulte încadrate într-un grad de
handicap cu valabilitate

permanentã, care au primit
noile modele de certificate de
încadrare în grad ºi tip de
handicap, cã nu au obligaþia
de a se prezenta la sediul
DGASPC Sibiu în vederea

reevaluãrii, drepturile, beneficiile ºi valabilitatea noilor
modele de certificate de
încadrare în grad de handicap
rãmân neschimbate.
Director General, Laura
Camelia Vîlsan

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

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

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

Date contact Prim[rie
Adresa: Primãria comunei Orlat, str. Avram Iancu nr. 202,
cod postal 557170.
Telefoane Primãria Orlat: 0269/571104; 0269/571455;
Interioare:
Secretariat 11;
Secretar 12;
Impozite ºi taxe (casierie) –
13;
Biroul Agricol 17;
Contabilitate 16;
Serviciul Public Voluntar pt. Situaþii de Urgenþã - 17;
Viceprimar 15;
Stare civilã –
14;
Asistenþã socialã 14;
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor 14.
Fax: 0269/571104; 0269/571455
PENTRU DEFECÞIUNI LA REÞELE ENERGIE ELECTRICÃ SAU GAZ VÃ
RUGÃM SÃ APELAÞI NUMERELE DE TELEFON DE MAI JOS
TEL.GRATUIT ELECTRICA 0800801929
TEL.GRATUIT EON GAZ 0800800928

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

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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.
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BULETINE DE AVERTIZARE FITOSANITARÃ

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

