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Colectarea selectivã
a început ºi la Orlat

rosu galben albastru negru

Deºeurile se sorteazã pe cinci categorii

De la 1 noiembrie, colectarea selectivã a deºeurilor a început ºi la Orlat. Contractele locuitorilor cu
vechiul operator de salubritate au încetat de la 1 noiembrie, iar acum primãriile sunt cele care vor colecta
taxa de salubritate ºi vor plãti mai departe facturile cãtre societatea Soma, cea care se ocupã de
colectarea ºi transportul deºeurilor. În Orlat, precolectarea se va realiza pe toate cele cinci categorii, dar
Soma SRL va ridica doar patru (rezidualul ºi cele trei categorii reciclabile), deoarece pentru deºeurile
biodegradabile fiecãrei case i-au fost repartizate staþii de compost.
Deºi startul oficial al colectãrii selective a fost dat sãptãmâna trecutã, cu siguranþã va dura o perioadã
pânã ce fiecare va învãþa cum ºi unde trebuie sã arunce gunoaiele.
Coºul de gunoi din fiecare gospodãrie ar trebui sã fie cel puþin teoretic, înlocuit, cu trei coºuri sau pungi
de gunoi, iar fiecare va avea nevoie de o perioadã de timp în care sã înveþe cum ºi unde aruncã fiecare
gunoi din casã. În pubela galbenã punem plastic ºi metal. În pubela neagrã punem deºeurile reziduale,
tot ce nu punem în primele douã ºi tot aici putem pune ouãle întregi, spre exemplu.
continuare în pagina 2
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Colectarea selectivã a început ºi la Orlat.
Deºeurile se sorteazã pe cinci categorii
Societatea care face
colectarea selectivã va
acorda probabil o perioadã
de acomodare, dar
dupã un timp, cei care nu
vor face colectarea
selectivã dupã regulile
stabilite vor rãmâne cu
deºeurile la poartã.
* Pubela neagrã
(reziduale) ºi pubela
maro (biodegradabile)
* Pubela galbenã
(plastic + metal)
* Igluurile albastru
(hârtie + carton) ºi
verde (sticlã)
În urmãtoarele cazuri,
firma de salubritate va
organiza campanii
periodice de colectare, pe
care le va anunþa public:
* Deºeurile periculoase
din deºeuri menajere (cutii
de vopsea, lacuri, etc.)
* Deºeuri din construcþii
(moloz, gresie, faianþã)
* Deºeuri voluminoase
(mobilier, uºi, ferestre, etc)
De asemenea, în afara
campaniilor organizate, la
cerere ºi contra cost,
firma de salubritate poate
fi apelatã pentru
transporturi speciale în
cazul în care sunt cantitãþi
mai mari de mobilã sau
deºeuri din construcþii.
Date de contact:
SC SOMA SRL,
telefon: 0269/562.056.

Cât despre agenþii
economici, aici existã o
problemã, spun
reprezentanþii firmei.
Pentru mulþi dintre ei,
compania care se ocupã de
colectarea selectivã a
gãsit soluþii ºi le-a livrat
recipientele. Agenþii
economici care nu au încã
un contract cu firma trebuie
sã meargã pânã la sediul
SC SOMA SRL, sã completeze un contract
decomodat, sã prezinte
declaraþia ºi un document
contabil (care cuprinde
codul unic de înregistrare),
urmând ca apoi sã-ºi
ridice recipientele.
De sâmbãtã 5.11.2016
începe programul integral
de colectare selectivã.
Cetãþenii care vor sã afle
mai multe detalii despre
colectarea selectivã pot
suna la cele douã numere
de telefon ale companiei de
salubrizare: 0269.562.056
sau 0269.988.

DEªEURI ÎN PUBELA/
CONTAINERUL GALBEN
(PLASTIC + METAL)
Se pot arunca în acest
container obiecte casnice
mici sau de mãrime
medie, din plastic
ºi metal, ca de exemplu:
Ambalaje din plastic
(de la mâncare
sau cosmetice)

Pungi ºi folii de plastic
Sticle de plastic
Jucãrii
Cutii de plastic ºi metal
Ligheane
Ghivece
Cutii de conserve
Doze de bãuturi
Folie de aluminiu
Tãviþele de polistiren ºi
veselã de plastic de unicã
folosinþã, puþin murdarã
Cutii de lapte ºi sucuri
Cutii de la alimente,
cosmetice, detergenþi ºi
produse de curãþat,
confecþionate din
plastic sau metal.
În aceste pubele
NU se colecteazã:
produse combinate din
metal ºi plastic
cutii de vopsea,
diluanþi sau alte substanþe
chimice periculoase,
baterii uzate ºi
acumulatori
deºeuri medicale
(de exemplu seringi
folosite),
deºeuri de
echipamente electrice
sau electronice.

CE DEªEURI COLECTÃM
ÎN PUBELA/
CONTAINERUL DE
CULOARE NEAGRÃ
(DEªEURI REZIDUALE)?
Se pot arunca în
acest recipient deºeuri care
nu pot fi colectate
nici la deºeuri reciclabile,

nici la deºeuri
biodegradabile. Exemple:
Resturi de carne ºi peºte
gãtite sau proaspete
Resturi de produse
lactate (lapte, smântânã,
brânzã, iaurt, unt, friºcã)
Ouã întregi
Grãsimi animale ºi
uleiuri vegetale
Scutece de unicã
folosinþã / tampoane
Reziduurile/excrementele
animalelor de casã
Conþinutul sacului
de la aspirator
Mucuri de þigarã
ªerveþele folosite
Ambalaje foarte murdare
Cioburi de ceramicã ºi
porþelan
Veselã de unicã folosinþã
foarte murdarã
Cenuºa de la sobe
(dacã în afarã de lemn
se ard ºi cãrbuni)
Resturi vegetale
din curte (dacã sunt
tratate cu pesticid)
Lemn tratat sau vopsit
În aceste pubele NU se
colecteazã urmãtoarele:
Seringi ºi ace de seringã,
medicamente expirate ºi
alte deºeuri medicale
Pãmânt ºi pietre
Ambalaje contaminate cu
substanþe periculoase
Baterii
Aparate electrice, becuri
Deºeuri periculoase
(vopsele ºi ambalaje
goale de vopsele, uleiuri
auto uzate)
Anvelope uzate

CE DEªEURI COLECTÃM
ÎN IGLU VERDE? –
STICLÃ?
Exemple:
Sticle ºi borcane goale
Ambalaje din
sticlã de la
produse cosmetice
În acest iglu NU se
colecteazã urmãtoarele:
resturi de sticlã de
la un geam spart
(pentru cã sticla geamului
poate conþine ºi
substanþe chimice)
becuri sau neoane
(acestea se vor arunca în
locurile special
amenajate pentru
deºeuri DEEE
sau în campaniile
trimestriale organizate de
operatorul de salubritate
SC SOMA SRL)
ambalaje de sticlã
contaminate cu
substanþe periculoase, etc.

CE DEªEURI
COLECTÃM ÎN IGLU
ALBASTRU –
HÂRTIE ªI CARTON?
cutii de pantofi,
cutii de aparaturã
electrocasnicã
plicuri
fotografii
farfurii ºi pahare de
carton
cartoane de ouã
pungi de cadouri
etichetele de la haine
ziare, reviste, cãrþi, caiete
tuburi de la hârtia
igienicã ºi de la
prosoapele de bucãtãrie
În acest iglu NU se
colecteazã urmãtoarele,
acestea urmând sã se
arunce în pubela
neagrã (reziduale):
ºerveþele murdare
ambalaje din hârtie sau
carton foarte murdare.

Dupã depunerea declaraþiei de impunere în care persoanele
fizice au scris componenþa familiei, iar persoanele juridice au
înscris tipul de activitate economicã care se desfãºoarã în
spaþiul respectiv, COMPARTIMENTUL IMPOZITE ªI TAXE
LOCALE va face calculul în baza acestei declaraþii. Taxa se
va calcula începând cu data de 1 noiembrie 2016.
Termenul de achitare a taxei – 15 decembrie 2016
Anul 2016 este primul an de aplicare a noii taxe ºi de aceea,
prin excepþie, termenul limitã de platã a taxei aferente lunilor
noiembrie ºi decembrie este 15 decembrie. În anii urmãtori,
taxa se va plãti trimestrial, adicã termenele de platã vor fi
urmãtoarele: 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie, 15 octombrie.
Dacã taxa nu va fi plãtitã, sau va fi plãtitã cu întârziere, se vor
percepe majorãrile de întârziere prevãzute de Codul de
Procedurã Fiscalã de 1% din suma datoratã/lunã.

LOCURILE ÎN CARE SUNT AMPLASATE RECIPIENTELE
PENTRU COLECTAREA SELECTIVÃ

BULETIN DE A
VERTIZARE
AVERTIZARE
Oficiul Fitosanitar Sibiu,
recomandã efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de cereale, pomi
fructiferi, pepiniere împotriva
ROZÃTOARELOR (ºoarecele de câmp, ºoarecele
de pãdure, ºoarecele casã).
Se recomandã efectuarea
tratamentului pe suprafeþele
pe care numãrul coloniilor
ajunge la 4 – 5/ha.
Colonia reprezintã totalitatea gãurilor grupate, iar
zona înconjurãtoare de
vegetaþie care a fost retezatã
pentru consum, reprezintã
vatra de atac.
Produs de protecþie a
plantelor omologat recomandat:
1. BROMAKOL 25 - 50 g
momeli /galerie activã
Perioada optimã de tratament: 31 octombrie 2016 pânã la distrugerea populaiilor de rozãtoare. Alte recomandãri:
Mãsuri agrotehnice:
- distrugerea prin praºile
a galeriilor ºi cuiburilor de
rozãtoare ca loc de adãpost
ºi înmulþire;
- blocarea cãilor de acces
sau de extindere a rozãtoarelor în culturile învecinate prin brazde adânci sau
ºanþuri în jurul culturilor;
- se efectueazã controale
din 5 în 5 zile, momeala
consumatã (Bromakol) se
va înlocui cu alta pânã când
aceasta rãmâne neconsumatã, semn ca populaþia de

ºoareci este distrusã;
- suprafeþele tratate se vor
semnaliza cu placuþe
inscripþionate: “ATENÞIE TEREN OTRÃVIT”; - se
interzice pãºunatul cât timp
sunt prezente momelile pe
teren.
Citiþi cu atenþie prospectul
produsului de protecþie a
plantelor înainte de utilizare!
Ambalajele din carton
provenite de la produs, se vor
plia ºi depozita, pânã la predarea acestora la distribuitorul de produse (program
SCAPA – www.aiprom.ro).
Pentru protecþia familiilor
de albine, în conformitate cu
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, privind
implementarea legislaþiei, în
vederea protecþiei familiilor
de albine, împotriva intoxicaþiilor cu produse de

protecþie a plantelor.
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.
Întocmit
Cons. sup. Ana TIMAR
IMPORTANT !
În conformitate cu M.O. nr.
855/27 oct.2016 – Acte ale
organelor de specialitate ale
administraþiei publice centrale nr. 869/1650/111(pg.15)
– Ordin privind modificarea
Ordinului
ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale, al ministrului mediului,
apelor ºi pãdurilor ºi al
preºedintelui Autoritãþii
Naþionale Sanitare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor nr.
352/636/54/2015 pentru
aprobarea normelor privind
ecocondiþionalitatea în cadrul schemelor ºi mãsurilor
de sprijin pentru fermierii din
România - fermierii care prin
activitatea lor depoziteazã,
manipuleazã ºi utilizeazã
produse de protecþie a
plantelor au urmãtoarele
obligaþii:
1. Sã utilizeze numai produse de protecþie a plantelor
omologate de Comisia
Naþionalã de Omologare a
Produselor de Protecþie a
Plantelor, care se regãsesc

în baza de date PESTEXPERT. Referinþe:
Paºi de urmat: www.madr.ro/
- Fitosanitar: http://
www.madr.ro/ro/
fitosanitar.html - Adrese
web (josul paginii): https://
aloe.anfdf.ro/
- utilizator: „guest”
- parola: „guest”
2. Sã utilizeze produsele de
protecþie a plantelor doar în
scopul pentru care acestea
au fost omologate ºi numai
în conformitate cu instrucþiunile de utilizare.
3. Sã nu aplice tratamente

cu produse de protecþie a
plantelor în zonele de
protecþie a resurselor de apã,
în zonele de protecþie sanitarã ºi ecologicã, precum ºi
în alte zone protejate stabilite
în condiþiile legii.
4. Sã respecte condiþiile de
depozitare, manipulare ºi
utilizarea produselor de
protecþie a plantelor în
exploataþiile
agricole,
prevãzute în Codul de bune
practici de utilizare ºi
depozitare a produselor de
protecþie a plantelor elaborat
de Autoritatea Naþionalã
Fitosanitarã. Referinþe: http//
www.madr.ro/norme-de-eco-

conditionalitate-in
domeniufitosanitar.html.
5. Sã pãstreze o perioadã
de cel puþin 3 ani documentele de evidenþã contabilã a produselor de protecþie
a plantelor depozitate ºi
utilizate în exploataþie, precum ºi Registrul de evidenþã
a tratamentelor cu produse
de protecþie a plantelor.
Tratamentele fitosanitare
efectuate se înregistreazã
obligatoriu în registrul de
evidenþã a tratamentelor cu
produse de protecþie a
plantelor conform modelului
din Anexa nr. 2, la buletinul
de avertizare.
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În aceastã paginã a ziarului nostru, ORLAT-info, publicãm câteva articole ale domnului (doctor în istorie) Alexandru
Bucur, specialist în Istoria Regimentului 1 român de graniþã, care a avut comandamentul ºi subunitãþile anexã la Orlat.
Alãturi de comanda acestui regiment, la Orlat a fost ºi sediul Companiei a VI de grãniceri. Aceastã companie era formatã
din þãrani-grãniceri din localitãþile Orlat ºi Veºtem. Din aceastã localitate (Veºtem) provine ºi autorul articolelor care
urmeazã sã aparã în ziarul nostru, domnul dr. Alexandru Bucur.

Dr. Alexandru BUCUR
Ioan Papiu s-a nãscut la data de
1 septembrie 1841, în localitatea
Oarda de Sus, judeþul Alba. A urmat
studiile gimnaziale la Blaj, pe care
le-a definitivat în anul 1862. Apoi a
frecventat cursurile teologice la
Seminarul domestic din Blaj (în anul
1865 era nominalizat ca teolog
absolut, intern), pe care le-a terminat
în anul 1866. Dupã absolvire a fost
admis ca dascãl în ºcolile grãnicereºti, mai precis, la Orlat. La ºcoala
grãnicereascã din amintita localitate,
fostã sediu al Regimentului 1
grãniceresc român, a activat între
anii 1866-1873, fiind numit prin
Decretul guvernului nr. 26.126 din 3
decembrie 1866, având un salariu
anual de 315 florini v.a. – din ,,Fondul
de provente” – ºi 85 florini din
,,Fondul de monturã”. A deþinut o

Valoarea lemnelor, diferenþele de preþ
ºi cheltuielile judecãtoreºti s-au
situat la suma de 275 florini ºi 15
creiþari. Dar, pentru a intra în
atmosfera epocii, vom recurge la
reproducerea sentinþei, datã în 12
decembrie 1875 de Judecãtoria
cercualã regeascã din Sãliºte,
judecãtor fiind Ioan Rujeanu Maxim:
„Sentinþã, în procesul Comitetului
Administrativ al Fondului ºcolar
aparþinând de I-ul Regiment Român
de Graniþã din Sibiu, ca actor, contra
d-lui Ioan Papiu, fost învãþãtor primar
la ºcoala grãnicereascã din Orlat ºi
de prezent paroh greco-catolic în
Mãrgãu, ca acþionat, pentru 275 florini
ºi 15 creiþari v.a., sau dupã reducerea
acestei sume, 234 fl. ºi 67 1 cr. v.a.,
intentat cu acþiunea de prezent 12
decembrie 1872, nr. 1704 ºi
pertractat întâiaºi datã la 30
decembrie 1872 iar a doua oarã în
urma decretului Înaltei Curii Regeºti
perioadã ºi funcþia de director al din 29 octombrie 1873, la 26 sepºcolii. Dar, la un moment dat, a intrat tembrie 1874 ºi la 7 aprilie 1875 cu
în conflict cu conducerea Comitetului desãvârºire, pronunþatã de Judiciul
pentru Administrarea Fondului cercual regesc din Sãliºte, în Numele
Grãniceresc de la Sibiu ºi a fost Majestãþii Sale Regelui Apostolic,
destituit din post. Motivele pentru care dupã ascultarea martorilor, urmãtoaPapiu, ,,alias Cotocu'”, a fost nevoit rele de drept. Acþionatul, dl. Ioan
sã pãrãseascã învãþãmântul grãni- Papiu, de prezent paroh greco-catolic
ceresc au fost urmãtoarele: s-a în Mãrgãu, este dator a-i rãspunde
dovedit ,,laº în cercetarea bisericii, a Comitetului Administrativ al Fondului
negles ºcoala ºi a atacat în foi ºcolar aparþinând de fostul I
publice Comitetul”. Dupã pãrerea Regiment Român de Graniþã din
noastrã, destituirea acestuia a fost Sibiu, la mâna procuratorului acestui
una forþatã, din cauzã cã a avut fond, dl. dr. Ioan Nemeº în Sibiu, din
curajul sã critice conducerea de la suma pretinsã de actor, la început cu
Sibiu. Procesul care s-a declanºat, 275 fl. 15 cr. v.a. iar dupã aceea
început în luna decembrie 1872 ºi redusã la 234 fl. 67 1 cr. v.a.” Urma
definitivat în decembrie 1876, nu s-a descrierea sumelor ºi ce reprezentau
axat pe cauzele care au dus le ele, plus dobânda aferentã. Ioan
destituire ci, culmea, pentru o anu- Papiu mai era obligat sã depunã un
mitã sumã de bani care reprezenta jurãmânt din care sã reiese faptul cã,
„relutul pentru lemnele” de foc nece- o parte din lemne au rãmas spre
sare ºcolii din Orlat ºi învãþãtorilor. folosinþã ºcolii din Orlat, iar altã parte

a fost utilizatã de învãþãtorii din Orlat,
Ioan Andrei ºi Ioan Moldovan. Dacã
depunea acest jurãmânt i se scãdea
suma de 126 fl. ºi 49 1 cr. iar
cheltuielile de judecatã ar fi fost suportate de fiecare parte a procesului.
„Cheltuielile procesuale ale Fondului
actor se lichideazã cu 45 fl. v.a. iar
acelea ale acþionatului cu 20 fl. v.a.
iar spesele avocatului dr. Ioan
Nemeº se lichideazã cu 36 fl. v.a.”
Urmau Motivele, înºirate pe ºase
pagini. Din studiul documentelor
existente în Arhiva ºcolilor Grãnicereºti rezultã cã pe rol a intrat ºi
Judecãtoria cercualã Bánfy Hunyad,
împotriva lui Ioan Papiu. Pânã la
urmã, conform scrisorii nr. 73 din 4
decembrie 1876, trimisã Comitetului
de cãtre avocatul Ioan Nemeº, Ioan
Papiu a achitat sumele datorate, mai
puþin cea de 8 florini, pe care urma
sã o achite.
Cariera sa, dupã excluderea din
ºcolile Grãnicereºti, a continuat în
domeniul preoþesc. La data de 10
martie 1874 a fost hirotonit la Blaj ºi
numit paroh în Beju, judeþul Cluj. Apoi,
prin Decretul nr. 935 din 21 martie
1874, a fost numit administrator
parohial în localitatea Mãrgãu, judeþul
Cluj, unde a devenit preotul localitãþii
ºi a activat pânã la 23 noiembrie
1892. În anul 1896 era printre preoþii
disponibili. Apoi, prin Decretul nr.
2.792 din 25 iunie 1898 a fost numit
paroh în Veºtem, unde a avut o
pãstorire plinã de realizãri. A fost
numit paroh dupã decesul preotului
Teodor Coman (1840-29 noiembrie
1897, Veºtem), care a pãstorit
localitatea în perioada 1869-1897.
Pãstorirea lui Papiu s-a desfãºurat
în perioada 25 iunie 1898-17
septembrie 1914. În perioada cât a
funcþionat la Veºtem a fost membru
în Forul protopopesc de primã

instanþã dar ºi în Senatul ºcolar
protopopesc ale Districtului Sibiu.
Acest vrednic preot a introdus, la
Veºtem, un registru numit Foaia
familiarã, în care a trecut cu mare
acurateþe, fiecare imobil ºi cine l-a
locuit, urmaºii proprietarilor, anii
naºterii ºi morþii, ocupaþia fiecãruia,
cu cine s-a cãsãtorit, în ce localitate
a plecat etc. În anul 1899 a
determinat pe locuitori sã clãdeascã
ºura ºi grajdul parohial (existente ºi
azi) iar, în 1908 (cu ajutorul banilor
colectaþi în America de ,,George
Irimie Milea, Iorgu Nicolae Milea ºi
Alexandru Dumitru Bucur, la anii
1905-1906”), s-a construit corul
bisericii (,,podiul”), plãtindu-se suma
de 1.658 coroane. Despre el, preotul
Cornel Andrea – cel care i-a urmat în
parohia Veºtem – nu avea decât
critici, unele neîntemeiate: «a fost un
preot bãtrân, vãduv, fãrã copii, (…) ºi
cam nepãsãtor, care nu a lucrat
însuºi porþiunea canonicã, ci o a dat
,,în parte” la unul ºi altul din comunã,
cari în 18 ani de-a lungul nu au mai
gunoit-o, ci numai i-au luat puterile».
La începutul anului 1914 era grav
bolnav, fiind nevoie de solicitarea la
Oficiul Protopopesc a unui ajutor de
preot, care sã-l înlocuiascã. Cel
numit sã efectueze serviciul divin ºi
sã rezolve problemele bisericeºti ale
localitãþii a fost preotul disponibil Aron
Mãrculeþiu, ,,administrator parohial”
care ºi-a desfãºurat activitatea în
perioada septembrie 1914-august
1915. Ioan Papiu a decedat la Sibiu,
unde a fost þi îngropat, la data de 8
mai 1915, în vârstã de 74 de ani. La
înmormântarea acestuia (10 mai)
biserica din Veºtem a achitat 30
coroane, aºa cum s-a specificat în
Registrul de cheltuieli: ,,Sã plãteºte
preþul cununei pre înmormântarea
parohului local On. Ioan † Papiu,
întîmplatã în Sibiu Ia 1915”.

Împãrãteasa Maria TTereza,
ereza, cea care a semnat
decretul de înfiinþare a re
gimentelor române de graniþã
regimentelor

Ioan PÃREAN
Unul dintre cartierele Sibiului
poartã numele singurei împãrãtese
habsburgice: Maria Tereza, care a
deþinut puterea politicã a Imperiului
între anii 1740 ºi 1780. Cartierul
Terezian, cãci despre el este vorba,
a început sã se dezvolte în prima
parte a secolului al XVIII-lea, ca prim
cartier de locuinþe ºi clãdiri de
utilitate publicã din afara zidurilor
vechiului burg transilvan.
Maria Tereza a Austriei (Maria
Theresia Amalia Walpurga von

Österreich) s-a nãscut la 13 mai 1717
în Viena ºi a trecut la cele veºnice la
29 noiembrie 1780, tot la Viena. A fost
conducãtoarea þãrilor Ereditare
Austriece, fiind fiica lui Carol al VI-lea
împãrat romano-german (1685–
1740), apoi, soþia împãratului Francisc ªtefan ºi mama împãraþilor Iosif
al II-lea ºi Leopold al II-lea (a avut 16
copii, dintre care 11 fete ºi 5 bãieþi).
A purtat titlurile de Arhiducesã a
Austriei, reginã a Boemiei, reginã a
Ungariei, Mare Principesã a Transilvaniei etc. Deºi nu a fost niciodatã
încoronatã cu coroana Sfântului Im-

periu Roman, este cunoscutã ca
împãrãteasã ca urmare a faptului cã
a fost cãsãtoritã (din 1736) cu
Francisc ªtefan de Lorena (în germanã: Franz Stephan von Lothringen), care a fost ales în demnitatea
de împãrat romano-german în 1745,
purtând numele de Franz I Stephan.
De atunci încolo Maria Terezia a
purtat titlul de împãrãteasã a
Sfântului Imperiu Romano-German.
Despre viaþa ºi activitatea ei vom
scrie într-un viitor numãr al ziarului
nostru (inclusiv despre legendele
care fac referire la moartea ei).

În memoria celebrei împãrãtese,
la începutul secolului al XX-lea, edilii
sibieni i-au ridicat un bust. Monumentul Mariei Tereza a fost turnat în
bronz la Budapesta ºi a fost amplasat în cartierul Terezian în 27 iulie
1909. În faþa monumentului a existat
figura din bronz a unui orfan depunand o coroana de flori. (Clãdirea din
spatele monumentului a fost
construitã, pe la jumãtatea secolului
al XVIII-lea, iniþial, pentru primirea
azilanþilor austrieci de religie evanghelicã (landleri) apoi, orfelinat)
Lucrarea a fost realizatã de sculp-

torul Konstantin Kleber. Ea a fost
aºezatã pe un postament de 3 x 3,50 m,
din piatrã albã.
Orfanul din bronz, care depunea
coroana de flori la picioarele
împãrãtesei, a dispãrut dupã
Primul Rãzboi Mondial în condiþii
misterioase. Bustul Mariei Tereza,
restaurat recent, se poate vedea pe
strada Gladiolelor, pe amplasamentul iniþial.

Pagin[ realizat[
de col. (r) Ioan Pãrean
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IOAN P
APIU (1841-1915), ÎNVÃÞÃTOR ªI PREOT
PAPIU
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În ce condiþii se acordã ajutorul de încãlzire
(1 noiembrie 2016- 31 martie 2017)
tora sau persoanelor dependente precum ºi pentru uzul
persoanelor aflate în zone
greu accesibile
- Mai mult de un autoturism/motocicletã cu o vechime mai mare de 10 ani
- Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de
orice fel cu sau fãrã remorci,
rulote, autobuze, microbuze
- ªalupe, bãrci cu motor,
scutere de apã, iahturi, cu
excepþia bãrcilor necesare
pentru uzul persoanelor care
locuiesc în Rezervaþia Biosferei „Delta Dunãrii”
- Utilaje agricole: tractor,
combinã autopropulsatã
- Utilaje de prelucrare
agricolã: presã de ulei,
moarã de cereal
- Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de
prelucrat lemnul acþionate hidraulic, mecanic sau electric
“Lista bunurilor ce conduc la
excluderea acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei”, stabilitã prin anexa 2 la
normele metodologice 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

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

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
BOGÃÞAN ªI
RIGHERIU RALUCA-PETRA

08.10.2016

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 2016
pentru a putea beneficia de
acest drept pe tot parcursul
sezonului rece.

LISTA BUNURILOR CE
CONDUC LA EXCLUDEREA
ACORDÃRII AJUTORULUI
PENTRU INCÃLZIREA
LOCUINÞEI
BUNURI IMOBILE
- Clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei de domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti

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

- Terenuri de împrejmuire
a locuinþei ºi curtea aferentã
ºi alte terenuri intravilane
care depãºesc 1000 mp în
zona urbanã ºi 2000 mp în
zona ruralã
BUNURI MOBILE
- 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 aces-

DEPOZITE BANCARE
- Depozite bancare cu
valoare de peste 3000 lei
TERENURI/ANIMALE ªI/
SAU PÃSÃRI
- Suprafeþe de teren, animale ºi pãsãri a cãror valoare
netã de producþie anualã
depãºeºte suma de 1000
euro pentru persoana singurã, respectiv suma de
2500 euro pentru familie

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!
= GRANCEA ANA

11.03.1923

07.10.2016

= MUNTEAN IOAN

20.08.1938

08.10.2016

31.01.1928
11.10.2016
= RANGA SORA
= FULEA MARIA
09.06.1930
26.10.2016
liilor
familiilor
Primãria Comunei Orlat transmite fami
îndoliate, sincere condoleanþe!

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
HOLIOVAÞ ªTEFAN MIHAI

17.09.2016

USCATU MIRUNA-PARASCHIVA

14.10.2016

GHEORGHICA ANDREEA-SONIA

18.06.2016

ANDRONIC ANDREEA-NICOLETA 15.10.2016

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

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

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu

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 dacã
între acestea existã 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

