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Lumina Învierii sã vi se aºeze în suflet ºi pe chip!

DRUMUL SPRE LUMINA CUNOAªTERII

Cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori de Paºti
vã dorim multã
sãnãtate, sã aveþi
parte de zile senine,
fericire, liniºte sufleteascã ºi bucurii
alãturi de cei dragi .

HRISTOS A ÎNVIAT!
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI ORLAT

Pentru mulþi dintre noi, a venit ºi trecut momentul în care a trebuit sã
ne demonstrãm nouã ºi pãrinþilor noºtri cã putem face faþã primului
pas hotãrâtor din viaþa de elev: EVALUAREA NAÞIONALÃ.
Acesta este primul examen important din viaþa unui elev, este momentul în care se susþine un test
ce va hotãrî drumul pe care copilul
o va lua mai departe, peste care
se suprapun emoþia, ambiþia ºi
dorinþa pãrinþilor. Este normal ca
fiecare pãrinte sã doreascã tot ce
este mai bun pentru copilul sãu,
dar întotdeauna trebuie þinut cont
ºi de potenþialul ºi de opþiunea

copilului. Când adulþii îºi doresc
ceva vizavi de educaþia ºi de
evoluþia odraslei lor, este necesar
sã se gândeascã ºi sã analizeze
resursele pe care le au, pentru a nu
avea aºteptãri nerealiste. Copiii
trebuie impulsionaþi în permanenþã
sã se autodepãºeascã, dar nu
trebuie insistat atunci când nu
existã elementele necesare de
reuºitã. Cei mici trebuie încurajaþi,

susþinuþi, indiferent de rezultate,
deoarece este foarte important sã
conºtientizeze cã ºcoala este baza
pentru a-ºi construi un viitor.
Elevul trebuie sã înþeleagã cã
ºcoala este importantã ºi cã o
poate continua indiferent de liceul,
grupul ºcolar sau colegiul tehnic la
care intrã. Întotdeauna existã o
rezolvare a situaþiilor, important este
sã existe prezenþa ºi inteligenþa de

a cãuta ºi de a gãsi soluþii optime
pentru toatã lumea.
Rezultatele frumoase obþinute de
absolvenþii claselor a VIII-a, ani la rând,
vorbesc de la sine despre calitatea
actului educaþional din ªcoala
Gimnazialã ,,ION POP RETEGANUL”
Orlat, despre seriozitatea ºi sârguinþa
educabililor, despre rolul pãrinþilor
în susþinerea ºi detensionarea
copiilor pe parcursul anilor ºcolari

ºi al examenelor.
Notele obþinute de elevii claselor
a VIII-a la Evaluarea Naþionalã, în
anul ºcolar precedent, sunt comparabile cu ale multor ºcoli
renumite din judeþ, dupã cum se
poate observa în statistica
preluatã de pe pagina oficialã a
Ministerului Educaþiei Naþionale:
LOCUL 8 pe judeþ din 127 de ºcoli,
cu promovabilitate de 100%.
Îi felicitãm din tot sufletul pe
elevi, pe pãrinþi ºi, nu în ultimul
rând, pe profesorii de limba ºi
literatura românã (Elena HORAC)
ºi matematicã (Veronica GIURCULEÞ), ELENA MORAR ºi pe celelalte cadre didactice care au
contribuit ºi contribuie la formarea
elevilor, exprimându-ne speranþa
cã ºi generaþiile urmãtoare vor
menþine ºtacheta la acelaºi nivel
sau mai sus.
“Nu zidurile fac o ºcoalã, ci spiritul care domneºte într-însa.”
(Ferdinand I)
Director, Prof.
Valentin Ioan POPA

Site web:
www
w.. c o m u n a o r l a t . r o
E-mail: primariaorlat
primariaorlat@
yahoo.com
Cetãþenii comunei Orlat
care doresc sã publice
anunþuri de vânzãri,
cumpãrãri, prestãri servicii
º.a. în ziarul Orlat INFO
pot depune aceste
anunþuri la sediul Primãriei.

rosu galben albastru negru

Ne apropiem de una dintre cele mai importante sãrbãtori ale creºtinãtãþii, Învierea Domnului.
Mai mult decât în marile aglomerãri urbane, în comunitãþile mai mici cum este ºi Orlatul, tradiþiile
sunt pãstrate cu sfinþenie, oamenii pregãtindu-se sufleteºte pentru a întâmpina Sãrbãtoarea
Învierii Domnului. În fiecare an, în preajma sãrbãtorilor pascale încercãm sã ne curãþãm sufletul
de povara orgoliilor, invidiei ºi supãrãrilor, sã fim toleranþi cu cei din jurul nostru, sã îi ajutãm
pe cei aflaþi în dificultate, sã privim cu seninãtate înainte. E un exerciþiu de omenie, pe care
trebuie sã îl încercãm cu toþii pentru a ne face viaþa mai frumoasã, mai uºoarã. Aºa cum am
fãcut în fiecare an, de sãrbãtori, doresc sã transmit tuturor orlãþenilor multã sãnãtate, liniºte
ºi împlinirea tuturor dorinþelor. Fie ca Lumina Învierii sã vi se aºeze în suflet ºi pe chip, sã vã
dea încredere într-un viitor mai bun. Sfintele Sãrbãtori de Paºti sã vã gãseascã alãturi de cei
dragi, bucurându-vã împreunã. Sãrbãtori fericite!
Primar, Aurel GÂÞÃ

Recomandãri pentru perioada Postului
premergãtor Sãrbãtorilor de Paºti

În perioada Postului premergãtor Sãrbãtorii de Paºti, populaþia care respectã
aceastã tradiþie creºtinã, solicitã pentru consum produse alimentare
specifice, respectiv, produse de morãrit ºi panificaþie, soia, fasole, mazãre,
alte sortimente de legume, fructe, verdeþuri proaspete, produse de patiserie
ºi zaharoase, alimente conservate, ciuperci, produse naturiste, solicitare
care determinã operatorii din domeniul alimentar sã punã pe piaþã cantitãþi
mai mari de astfel de alimente decât în mod obiºnuit.
Având în vedere volumul
mare de produse alimentare
din aceste sortimente, care se
regãsesc la procesare sau în
distribuþie pe piaþa de consum,
existã riscul ca pe parcursul
lanþului alimentar sã fie supuse
contaminãrii cu microorganisme sau prin substanþe
chimice (contaminanþi naturali
care sunt introduºi accidental
sau prin tratarea inadecvatã a
alimentelor) respectiv prin:
- contaminare biologicã bacterii, fungi, viruºi sau
paraziþi,
- contaminanþi chimici - care
includ substanþe chimice
provenite din mediu, metale
grele sau alte reziduuri.
Din acest motiv este absolut
necesar ca siguranþa produselor
alimentare sã poatã fi obþinutã ºi
controlatã prin metode care sã
asigure identificarea ºi înlãturarea pericolelor potenþiale de
contaminare, înainte de consumul produsului finit.

Curãþenia
de Paºti

Legislaþia ºi regulile din domeniul siguranþei alimentelor pe
întregul lanþ alimentar, obligã
operatorii din acest domeniu de
activitate, sã garanteze cã
alimentele sunt sigure pentru
consumatorul final ºi nu prezintã
risc pentru sãnãtatea populaþiei.
În perioada cu tradiþii religioase (cum este Postul Paºtelui) personalul de specialitate
din cadrul serviciilor sanitarveterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor, se implicã cu
profesionalism în protejarea
populaþiei, prin monitorizarea ºi
intensificarea acþiunilor de control tematic, urmãrind respectarea normelor de funcþionare ºi
igienã în obiectivele furnizoare
de materii prime, în unitãþi de
procesare, unitãþi de depozitare
ºi comercializare, pieþe agroalimentare ºi alte obiective care pot
fi considerate în anumite condiþii
cu risc alimentar, prin:
Asigurarea asistenþei de
specialitate în funcþie de ce-

rinþele legislative, la nivel judeþean, la circumscripþiile sanitar-veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor locale ºi în
unitãþiile de procesare ºi desfacere cu volum mare de produse
alimentare..
Efectuarea de controale ºi
inspecþii planificate, corelate cu
gradul de risc a unitãþilor, stabilit
în urma evaluãrii ºi luarea de
mãsuri corective.
Supravegherea prin analize de
laborator a calitãþii ºi salubritãþii
materiilor prime, produse finite,
din probe afluite pentru examene
fizico-chimice, microbiologice,
pentru determinarea aditivilor, a
contaminanþilor, pesticide, precum ºi prin teste de sanitaþie
pentru supravegherea stãrii de
igienã a unitãþilor..
Colaborarea cu celelalte
instituþii judeþene, cu atribuþii în
acest domeniu: D.S.P., A.P.C.,
D.A.J., I.P.J., asociaþii pe produs,
operatori economici, etc.
În aceeaºi mãsurã pentru

prevenirea apariþiei unui
disconfort alimentar, sau a unor
toxiinfecþii alimentare sunt
responsabilizaþi, în contextul
normelor sanitar-veterinare ºi
pentru siguranþa alimentelor ºi
consumatorii de alimente specifice acestei perioade, cu
respectarea unor recomandãri
care se referã la:
- achiziþionarea alimentelor de
origine non-animalã specifice
postului numai din spaþii sau
unitãþi înregistrate sanitarveterinar, care garanteazã, prin
examen de specialitate, calitatea ºi salubritatea acestora,
evitând comerþul ”stradal” (atenþie la ciuperci, urzici, sucuri sau
diferite produse conservate la
domiciliul unor comercianþi,
neautorizaþi);
- citirea cu atenþie a instrucþiunilor de pe etichetele produselor alimentare ambalate, care
în mod obligatoriu trebuie sã
conþinã informaþii privind
elementele componente, modul
de pãstrare, preparare corectã
ºi termenul de valabilitate;
- pãstrarea corectã a alimentelor pentru a evita deprecierea calitativã,în frigider, în
spaþii uscate la temperaturi
optime, dupã caz;
- evitarea manipulãrii alimentelor de cãtre persoane care
prezintã leziuni la nivelul
degetelor de la mâini;
- pãstrarea în condiþii de maximã igienã a tuturor suprafeþelor
destinate preparãrii alimentelor
(mese, blaturi,veselã, etc);
- folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;
- spãlarea atentã a fructelor, a
zarzavaturilor ºi verdeþurilor
folosite în reþetele culinare sau
când acestea se consumã
crude;
- asigurarea condiþiilor de protecþie necesare evitãrii oricãrui
contact între alimentele destinate consumului ºi insecte,
rozãtoare, sau alte animale;
- gestionarea corectã a resturilor vegetale;
Referitor la aprovizionarea cu
peºte sau produse din peºte,
alimente care se pot consuma
în anumite zile din perioada
Postului, atenþionãm populaþia
sã cunoascã urmãtoarele:
Peºtele se comercializeazã în
stare vie, refrigeratã, congelatã,
sãratã, uscatã, afumatã, marinatã, conservatã etc. Comercializarea acestuia este admisã
numai în unitãþi specializate, sau
secþii ale magazinelor alimentare înregistrate sanitar-veterinar.
Peºtele în stare vie –se
pãstreazã în vase speciale cu
apã, nu mai mult de 24 de ore.
Suprafaþa peºtelui trebuie sã
fie curatã, fãrã lovituri ºi semne
de boalã, solzii de culoarea
naturalã, caracteristicã speciei

date ºi sã fie lipiþi strâns de
corpul peºtelui.
Nu cumpãraþi peºte, dacã are
ochii tulburi sau urechile
dezlipite de bronhii, dacã are un
miros specific neplãcut, iar la
apãsare degetul intrã cu
uºurinþã în carne lãsând urme
care nu mai revin la normal.
Peºtele refrigerat este acel
peºte la care temperatura
corpului în profunzimea þesutului muscular variazã de la
minus un grad Celsius la plus
5 grade Celsius.
Nu cumpãraþi peºte refrigerat
cu leziuni mecanice, cu
consistenþã slab compactã, cu
miros de fermentare în bronhii,
cu prezenþa stratului exterior
mucilaginos (cleios).
Peºtele congelat se considerã acel peºte procesat la
care temperatura în profunzimea þesutului muscular este
coborâtã pânã la minus 18
grade Celsius cu menþinerea
calitãþii gustative ºi a valorii
nutritive a peºtelui viu.
Nu cumpãraþi peºte congelat
cu prospeþime îndoielnicã, cu
miros de rânced, cu nuanþã
gãlbuie a pielii ºi a stratului de
grãsime, precum ºi cu gust
amar.
Verificaþi pe etichetã data
recoltãrii ºi data congelãrii.
Peºtele în conserve ºi semiconserve ambalat în cutii
metalice sau din sticlã este
divers: conserve naturale, conserve din peºte în suc propriu,
conserve din peºte cu adaos
de ulei vegetal, conserve din
peºte în sos de tomate, ºprot
în ulei, semiconserve cu diferite
adaosuri ºi multe altele.
Nu cumpãraþi conserve fãrã
etichete, în cutii ruginite, cutii
deformate, bombate ºi cu
ermeticitatea deterioratã.
Nu consumaþi conserve ºi
semiconserve din peºte înainte
de a verifica aspectul exterior
(miros, culoare), precum ºi
conþinutul (gustul), consistenþa
(uniformitatea ºi densitatea)
acestora.
Sortimentele de peºte sunt
însoþite obligatoriu de certificate de conformitate privind
calitatea, originea acestuia ºi
valabilitatea, eliberate sub
responsabilitatea operatorului
economic furnizor.
În situaþia în care consumatorii constatã neconformitãþi
privind calitatea produselor
alimentare achiziþionate se
recomandã solicitarea medicilor veterinari arondaþi, sau
specialiºtii în domeniu din
cadrul D.S.V.S.A. judeþeanã,
pentru a se interveni operativ ºi
eficient.
Dr. Penþea Ioan - secretar
al Colegiului Medicilor
Veterinari din judeþul Sibiu

garduri ºi porþi vopsite (unde este cazul), spaþii verzi aranjate.
Recomandãm ca în aceste zile sã vã gândiþi ºi la comunitatea noastrã.
Modul cum este îngrijitã o localitate, curãþenia existentã prezintã tuturor
Este o mândrie sã vezi cum gospodarii fac curãþenie în faþa caselor ºi gradul de civilizaþie al locuitorilor, dacã membrilor comunitãþii le pasã
amenajazã spaþiile verzi. Salubrizarea cãilor de acces, curãþirea arborilor de cum aratã localitatea în care stau. Prin tot ceea ce faceþi în cadrul
etc. sunt acþiuni care demonstreazã cã locuitorii nu sunt indiferenþi ºi acþiunilor de curãþenie veþi face comuna mai frumoasã.
preþuiesc comuna Orlat oferind în acest fel celor care trec pe aici un
Suntem convinºi cã toþi locuitorii se vor pregãti aºa cum se cuvine în
zâmbet în plus la vederea unor spaþii în faþa caselor ºi trotuare curate, a întâmpina Sfintele Paºti.

UN OBICEI CU TRADIÞIE PRIN PÃRÞILE NOASTRE ESTE
CURÃÞENIA DE PRIMÃVARÃ.

Reguli ºi mãsuri de apãrare împotriva incendiilor pentru clãdiri de cult
- Se interzice accesul persoanelor în
clãdirile de cult, în numãr mai mare decât
capacitatea stabilitã ºi declaratã, în
scopul asigurãrii unei evacuãri fluente;
- Se vor crea condiþii pentru accesul
autospecialelor de intervenþie în caz de
incendiu, cel puþin la o faþadã;
- Instruirea enoriaºilor cu prilejul
slujbelor religioase, privind cunoaºterea
ºi respectarea mãsurilor de protecþie
împotriva incendiilor, îndeosebi privind
utilizarea focului deschis;
- Se interzice depozitarea materialelor
ºi lichidelor combustibile în podurile ºi
balcoanele clãdirilor de cult ºi
amenajarea unor spaþii corespunzãtoare
pentru pãstrarea lor;
- La folosirea lumânãrilor în biserici,
se vor respecta urmãtoarele:
- aprinderea ºi aºezarea lumânãrilor
se va face în locuri stabilite ºi, pe cât
posibil, la distanþa de 1 m. faþã de
materialele combustibile (cununi,
draperii, mobilier, icoane, etc.);

- stativele pentru lumânãri vor fi metalice
ºi vor fi umplute cu apã sau nisip;
- resturile de lumânãri se vor depozita
în cutii metalice cu capac ºi se vor pãstra
în exteriorul bisericii;
- la terminarea slujbei ºi a programului
în biserici, se vor stinge lumânãrile ºi
cãrbunii din cãdelniþã;
- În sãlile în care încãlzirea se face cu
sobe, alimentarea cu combustibil se va
întrerupe înainte de accesul persoanelor
în salã. Pe toatã durata funcþionãrii
mijloacelor de încãlzire, acestea vor fi
supravegheate în permanenþã de cãtre o
persoanã special desemnatã.
- Coroanele executate din materiale
combustibile naturale ºi artificiale, se vor
pãstra în exteriorul bisericii.
- Se va asigura verificarea periodicã, de
cãtre personal specializat, a instalaþiilor
electrice, de paratrãsnet, precum ºi a
coºurilor de evacuare a fumului.
- Pentru asigurarea evacuãrii persoanelor din clãdirile de cult, în caz de

incendiu, se vor respecta urmãtoarele:
- Conducerea lãcaºului de cult, va
întocmi obligatoriu un plan de evacuare a
utilizatorilor spaþiului;
- Evacuarea utilizatorilor se va face în
mod obligatoriu pe toate cãile prevãzute
în planul de evacuare al sãlii;
- Numirea personalului care va organiza
ºi supraveghea evacuarea utilizatorilor;
- Marcarea cãilor de evacuare conform
STAS 297/2/98.
- Dotarea locaºurilor de cult cu mijloace
de stingere a incendiilor, instinctoare;
- Covoarele folosite pe culoarele,
coridoarele ºi scãrile de evacuare, vor fi
bine fixate pe pardosealã, astfel încât sã
nu se împiedice evacuarea persoanelor
ºi bunurilor în caz de incendiu.
- Marcarea vizibilã a cãilor de evacuare
ºi stabilirea modului de evacuare a
personalului în caz de pericol pentru
evitarea panicii.
Serviciul Public Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã

AMENZI PENTRU
PARCAREA PE
TROTUARE!
ATENÞIE !!!
ADUCEM la cunoºtinþa POSESORILOR DE AUTOTURISME care
parcheazã pe partea pietonalã de pe
STR. NOUÃ (ºi nu numai) cã astfel
se blocheazã accesul pietonilor pe
trotuare, aceºtia fiind nevoiþi sã circule
pe carosabil, lucru ce poate duce la
producerea unor accidente. Primãria
lanseazã un apel la respectarea
regulilor pentru buna desfãºurare a
traficului pietonal, în caz contrar
urmând sã se aplice sancþiuni de la
300 de lei pentru persoane fizice la 500
de lei pentru persoane juridice.
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MONUMENTUL EROILOR DE LA ORLAT (TROIÞA)

Col. (r.) dr.
Alexandru Bucur
Al doilea rând de acþiuni
militare s-a desfãºurat în
perioada 7/20-9/22 septembrie
1916. Au participat batalioanele 1 ºi 4 din Regimentul 2
Vâlcea, reuºind sã blocheze
acþiunea a douã divizii inamice
(187 infanterie germanã ºi 51
honvezi) timp de trei zile ºi sã
se evite încercuirea completã
a trupelor române din zonã. În
presa vremii, pierderile românilor au fost estimate la urmãtoarele efective: ºase ofiþeri
morþi ºi rãniþi; peste 300 de
soldaþi scoºi din luptã. Ele au
fost urmãtoarele: 163 rãniþi ºi
389 dispãruþi. Dintre cei
cãzuþi, 133 au fost înhumaþi,
într-o groapã comunã, pe
dealul „Cetatea Lungã” de
unde, în 23 iunie 1923 au fost
exhumaþi ºi reînhumaþi – cu
onoruri militare – în cimitirul
eroilor din pãdurea Dumbrava.
Despre iniþiativa ridicãrii
monumentului, acþiunile de
strângere a fondurilor ºi
donatori, avem câteva date din
presa sibianã a vremii:
"Telegraful Român", "Patria" ºi
"Renaºterea românã".
Acþiunea a fost demaratã de
Reuniunea Femeilor Române
din Sibiu care, în adunarea din
10/23 februarie 1919 a hotãrât
sã ia „mãsurile trebuincioase
în vederea ridicãrii unui monument eroilor cãzuþi la Orlat”.
Colonelul medic Gheorge
Preda a prezentat importanþa
luptelor de la Orlat ºi calitatea
soldaþilor care s-au jertfit.
Apoi, pentru planificarea acti-

vitãþilor necesare strângerii
fondurilor, s-a ales un mare
comitet, condus de doamna
general Maria Moºoiu. Ca
vicepreºedinte au fost alese
Emilia Raþiu ºi Catinca A.
Bârseanu, Veturia Lapedat –
secretarã ºi Veturia Stroia,
casierã. S-a propus ca, pentru
strângerea fondurilor sã se
acþioneze prin „organizarea de
serate artistice ºi alte producþiuni în scopul ridicãrii monumentului proiectat”.
Pentru stabilirea detaliilor
acþiunii, „doamnele ºi domnii” din Comitet au þinut o
ºedinþã, în 12/25 februarie
1919, ora 16.00, în sala
de ºedinþe a Comitetului

Asociaþiunii (ASTRA).
Prima seratã muzicalã ºi
literarã a fost organizatã în 25
februarie, în sala teatrului din
Sibiu. Printre cei care s-au
implicat în buna desfãºurare a
acþiunii, enumerãm: Andrei
Bârseanu,
preºedintele
ASTRA; Ion Agârbiceanu,
preot; col. dr. Gheorge Preda;
Dominic Raþiu jun.; Delia
Olariu; Olivia Deleu; Ionel
Criºan; Dworak ºi Ioan Banciu.
Suma care s-a strâns a fost de
peste 3.850 coroane. Dupã
scãderea cheltuielilor (955
cor.), au mai rãmas 2.897 coroane. „Suprasolviri mãrinimoase” au fost de la: dr. Iuliu
Maniu, 67 cor.; Ionel Comºa,

67 cor.; general de divizie Ioan
Boeriu, 50 cor.; maior G.
Boerescu, 40 cor.; colonel
Popovici, 20 cor.; ªtefan
Moga, 20 cor.; Matei Voileanu,
13 cor.; Dora ªtefan,12 cor.;
Eugen Todoran, 10 cor.; Iancu
Candrea 8 cor. 90 f.; Iosif
Stoica, 4 cor. 80 f. º.a.
Cãtre sfârºitul lunii martie, în
presa vremii au mai apãrut date
despre douã donaþii importante: inginerul Mesaroº ºi
colonelul Dimitrie Bardosi,
fiecare cu câte 100 de coroane. S-a stabilit cã acþiunile
de strângere de fonduri vor
continua. Din presã, nu mai
avem date despre ulterioarele
posibile acþiuni.
În noiembrie 1925, pe platoul
dealului Cetatea Scurtã, a fost
ridicatã o troiþã din lemn de
stejar, în memoria eroilor care
au cãzut la datorie, pe meleagurile Orlatului. Ea a fost
construitã, din iniþiativa ASTREI, prin societatea „Mormintele Eroilor”. La festivitatea
de inaugurare a participat
preºedintele ASTREI, dr.
Gheorghe Preda ºi a fost
organizat un program culturalartistic impozant. Douã fragmente ale vechii troiþe se pãstrazã în interiorul unui monument octagonal cu postament
din beton, aflat în cimitirul
bisericii „Sfântul Nicolae”. Pe
unul dintre fragmente se poate

citi inscripþia: „ÎN AMINTIREA
LUPTÃTORILOR CÃZUÞI
PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI”. Deasupra inscripþiei
sunt sculptate cruci stilizate
iar, într-un medalion, o cascã
militarã suprapusã peste douã
baionete încruciºate. Celãlalt
fragment este compus din doi
stâlpi rectangulari care încadreazã o cruce, având în
medalioane iniþialele IS
HR/NI KA.
Actuala troiþã de pe
Cetatea Scurtã a fost ridicatã
în anul 1994, din iniþiativa
primãriei ºi consiliului local,
fiind o copie dupã cea veche
care, în decursul timpului,
s-a degradat. A fost sfinþitã de
cãtre mitropolitul Antonie
Plãmãdealã, la praznicul
înãlþãrii Domnului. Este
amplasatã pe o structurã din
beton, de formã rectangularã
(525x400 cm). Crucea din
lemn a fost ornamentatã cu
motive populare, sculptate în
relief. Douã braþe, semicirculare la bazã, se unesc cu
braþul orizontal al troiþei.
Deasupra acestuia, patru
stâlpi verticali separã trei cruci
de mai mici dimensiuni, plasate sub un acoperiº din lemn
în patru ape. Dimensiunile
monumentului sunt de
340x140 cm iar acesta este
protejat cu un gard metalic,
înalt de 110 cm.

Pagin[ realizat[ de col. (r) Ioan Pãrean
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Pe dealul „Cetatea Scurtã”, se ridicã spre cer o cruce monumentalã, realizatã din lemn, care aduce un omagiu
luptãtorilor români, din Primul Rãzboi Mondial, care au dat jertfa supremã în luptele duse pe teritoriul localitãþii. Primele
acþiuni militare au avut loc în 29 august/11 septembrie când, Regimentul 5 vânãtori a cucerit înãlþimile de la nord-vest
de Orlat. Localitatea a avut de suferit în urma bombardamentului inamic. Colonelul Traian Moºoiu, comandantul Brigãzii
3 infanterie, a consemnat în memoriile sale, urmãtoarele: „Pagubele fãcute bieþilor români din Orlat de cãtre
bombardamentul inamic erau foarte mari. Tocmai urmaºii grãnicerilor care de la Maria Tereza încoace îºi vãrsaserã
sângele pentru habsburgi, au avut trista soartã sã fie bombardaþi ºi distruºi de cãtre armatele împãratului”.
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ANUNÞ IMPORTANT!

Aducem la cunoºtinþa
cetãþenilor comunei Orlat
faptul cã, în anul 2018, un
numãr de 37 minori care vor
împlini vârsta de 14 ani

trebuie sã se prezinte, însoþiti
de unul dintre pãrinþi sau,
dupã caz, de reprezentantul
legal, la serviciile public comunitare de evidenþã a per-

soanelor Orlat în vederea solicitãrii eliberãrii primului act
de identitate, în termen de 15
zile de la împlinirea acestei
vârste.
De asemenea, tot în cursul
acestui an, un numãr de 217
persoane vor fi în situaþia de
a le expira termenul de
valabilitate al cãrþii de identitate, astfel încât le informãm, cu acest prilej, asupra
faptului cã au obligaþia sã
solicite eliberarea unui nou
act de identitate cu cel mult
180 de zile înainte de expirare, dar nu mai puþin de 15
zile, la serviciul public comunitar de evidenþã a persoanelor Orlat, în conformitate cu
dispoziþiile O.U.G. nr. 97/
2005,
republicatã,
cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Precizãm cã, nerespectarea dispoziþiilor legale

amintite constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 40 lei la 80 lei,
în temeiul prevederilor art. 43
lit. b) din actul normativ susmenþionat.
Considerãm oportun a
enumera documentele pe
care, potrivit dispoziþiilor H.G.
nr. 1375/2006, titularul sau
reprezentantul sãu legal are
obligaþia sã le prezinte cu
ocazia solicitãrii:
1. eliberãrii primei cãrþi de
identitate (dupã împlinirea
vârstei de 14 ani):
a) cererea-tip pentru eliberarea actului de identitate;
b) actul de identitate al
unuia dintre pãrinþi sau al
reprezentantului legal;
c) certificatul de naºtere al
minorului, original ºi copie;
d) certificatul de cãsãtorie
al pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea de divorþ definitivã/

certificatul de divorþ, în cazul
în care pãrinþii sunt divorþaþi,
original ºi copie;
e) documentul cu care pãrintele face dovada adresei de
domiciliu, original ºi copie;
i) chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de
identitate (7 lei).
2. eliberãrii unei noi cãrþi de
identitate:
a) cererea-tip pentru eliberarea actului de identitate;
b) actul de identitate;
c) certificatul de naºtere,
original ºi copie;
d) certificatul de cãsãtorie,
în cazul persoanelor cãsãtorite sau al soþului supravieþuitor, original ºi copie;
e) hotãrârea de divorþ
definitivã/certificatul de divorþ,
dupã caz, original ºi copie;
f) certificatul de deces al
soþului/soþiei decedat/decedate, în cazul soþului supra-

vieþuitor, original ºi copie;
g) certificatele de naºtere
ale copiilor cu vârsta mai
micã de 14 ani, dupã caz,
original ºi copie;
h) documentul cu care se
face dovada adresei de
domiciliu, precum ºi, dupã
caz, cel cu care se face
dovada adresei de reºedinþã, original ºi copie;
i) chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de
identitate (7 lei).
Având în vedere cele
reiterate, adresãm rugãmintea tuturor persoanelor
care se aflã în situaþiile expuse, dar ºi persoanelor
cãrora le-au intervenit orice
alte modificãri care impun
eliberarea unui nou act de
identitate, sã-ºi îndeplineascã obligaþiile legale ce
le revin.
Insp. ELENA GÎÞÃ

Doresc sã le adresez tuturor celor
care poartã nume de floare, cu prilejul Sãrbãtorii Floriilor, multã sãnãtate, fericire ºi o viaþã plinã de bucurii. Vã transmit, atât în numele meu,
cât ºi al întregului aparat administrativ local, cele mai bune gânduri ºi
vã urez un sincer LA MULÞI ANI!
Primar, Aurel GÂÞÃ

O primã modificare a Legii 119/1996 cu privire la actele de
stare civilã se referã la declararea naºterii care trebuie fãcutã
în termen de 30 de zile pentru copilul nãscut viu ºi în termen
de 3 zile pentru copilul nãscut mort. Tot legea spune cã, dupã
împlinirea termenului de 30 de zile de la naºterea copilului,
întocmirea actului de naºtere se face la cererea scrisã a
declarantului, cu aprobarea primarului localitãþii în a cãrei razã
s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public
comunitar judeþean de evidenþã a persoanelor sau, dupã caz,
al Direcþiei Generale de Evidenþã a Persoanelor a Municipiului
Bucureºti. Înregistrarea naºterii se realizeazã în termen de
90 de zile de la data solicitãrii. În aceastã situaþie, prin completãrile recente la reglementarea de bazã se prevede cã
întocmirea actului de naºtere se face – în urma verificãrilor
standard – pe baza documentelor în funcþie de situaþia datã:
- actul de identitate al mamei ºi al declarantului, certificatul
medical constatator al naºterii ºi, dupã caz, certificatul de
cãsãtorie al pãrinþilor.
- în lipsa actului de identitate al mamei, înregistrarea se
face pe baza celorlalte documente, a documentului întocmit
de reprezentantul poliþiei cu ocazia verificãrilor efectuate la
solicitarea unitãþii sanitare în care a avut loc naºterea, cu privire
la datele de identificare a mamei, ºi a verificãrilor în registrele
de stare civilã sau în Registrul naþional de evidenþã a
persoanelor.
Prin Legea nr. 14/2018 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea ºi completarea unor acte normative privind actele de stare civilã ºi
actele de identitate ale cetãþenilor români s-a dus ºi urmãtoarele completãri:
- dacã nu existã certificat medical constatator al naºterii,
actul de naºtere se întocmeºte pe baza celorlalte documente,
a expertizei medico-legale cu privire la data naºterii ºi a
declaraþiei de recunoaºtere a mamei.
- în lipsa declaraþiei de recunoaºtere a mamei, actul de
naºtere se întocmeºte fãrã a se completa rubricile referitoare
la pãrinþi. În acest caz, numele de familie ºi prenumele se
stabilesc prin dispoziþie emisã în termen de 5 zile de la data
solicitãrii de cãtre primarul unitãþii administrativ-teritoriale unde
se înregistreazã naºterea.
Expertiza medico-legalã se face gratuit.
Inspector, Opriº Cristina-Elena

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
BUMBEA SIMINA-ELENA
RICÃ DAVID-CRISTIAN
MUNTEAN DAVID-GHEORGHE

30.01.2018
23.02.2018
16.03.2018

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

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).

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= RÃCEAN CONSTANÞA 24.05.1937

14.02.2018

= GLIGOREA MARIA

10.08.1942

17.02.2018

= POP MARIA
= SAVU IOAN

02.12.1925

20.02.2018

07.12.1953

28.02.2018

= MAREª MARIA

23.09.1933

23.03.2018

= GUÞÃ ELENA

13.04.1927

23.03.2018

Cu ocazia împlinirii a 50 DE ANI
DE CÃSNICIE le dorim pãrinþilor
noºtri CIORAN VASILE ºi MARIA
ca bunul Dumnezeu sã le dea
multã sãnãtate, putere, rãbdare,
fericire ºi mulþi ani ºi de acum
înainte. LA MULÞI ANI!

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

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

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
MICLIUª ANDREI ºi
DIMA MARIA-MIRABELA

02.03.2018

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent
Tamara Cânean
Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu

rosu galben albastru negru

Declararea ºi înregistrarea
naºterii copilului

