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Sfaturi utile pentru
combaterea efectelor caniculei
CANICULA
(TEMPERATURI
RIDICATE)

- Verificaþi funcþionarea
corectã a sistemului de
aer condiþionat. Izolaþi ferestrele.
- Montaþi temporar,
între ferestre ºi perdele,
un sistem de reflectare a
cãldurii (exemplu: folie de
aluminiu ).
- Acoperiþi ferestrele în
care bate soarele dimineaþa sau dupã amiaza
cu draperii, jaluzele,
obloane. Acestea pot
reduce cãldura în casã cu
pânã la 80%.

ÎN TIMPUL
CANICULEI:
- Rãmâneþi în casã ºi
limitaþi expunerea la
soare. Ideal ar fi sã locuiþi
la etaje inferioare în cazul
în care nu aveþi sistem de
aer condiþionat.
- Petreceþi-vã cea mai
mare parte a zilelor cãlduroase în clãdiri publice
precum biblioteci, ºcoli,
teatre, centre comerciale
etc.
- Mâncaþi regulat, echilibrat ºi uºor. Evitaþi utilizarea sãrii.
Beþi multã apã. Persoanele care au epilepsie, suferã de inimã, rinichi sau ficat, au restricþionare privind utilizarea
lichidelor ori au probleme
de reþinere a lichidelor,
trebuie sã consulte un
medic înainte de a creºte
aportul acestora.

- Limitaþi consumul de
bãuturi alcoolice.
- Purtaþi haine uºoare,
rãcoroase, colorate deschis care acoperã cat mai
mult pielea.
- Protejaþi-vã faþa ºi
capul purtând o pãlãrie cu
boruri largi.
- Nu lãsaþi niciodatã copiii sau animalele singure
în autovehicule închise.
- Evitaþi muncile extenuante în partea cea mai
cãlduroasã a zilei. Utilizaþi
un sistem de contact permanent cu o altã persoanã ºi luaþi pauze frecvente.
În condiþii de caniculã, se
pot declanºa diferite
afecþiuni.
Iatã câteva dintre acestea, simptomele lor ºi cum
puteþi acorda primul
ajutor:
- ARSURI - Înroºirea pie-

lii ºi dureri, posibil bãºici,
febrã, durere de cap. Faceþi un duº, folosind sãpun pentru curãþarea porilor. Folosiþi îmbrãcãminte
uscatã, curatã ºi consultaþi
un medic.
- CRAMPE - Spasme
dureroase, de obicei în
muºchii de la picioare ºi
cei abdominali, transpiraþie greoaie. Duceþi victima într-o încãpere rãcoroasã. Masaþi uºor muºchii afectaþi pentru a
dispãrea spasmele. Daþii sã bea câte o jumãtate de
pahar de apã rece la
fiecare 15 minute (fãrã cafeinã sau alcool). Întrerupeþi administrarea lichidelor dacã victima are stare
de vomã
- EPUIZARE - Transpiraþie greoaie dar pielea
poate rãmâne rece, palidã

sau roºiaticã. Puls slab.
Este posibil ca temperatura corpului sã fie
normalã, dar sã înceapã
sã creascã. Sunt posibile
stãri de leºin, ameþealã,
vomã, obosealã sau dureri de cap. Aºezaþi victima
culcatã într-un spaþiu
rãcoros. Scoateþi-i hainele. Puneþi-I haine rãcoroase ºi umede. Duceþi
victima într-un spaþiu cu
aer condiþionat.
Dacã victima este
conºtientã, daþi-i sã bea
apã. Asiguraþi-vã cã o bea
în înghiþituri mici. Daþi-i sã
bea câte o jumãtate de
pahar cu apã rece la fiecare 15 minute. Întrerupeþi
administrarea lichidelor
dacã victima are stare de
vomã. Dacã victima începe
sã vomite, solicitaþi
imediat ajutor medical.

Elevii de la ªcoala „Ion Pop Reteganul”
au mers din nou în excursie
Elevii de la ªcoala „Ion Pop Reteganul” din Orlat au
beneficiat, ca în fiecare an, de o excursie pe traseul Orlat Sebeº - ªugag- Baraj Oaºa- Mãnãstirea Oaºa - Valea
Frumoasei. La activitatea desfãºuratã în 29 iunie au

participat 44 de elevi însoþiþi de 4 profesori. Copiii s-au arãtat
deosebit de încântaþi ºi le-au mulþumit organizatorilor pentru
aceastã rãsplatã. Primãria comunei Orlat va continua sã se
implice în sprijinirea ªcolii „Ion Pop Reteganul” din localitate.

ACCIDENT
VASCULAR
CEREBRAL
(SITUAÞIE
MEDICALÃ
DE URGENÞÃ
SEVERÃ)
– Temperatura
corpului foarte
mare; piele fierbinte, roºie ºi
uscatã; puls rapid
ºi slab; respiraþie
rapidã. Posibil, în
stare de inconºtienþã. Sunaþi la
112 sau duceþi
victima de urgenþã
la spital. Întârzierea

poate fi fatalã.
Mutaþi victima întrun spaþiu rãcoros.
Scoateþi-i hainele.
Introduceþi-o într-o
cadã cu apã rece
sau udaþi-i corpul
cu cârpe reci.
Urmãriþi dacã sunt
probleme de respiraþie. Folosiþi aerul
condiþionat
DUPÃ CANICULÃ:
Canicula asociatã cu
seceta (lipsa de precipitaþii) poate afecta
regiuni foarte mari ºi un
numãr ridicat de oameni.
Ea creeazã condiþii
pentru manifestarea altor
pericole precum incendii,
viituri ºi alunecãri de
teren.

MULÞUMIRI pentru
oamenii cu suflet mare
În data de 22/23 iunie un incendiu ameninþa sã ne
distrugã casa. Mulþumim tuturor vecinilor, rudelor ºi
prietenilor pentru ajutorul moral ºi material acordat.
Pentru toþi cei care ne-au fost alãturi, cu respect ºi
recunoºtinþã, Gligor Muntean.
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ÎNAINTE DE
CANICULÃ:
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TURUL CICLIST AL SIBIULUI – ediþia 2017 a trecut ºi prin ORLAT
continentalei Androni Sidermec Bottecchia a câºtigat
Prologul ediþiei cu numãrul 7 a Turului Ciclist al Sibiului.
Palini a fost urmat de coechipierul sãu, Luca Pacioni.
Podiumul a fost completat de Carlos Alzate
(UnitedHealthCare).
Italianul Andrea Palici a câºtigat Prologul ediþiei cu
numãrul ºapte a Turului Ciclist al Sibiului, desfãºuratã
miercuri seara, pe strãzile din centrul istoric al Sibiului. Palici
a parcurs cei 2,3 kilometri ai Prologului în 3 minute ºi 8
secunde, având un timp cu douã secunde mai bun decât
compatriotul ºi, totodatã, colegul sãu de la Androni Sidermec
Bottecchia, Luca Pacioni. De altfel, Italia - þara cel mai bine
reprezentatã la ediþia din acest an a Turului Ciclist al Sibiului
- a avut patru rutieri în primii 10. Pe locul al treilea s-a clasat
un columbian, Carlos Alzate, de la UnitedHealthCare, una
dintre cele douã echipe americane aflate în premierã la TCS
ºi care are un palmares impresionant, 18 titluri naþionale ºi

NOUTÃÞI de la GAL Mãrginimea
Sibiului. Ghidul solicitantului
consultativ pentru Mãsura M06-6A.
Sprijin pentru demararea de afaceri
cu activitãþi neagricole

brie 2013 privind finanþarea,
gestionarea ºi monitorizarea
politicii agricole comune ºi de
abrogare a Regulamentelor
(CEE) NR. 352/78, (CE) nr.
165/94, (CE) nr.2.799/98, (CE)
nr. 814/2000, (CE) nr.1.290/
2005 ºi (CE) NR.485/2008 al
Consiliului, în orice etapã de
derulare a proiectului;
c) Prezentarea dovezii cofinanþãrii private a investiþiei,
prin extras de cont ºi/sau
contract de credit acordat în
vederea implementãrii proiectului, prin deschiderea unui
cont special al proiectului în
care se vireazã/ depune minimum 50% din suma reprezentând cofinanþarea privatã,
disponibilul din acest cont fiind
destinat plãþilor efectuate de
solicitant în vederea implementãrii proiectului. Cheltuielile vor fi verificate la depunerea primei cereri de platã.
La depunerea urmãtoarelor
cereri de platã, condiþia prezentãrii extrasului de cont, în
vederea verificãrii operaþiunilor
întreprinse, nu se mai aplicã.
Finanþarea unui proiect
depus la Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã GAL Mãrginimea Sibiului, în cadrul mãsurii 06/6A „Sprijin pentru demararea de afaceri cu activitãþi
neagricole”, este restricþionatã
pentru urmãtoarele categorii
de beneficiari:
- Beneficiari înregistraþi în
lista AFIR a debitorilor pentru
Programul SAPARD ºi pentru
FEADR, pânã la achitarea
integralã a datoriei faþã de
AFIR, inclusiv a majorãrilor de
întârziere;
- Beneficiari care au contracte de finanþare reziliate pentru
FEADR, din iniþiativã AFIR, din
cauza nerespectãrii clauzelor
contractuale ºi rezilierea are o
vechime mai micã de un an;
- Beneficiarii care se aflã în
situaþii litigioase cu AFIR, pânã
la finalizarea litigiului.
Reprezentantul legal este
persoana desemnatã sã reprezinte solicitantul în relaþia
contractualã cu AFIR, conform
legislaþiei în vigoare. Depunerea Cererii de finanþare se
poate face de orice altã persoanã împuternicitã prin procurã notarialã de persoana
desemnatã sã reprezinte
solicitantul, conform legislaþiei
în vigoare.
Micro-întreprinderile ºi întreprinderile mici, atât cele existente cât ºi cele nou înfiinþate
(start-up) trebuie sã fie înregistrate la ONRC ºi sã-ºi
desfãºoare activitatea în
teritoriul GAL Marginimea
Sibiului (atât sediul social, cât
ºi punctul/punctele de lucru
trebuie sã fie amplasate în
teritoriul GAL Marginimea
Sibiului). Sunt eligibili în cadrul
mãsurii 06/6A, numai solicitanþii înscriºi la ONRC.
http://
galmarginimeasibiului.ro/
wp-content/uploads/M06-6ASprijin-pentru-demarareade-afaceri-cu-activitatineagricole-2.pdf

Vã invitãm sã propuneþi
eventuale modificãri ale ghidului pânã în data de 19 iulie
2017, la sediul asociaþiei din
localitatea Rãºinari, str.
Copãcele, nr 189 în intervalul
9-16, la telefon 0744-526-156
sau prin email, la adresa
gal_marginimea_sibiului@yahoo.ro

prevãzutã în notificare, numai
în cadrul sesiunii continue a
anului urmãtor.
Prevederile indicate anterior
se aplicã corespunzãtor ºi în
cazul ADI, dacã un membru al
asociaþiei se aflã în situaþiile
prevãzute mai sus.
IMPORTANT!!!! În conformitate cu prevederile art. 60 din
CATEGORIILE DE
Regulamentul (UE) nr. 1306/
BENEFICIARI ELIGIBILI
2013, nu sunt eligibili benefiBeneficiarii eligibili pentru ciari care au creat în mod artifisprijinul acordat prin Mãsura cial condiþiile necesare pentru
06/6A sunt:
a beneficia de finanþare în
- Fermieri sau membrii cadrul mãsurilor PNDR 2014unei gospodãrii agricole, care 2020. În cazul constatãrii unor
îºi diversificã activitatea prin astfel de situaþii, în orice etapã
înfiinþarea unei activitãþi non- de derulare a proiectului,
agricole în spaþiul rural pentru acesta este declarat neeligibil
prima datã. Persoanele fizice ºi se procedeazã la recupeneautorizate nu sunt eligibile; rarea sprijinului financiar, dacã
- Micro-întreprinderi ºi între- s-au efectuat plãþi.
prinderi mici existente din
În conformitate cu prevespaþiul rural, care îºi propun derile Ghidurilor de implemenactivitãþi non-agricole, pe care tare a Mãsurii 06/6A, respectiv
pe care nu le-au mai efectuat a Sub-Mãsurii 19.2 „ Pentru a
pânã la data aplicãrii pentru evita crearea de condiþii
sprijin;
artificiale, un solicitant (inclusiv
- Micro-întreprinderi ºi între- acþionarii/acþionarii majoritari)
prinderi mici noi, înfiinþate în poate depune mai multe
anul depunerii aplicaþiei de proiecte de servicii simultant
finanþare sau cu o vechime la douã sau mai multe GALde maxim 3 ani fiscali, care uri din aceleaºi judeþ, judeþe
nu au desfãºurat activitãþi diferite sau la acelaºi GAL, în
pânã în momentul depunerii cadrul unor apeluri de selecþie
acesteia (start-ups);
diferite, respectând, pe lângã
Atenþie!
condiþiile minime menþionate
Nu pot fi beneficiari direcþi mai sus, urmãtoarele condiþii:
a acestei mãsuri persoanele
- Acþiunile proiectului sã nu
fizice neautorizate!
vizeze aceiaºi participanþi din
Beneficiarii eligibili sunt ºi cadrul GAL care au mai
beneficiarii direcþi din teritoriul beneficiat de acþiuni de formare
GAL Mãrginimea Sibiului
ºi informare în cadrul altui
Beneficiari indirecþi
proiect similar (cu aceiaºi te- Comunitãþile locale din maticã), inclusiv proiecte finanteritoriul GAL Mãrginimea þate în perioada de proSibiului
gramare 2007-2013
Urmãtoarele categorii de
- Acþiunile propuse prin
solicitanþi/beneficiari pot proiect sã nu fie identice cu
depune proiecte aferente acþiunile unui proiect anterior
mãsurilor/submãsurilor de depus de cãtre acelaºi soliinvestiþii derulate prin PNDR ciant în cadrul aceluiaºi GAL
2014-2020, cu respectarea ºi finanþat”
urmãtoarelor condiþii, dupã
Un solicitant/beneficiar,
caz:
dupã caz, poate obþine finana) solicitanþii/beneficiarii/ þare nerambursabilã din
membrii asociaþiilor de dez- FEADR ?i de la bugetul de stat
voltare intercomunitarã, dupã pentru mai multe proiecte de
caz, înregistraþi în registrul investiþii depuse pentru
debitorilor AFIR, atât pentru mãsuri/sub-mãsuri din cadrul
Programul SAPARD, cât ºi PNDR 2014-2020, cu îndeplipentru FEADR, care achitã
integral datoria faþã de AFIR, nirea cumulativã a urmãtoainclusiv dobânzile ºi majorã- relor condiþii:
a) Respectarea condiþiilor
rile de întârziere pânã la semnarea contractelor de de eligibilitate ale acestuia ºi
a regulilor ajutoarelor de stat,
finanþare;
b) solicitanþii care s-au respectiv a regulilor de
angajat prin declaraþie pe minimis, dupã caz
b) Nu sunt create condiþiile
propria rãspundere, la depunerea cererii de finanþare, pentru a obþine în mod necucã vor prezenta: dovada cofi- venit un avantaj, în sensul prenanþãrii private ºi/sau pro- vederilor art.60 din Reguiectul tehnic la data semnãrii lamentul (UE) NR.1.306/2013
contractului ºi nu prezintã al Parlamentului European ºi
aceste documente la data al Consiliului din 17 decem-

douã mondiale.
* Emoþii pentru Eduard Grosu, component al naþionalei
României, care a cãzut la antrenamente, fiind suspecta de
fracturã de braþ. Transportat la spital, sportivul a rãsuflat
uºurat aflând cã are doar o contuzie, în ciuda faptului cã
braþul continua sã-l doarã. S-a prezentat la start, fãrã a se
încãlzi însã suficient, ºi a terminat Prologul pe locul 22.
* Prima etapã, cea mai lungã din istoria de 7 ediþii a
Turului Cisclist al Sibiului, a fost de 211,8 km. Traseul:
Sibiu - ªura Mare - Ruºi - ªeica Mare - Blaj - Vingard ªpring - Presaca - Miercurea Sibiului - Apoldu de Sus Sãcel - Orlat - Sibiu ºi s-a finalizat cu un sprint de aproape
un kilometru pe un bulevard important al oraºului de pe
Cibin. Etapa a inclus nu mai puþin decât 7 cãþãrãri, dintre
care 6 de categorie C, rutierii si-au facut apoi încãlzirea
pentru urmãtoarele douã zile, care s-a încheia la Bâlea
Lac, respectiv Pãltiniº.

rosu galben albastru negru

Peste 100 de bicicliºti au participat la Etapa a treia a
Turului Sibiului care are în jur de 211 de kilometri.
Pentru desfãºurarea etapei nr. 3 a Turului Ciclist al Sibiului
2017, în data de 8 iulie au fost restricþii de circulaþie pe
drumurile judeþene ºi naþionale, doar în momentul trecerii
caravanei cicliste pe traseu, dupã cum urmeazã:
Sibiu – Poplaca – Orlat – Sibiel – Vale – Sãliºte – Tiliºca
– Rod – Poiana Sibiului – Jina – Dobra – Sãsciori – Sebeº
– Miercurea Bãi – Gârbova – Reciu – Câlnic – Dumbrava –
Sãsciori – Dobra – Jina – Sãliºte – Vale – Sibiel – Orlat –
Gura Rãului.
Turul Ciclist al Sibiului este o competiþie ciclistã de ºosea
înscrisã în calendarul competiþional UCI Europe Tour la
categoria 2.1 (unde 2 este codul competiþiilor pe etape, iar
1 este categoria). Premiile puse în joc însumeazã 35.000
euro, plus cele peste 740 de puncte UCI puse în joc.
* Cu un timp de 3 minute ºi 8 secunde rutierul pro-

HOTÃRÂREA
Nr. 37 /2017
privind însuºirea Raportului
informãrii ºi consultãrii publicului privind iniþierea elaborãrii
documentaþiei de urbanism
PUZ - ,, Construire bisericã ,
utilitãþi , unificare terenuri ,,
beneficiar Mãnãstirea Sfânta
Treime Orlat prin Maica Stareþã
Grigore Daniela (Dionisia)
Consiliul Local al Comunei
Orlat , Judeþul Sibiu , întrunit în
ºedinþã ordinarã la data de
19.06.2017,
În aplicarea art. 45 alin. 1
din Legea administraþiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicatã,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de
hotãrâre iniþiat de cãtre primarul Comunei Orlat prin care
acesta propune însuºirea
Raportului informãrii ºi consultãrii publicului privind iniþierea elaborãrii documentaþiei
de urbanism PUZ - ,, Construire bisericã , utilitãþi ,
unificare terenuri ,, beneficiar
Mãnãstirea Sfânta Treime Orlat
prin Maica Stareþã Grigore
Daniela (Dionisia), precum ºi
raportul de specialitate

întocmit în acest sens,
Þinând seama de prevederile art. 57 - 61 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea
teritoriului ºi urbanismul ,
Luând în considerare prevederile art. 7 alin. 1 coroborat
cu art. 12 din Ordinul 2701/
2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare ºi consultare a publicului cu privire
la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a
teritoriului ºi de urbanism,
Având avizul comisiilor de
specialitate constituite la
nivelul autoritãþii deliberative
din Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile
art. 36 alin. 2 lit. c , art. 36 alin.
5 lit. c , ºi ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea administraþiei
publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicatã,

Stareþã Grigore Daniela
(Dionisia) conform anexei nr.
1 care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre ºi se
anexeazã la aceasta .
Art.2 : Prezenta hotãrâre se
comunicã Mãnãstirii Sfânta
Treime Orlat.
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 secretarul Comunei Orlat cu
HOTÃRÃªT E :
ducerea la îndeplinire a
Art.1 : Se însuºeºte Rapor- dispoziþiilor prezentei hotãrâri.
Adoptatã la Orlat , data :
tul informãrii ºi consultãrii
19 iunie 2017
publicului privind iniþierea
preºedinte de ºedinþã,
elaborãrii documentaþiei de
consilier: ALBU ILIE
urbanism PUZ - ,, Construire
Contrasemneazã,
bisericã , utilitãþi , unificare terenuri ,, beneficiar Mãnãstirea
secretar Comuna Orlat,
Sfânta Treime Orlat prin Maica
VULEA MONICA – ELENA

DATE NOI DESPRE OFIÞERII ROMÂNI DIN
REGIMENTUL 1 GRÃNICERESC DE LA ORLAT

Col.(r) dr. Alexandru BUCUR
În perioada funcþionãrii
Regimentului 1 grãniceresc
român de la Orlat (17661851), în corpul ofiþeresc au
activat – începând cu 13
octombrie 1773 – peste 140
de români. Unii dintre ei sau remarcat în diverse funcþii
din cadrul regimentului.
Dintre aceºtia enumerãm, în
ordine alfabeticã, pe urmãtorii: Iosif Bohaciu, locotenent colonel (1800-1804);
Ioan (Iovian) Brad, cãpitan
(1849-1867); Avram Caliani,
primul ofiþer român al respectivului regiment (17731793), cãpitan; Iosif Clococean, maior (1797-1817);
Ioan Cutean, locotenent
colonel (1788-1813); Dionisie Drãgoi, cãpitan (18381850); Ioan Novac de
Hunedoara, maior (18481868); Mihai Novac de
Hunedoara, maior (18441859); Mihail Poparadu,
cãpitan clasa 2 (18501860); Vasile ªandru Stanciu, cãpitan clasa 1 (18491860); Constantin Stejar,
cãpitan (1849-1861); Matei
ªãndruc, cãpitan (1848-?);
Mihai Tulbaº, maior (18141841); David Urs de Margina, colonel (1841-1864;
1866-1867); ºtefan Velþan,
maior (1851-1880) ºi alþii.
Activitatea militarã a ofiþerilor români poate fi creionatã din urmãtoarele surse:
monografia regimentului,
scrisã de Trauenfest în
1890; ºematismele militare
ale vremii ºi alte publicaþii
militare; memorii ale participanþilor la revoluþia din anii
1848-1849 º.a. Dar despre
activitatea desfãºuratã în
cadrul comunitãþilor din
localitãþile unde ºi-au desfãºurat activitatea sau unde
s-au stabilit dupã pensionare nu avem decât
extrem de puþine date, pânã
la acest moment. Majoritatea se aflã în puþinele
monografiile locale, în
arhivele sibiene: Fondul
ASTRA ºi Fondul ºcolile

grãnicereºti º.a. Nici despre
data decesului sau locul
înmormântãrii nu existã
multe informaþii. De aceea,
ne-am gândit sã cercetãm
documentele emise de
parohiile din fostele localitãþi
grãnicereºti, pãstrate parte la
respectivele parohii, parte în
cadrul arhivelor judeþene.
Munca noastrã a dat roade
pe care dorim sã le punem
în evidenþã pentru ca, cei
pasionaþi de istoria regimentelor de graniþã, dar ºi urmaºii
grãnicerilor, sã-ºi contureze
o pãrere cât mai obiectivã
despre viaþa ºi activitatea
unora dintre ofiþerii români
care au activat în Regimentul
1 Grãniceresc Român de la
Orlat.
Studierea Protocoalelor
cu botezaþii, cununaþii ºi morþii – dar ºi a altor documente
– existente în Arhivele Naþionale, Serviciul Judeþean
Sibiu, ne-au produs surprize
plãcute. Vom prezenta, în
continuare, date din Protocoalele de la Orlat. Ca sediu
al regimentului, dar ºi al
Companiei a VI-a, în localitate s-au întocmit – începând cu anul 1762 – protocoale romano-catolice. Volumul respectiv poartã titlul
Protocolum Capella Regiminis 1-mi Valachici Pedestris ab Ano 1766 Die 1-ma
May. Conþine urmãtoarele
date ºi perioade: botezaþi,
1762-1825; cununaþi, 17681823 ºi morþi, 1768-1824.
Din anul 1823 (1827 pentru
cununaþi) pânã în 1882 s-au
pãstrat ºi Protocoalele grecocatolice.
Din Protocoalele orlãþene
aflãm cã unii dintre ofiþerii
români s-au cãsãtorit cu
nemþoaice ºi au trecut la
confesiunea romano-catolicã, iar copiii acestora au fost
botezaþi cu nume de sorginte
germanã, strãine onomasticii româneºti utilizatã în
epocã. Acest fapt l-am subliniat ºi în lucrarea referitoare
la ofiþerii români din Regimentul de la Orlat, la acel
moment neavând datele de

care dispunem acum ºi
neºtiind cã fenomenul a fost
de mai mare amploare decât
am anticipat la acea vreme.
În continuare, vom preznta –
în ordinea cronologicã a
apariþiei în înscrisuri – ofiþerii
români care au fost
consemnaþi în mai sus
amintitul Protocol, cu datele
ºi evenimentele care au fost
inserate în ineditul ºi
importantul document.
Nicolae Remeti (Nicolaus
Remetey) a activat, ca ofiþer,
în Regimentul 1 grãniceresc
român între 1784-1795,
ajungând sã deþinã gradul
de cãpitan. A fost unul dintre
semnatarii Supplex Libellus
Valachorum, al treilea ofiþer
de naþionalitate românã al
regimentului ºi primul cãsãtorit la Orlat, în biserica romano-catolicã, cu Domicella
Carolina „Barona de Schmidburg” la data de 10 ianuarie 1780, pe când avea
funcþia de „vigliarum
Prefectus”.
Iosif Clococean (Iosephus
Klocozan, Klokoczan; Klokotzan) s-a aflat în corpul
ofiþeresc orlãþean în perioada
1797-1817, ajungând cãpitan locotenent ºi deþinând
predicatul „de Also Venecze”
(„d. Also Venitze”, adicã de
Veneþia de Jos, jud. Braºov –
locul de origine). În anul
1874, George Bariþiu îl
consemna cu gradul de
maior, obþinut la unitatea
unde a fost mutat.
La data de 26 iulie 1795
avea 26 ani ºi s-a cãsãtorit,
la Haþeg, cu „domialla
Carolina de Eberle” de 19
ani. Acest ofiþer a fost ºi martor
la o cununie din 9 aprilie
1798. Din cãsãtoria lui cu
Carolina au rezultat câþiva
copii, aceºtia fiind nominalizaþi în Protocol. Primul
nãscut (în 9 iunie 1796) a fost
botezat „Ludovicus Josephus Franciscus” (în 10 iunie).
Urmãtorul nãscut a fost
„Ioannes Baptista Carolus
Peregrinus” (nãscut ºi
botezat la 27 aprilie 1798) la
Orlat, naºi fiind Ioan Baptista
Caballini de Ehrenburg
(comandantul regimentului)
ºi soþia sa, Carolina. A urmat
„Franciscus” (nãscut la 1
decembrie 1802, botezat 5
decembrie la „V. Retsche”
Vaida Recea, azi Recea, jud.
Braºov), naºi fiind „Ignatius
Bojer, Nobilis Possessionatus” din „Also Venétze”,
Veneþia de Jos, jud. Braºov.
Urmãtoarea a fost Wilhelmina (n. 5 februarie 1807, b.
12 februarie), la „Mardsininy”,
(Mãrgineni, jud. Braºov,
sediul Companiei a X-a),
botezatã de anteriorul naº. În
15 octombrie 1811 s-a
nãscut ºi a fost botezat Albert
(Albertus), la „Kopatsel”
(Copãcel, jud. Braºov, localitate aparþinând de Compania a X-a). Iosif Clocoþan a
decedat la vârsta de 48 ani,
în 23 martie 1817 ºi a fost
înmormântat în 25, în
localitatea Ohaba (sediul
Companiei a XI-a), jud.
Braºov.
Petru Lup (Petrus Lupp)
ºi-a desfãºurat activitatea în
Regimentul de la Orlat, ca
ofiþer, în perioada 1779-1795
ajungând sã deþinã doar
gradul de locotenent. A fost

unul dintre semnatarii Supplex Libellus Valachorum. În
5 mai 1787 a fost botezat fiul
locotenentului ºi al Christinei
Parra, „Georgius Paulus”, la
„Sinna” (Jina, jud. Sibiu,
sediu al Companiei a V-a)
naºi fiind Paulus Taige ºi
Agnes. Este primul botez
consemnat al unui copil de
grãnicer român.
Anton Chilian (Antonius
Kilian), medicul regimentului, a fost singurul român care
a reuºit sã deþinã funcþia de
medic ºef. Soþia acestuia se
numea Terezia (Theresia).
La data de 14 septembrie
1790 are loc botezul fiicei lui,
„Francisca Romana”. În 21
septembrie, acelaºi an, i-a
decedat soþia (16 ani), fiind
înmormântatã la Orlat.
Avram Caliani (Abraham
Kalyani) a fost primul român
devenit ofiþer, din Regimentul
1 Grãniceresc Român de la
Orlat, în 13 octombrie 1773.
A activat, ca plutonier, din anul
1768 ºi a ajuns sã deþinã
gradul de cãpitan. A fost unul
dintre semnatarii Supplex
Libellus Valachorum. La data
de 27 august 1793 a decedat, la vârsta de 60 de ani, în
zona Rinului (la Freckenfeld),
în timpul unei confruntãri cu
trupele franceze. Data morþii,
consemnatã în Protocol, ne
obligã sã dãm crezare
informaþiei oferite de Bariþiu
(care a specificat-o identic) ºi
sã infirmãm pe cea inseratã
de Trauenfest (21 august).
Simion Viteazu (Simeon
Vitez), originar din zona
Nãsãudului, a funcþionat la
Orlat în perioada 1789-1793,
ultimul grad fiind de sublocotenent. A decedat în timpul
luptelor din Valea Bundenthal, la 14 septembrie
1793. Unii autori au specificat
cã nu era român. Cele notate
în Protocol („greci ritus unitum innuptus secundarius
locumtenens prima leg.
Wallach, 35 obut in bello”) ne
oferã satisfacþia de a clarifica
ceea ce am afirmat în
lucrarea despre ofiþerii
români de la Orlat: DA! ESTE
ROMÂN! La data morþii avea
doar 35 de ani.
ªtefan Barb (Stephanus
Barb) ºi-a desfãºurat activitatea în regimentul orlãþean
între 1799-1800. La data de
28 august 1800 a decedat,
fiind înmormântat în cimitirul
de la Orlat. Nu i s-a specificat
vârsta.
Iosif Chilian (Iosephi
Killian) a fost un ofiþer al
Regimentului 1 grãniceresc
pe care l-am gãsit anterior
consemnat doar cu numele
de familie ºi cu gradul de
sublocotenent, luând parte la
luptele din 1794 împotriva
francezilor, fiind capturat.
Datele noi din Protocol neau oferit prenumele acestuia
ºi faptul cã în 29 august 1800
a fost înmormântatã, la Orlat,
soþia lui – Marianna – în
vârstã de 44 de ani.
Nicolae Cazan (Nicolaus
Kaszan) a fãcut parte din
corpul ofiþeresc orlãþean în
perioada 1805-1808. La data
de 5 octombrie 1800 avea loc
cununia religioasã a lui,
greco-catolic de 21 ani, cu
Josepha Ausmessen, de 23
ani, la „Kutsir” (Cugir, jud. Alba,
sediul Companiei a IV-a).

În 10 februarie 1801 avea
loc cãsãtoria lui David Pop
(David Popp; d'Bapp de
Arpás; Papp de Arbasi; Papp
de Arbás), adjutantul regimentului, cu Marianna Boditsch (Mariana Bodiss), la
Corona (Braºov), naº fiind
generalul maior Caballini iar
preotul cununãtor, delegat de
capelanul regimentului,
Popa George. Este interesant
de menþionat cã amândoi
mirii sunt specificaþi ca fiind
de confesiune „grec. non unit”
(ortodoxã). În acelaºi an, la
19 decembrie, cuplul ºi-a
botezat primul copil, pe
„Ioannes Baptista Carolus”
(n. 16 decembrie), naºi fiind
„Illus. D. Ioannes Bapt. Caballini d'Ehrenburg et D.
Carolina”. David Pop, însoþit
de Mihai Pop (Michael Papp)
vor fi martori la cãsãtoria lui
Vasile Dobrin (Basilius
Dobrin), furier, cu Marianna
Abraham, în 1 iunie 1801, la
Orlat. În 6 septembrie 1801,
David a participat ca martor
la o altã cãsãtorie, tot la sediul
regimentului. A urmat, în 3
mai 1803, la Orlat, botezul
fiicei (n. 29 aprile), „Carolina
Anna Maria”, naºi fiind „Ill.
Dna Carolina Caballini de
Ehrenburg et Petrus Caballini de Eh., Generallisa”. La
14 iulie 1804 a avut loc
botezul altei fiice a cuplului
(n. 1 iulie), Anna Maria, tot la
Orlat, naºi fiind anteriorii
nominalizaþi.
Ioan Ignat Cutean (Ioannes
Ignatius de Kutyan; Iohann
Kutyan; Ioannes Kutyan) a
activat, iniþial, ca soldat grãnicer, la Orlat, din 1 februarie
1779. A avansat pânã la
gradul de locotenent colonel
ºi a activat ºi în Regimentul
2 grãniceresc român, din 10
septembrie 1820 pânã în 15
septembrie 1826 când a fost
pensionat. Prima soþie a fost
Theresia, care a decedat la
data de 9 ianuarie 1804 (în
vârstã de 43 ani) fiind înmormântatã la „Hunyad” (Hunedoara). La sediul regimentului orlãþean, în 25 octombrie
1804, la 42 ani (cãpitan fiind),
s-a recãsãtorit cu Barbara n.
Rosler, „vidua Laiwolls”, de
21 ani. În 22 octombrie 1805
s-a nãscut ºi a fost botezatã,
la Viena, fata acestora,
Catharina. Aceasta va
deceda la Hunedoara ºi va fi
înmormântatã la data de 25
mai 1806. Al doilea copil al
cuplului s-a nãscut ºi a fost
botezat la Haþeg (n. 11 fe-

bruarie 1807; b. 12 februarie), Antonius, naºi fiind
Antonius Bögesy ºi Anna
Grossing. ºi acesta va deceda la doar cinci zile de la
naºtere, fiind înmormântat
la „Rakosd” (Rãcãºtia, jud.
Hunedoara, sediul Companiei I-a). În 10 decembrie
1807 Cutean era martor la
cununia lui Mihai Vãlean, la
Haþeg (sediu al Companiei
a II-a). O nouã nãscutã,
Anna, a fost botezatã în
aceeaºi zi (24 martie 1808),
la Hunedoara, având aceeaºi naºi de botez. Familia
a fost nominalizatã ºi ca
naºi la botez, în Orlat, la data
de 23 februarie 1816. În 14
august 1817 a fost botezatã
o altã fiicã a lor, Carolina
Josepha Barbara (n. 13
august), la Orlat. ºi aceasta
va deceda dupã 6 luni, fiind
înmormântatã la Orlat, în 19
februarie 1815.
Iosif Bohaciu (Josephus
Bohats) a activat, iniþial, la
Regimentul 2 grãniceresc.
La Orlat ºi-a desfãºurat
activitatea între 1800-1804,
deþinând gradul de locotenent colonel. Datele din
Protocol confirmã celelalte
surse care specificau ca
datã a decesului, 31 iulie
1804, fãrã loc ºi vârstã. La
acest moment ºtim cã a
decedat ºi a fost înmormântat la Haþeg, fiind în
vârstã de 63 ani.
Alexandru Paul (Alexander Paul), a activat ca ofiþer,
în Regimentul de la Orlat,
între 1810-1840, ajungând
la gradul de cãpitan. În 16
mai 1806 avea gradul de
plutonier ºi era cãsãtorit cu
Eva; îºi boteazã – la Haþeg
– fiica Barbara, naºã fiind
„Stamatie Margaritt; Margaretha Stamatie” (Margareta
Stamate). În 26 august
1815 Eva, de 35 ani, decedeazã ºi este înmormântatã la Rãcãºtia. La data de
3 decembrie 1818 (la 37
ani) contracteazã a doua
cãsãtorie, cu Theresia
Petter (Pitter), de 20 ani, la
Orlat. Tot acolo, în 2 martie
1819, i se va naºte ºi va fi
botezatã fiica, Maria Magdalena Carolina. Alexandru
a fost martor la cãsãtoria lui
George Roman (Georgius
Romann), la Orlat, în 24 iulie
1823. În 7 septembrie 1823,
cuplul îºi va boteza o altã
fatã (n. 5 septembrie)
Theresia Rosalia Adelheid,
tot la Orlat.
continuare în numãrul viitor
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Numãrul urºilor din judeþul Sibiu, de
patru ori mai mare decât ar trebui sã fie
Amenajãri Silvice.

Se aºteaptã ordinul
Ministerului Mediului

Cetãþenii Comunei Orlat sunt rugaþi sã se
prezinte la Serviciul Impozite ºi Taxe din cadrul
Primãriei pentru completarea declaraþiei rectificative privind modificãrile
(adãugãri, extindere construcþii, construcþii anexe,
demolãri, etc.) aduse
clãdirilor.
Pentru completarea
declaraþiei este nevoie
de o schiþã sau proiect
din care sã rezulte suprafaþa construitã a
acestora.

Pentru sezonul de vânãtoare
2016–2017, Ministerul Mediului nu a emis ordin pentru
aprobarea derogãrilor în cazul
speciilor strict protejate, deci
nu au fost aprobate cote de
recoltã, iar pentru sezonul
urmãtor de vânãtoare 20172018 procedura de reglementare a acestei activitãþi este în
derulare la minister.
Potrivit Legii 407/2006, administratorul faunei cinegetice
“stabileºte, împreunã cu reprezentanþii ministerelor de
resort, mãsurile necesare
menþinerii echilibrului ecologic
ºi prevenirii pagubelor cauzate
de vânat ºi prin vânãtoare
culturilor agricole, animalelor
domestice ºi fondului forestier”.

Aproape 200.000 de lei,
pagube doar în 2017
Potrivit Gãrzii Forestiere
Braºov, care are în administrare Garda de la Sibiu,
doar în 2017, urºii au produs
15 atacuri. Cel mai rãu au fost
loviþi fermierii din Chirpãr,
Nocrich, Roºia ºi ªeica Mare.
Valorea pagubelor însu-

meazã 197.000 lei ºi, spun
reprezentanþii Gãrzii, cel mai
pãgubos atac a fost la ferma
de bovine Angus din Nocrich.
De asemenea, urºii au mai
creat pagube la crescãtorii de
ovine, bovine, dar ºi la
apicultori.
La sfârºitul lunii iunie, la

Ferma de la Crinþ s-a constatat
cã existã un minus de inventar
de 19 vaci Galloway, doi cerbi,
dintre care unul de trofeu ºi un
mistreþ. Personalul care administreazã ferma a început
cãutãrile susþinute pe fondul
de vânãtoare pentru a identifica animalele ºi s-a stabilit

Înscrie un proiect de educaþie în cursa pentru
finanþare Raiffeisen Comunitãþi
Îþi doreºti sã trãieºti într-o
lume mai bunã ºi mai
educatã, într-o þarã de care
sã fii tot mai mândru cã are
oameni informaþi ºi pregãtiþi
care pot schimba nu doar
viitorul, ci ºi prezentul? Asta
se poate face în primul rând
prin educaþie ºi informare
corectã ºi la timp. Prin
cunoaºterea valorii banului,
investit, economisit sau
cheltuit cu discernãmânt. Prin
pregãtirea pentru o meserie
care-þi place ºi în care sã fii
printre cei mai buni. Prin
cunoaºterea drepturilor ºi
obligaþiilor civice.
Anul acesta, prin Programul de granturi „Raiffeisen
Comunitãþi”, banca va sprijini
10 proiecte de educaþie nonformalã(desfãºurate în afara
curriculei de învãþãmânt), care
sã ridice nivelul de educaþie
ºi de trai în comunitãþile în
care se vor desfãºura.
Aºadar, dacã reprezinþi o

organizaþie neguvernamentalã sau o instituþie de învãþãmânt din România, sau
dacã ºtii pe cineva care poate
dezvolta un proiect educaþional
pentru orice categorie de
vârstã, programul nostru poate
vã poate veni în ajutor.
Raiffeisen Comunitãþi oferã
10 granturi în valoare de
45.000 lei fiecare (aprox.
10.000 euro, echivalent) pentru
proiecte inovative ºi de impact
în domeniul educaþiei nonformale (financiarã, antreprenoriala, civicã sau profesionalã). Înscrierile se vor încheia
la 31 iulie 2017.
Sã ne imaginãm, de exemplu, ce impact poate avea
educaþia financiarã asupra
unui viitor adult? Îl va învãþa sã
fie responsabil, sã ia decizii cu
discernãmânt, sã fie ponderat
ºi în acelaºi timp sã cheltuiascã raþional. Sã înþeleagã cã
economisind puþin în fiecare
zi nu-i afecteazã bunãstarea ºi

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
CÃLDÃRAR IOAN-DANIEL

02.05.2017

GHIªOIU ANDRADA

25.05.2017

PÃRÃU NATALIA-MARIA

23.05.2017

BÃCILÃ GABRIEL

26.05.2017

BORDEANUNICOLAE-MATEO

07.05.2017

FULEA ªTEFAN-IOAN

22.06.2017

CIPARIU MEDEEA-IOANA

10.06.2017

CIPARIU MATEI-ANDREI

10.06.2017

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

cã acest lucru poate conduce
mai târziu la îndeplinirea unui
vis. Sau cum ar fi ca cei mici,
dar ºi cei mari, sã poatã afla,
cu ajutorul tãu, care sunt
drepturile lor ca cetãþeni ºi sã
acþioneze în cunoºtinþã de
cauzã. Aminteºte-þi cã un om
informat are mai multã putere
ºi poate decide mai bine ce e
bine sau nu pentru el ºi, de ce
nu, ºi pentru alþii ca el.
Ideile vin când eºti informat
ºi stãpân pe ceea ce ºtii.
Contribuie ºi tu la o societate
mai educatã, mai bunã ca azi.
Aºterne-þi pe hârtie ideile,
creeazã un proiect gândindute la rezultatele de care vei fi
sigur mândru, ºi apoi înscriel în Programul de granturi „Raiffeisen Comunitãþi”, care-þi
oferã ºansa sã te implici în comunitate ºi în educarea celor
care vor sã reuºeascã în viaþã.
Ca sã prinzi curaj ºi încredere, iatã ce a realizat anul
trecut echipa de proiect a Aso-

ciaþiei Respiro, prin proiectul
„Fin þin – Educaþie financiarã
pentru liceeni” , care s-a aflat
printre cei 10 câºtigãtori ai
granturilor „Raiffeisen Comunitãþi” 2016:
„Pe parcursul proiectului,
elevii ºi-au expus planurile de
viitor ºi au dat dovadã de
implicare prin deciziile pe care
le-au luat cu privire la finanþele
personale. De asemenea, au
realizat o planificare generalã
proprie, gestionând veniturile
ºi cheltuielile printr-un buget
întocmit pe o perioadã
determinatã. Proiectul a avut
un real succes în rândul
tinerilor ºi va continua pe
platforma Mastertin” a spus
coordonatorul proiectului.
Nu rata aceastã ºansã,
poate fi aceea pe care o cauþi
de mult ºi care te aºteaptã!
Raiffeisen Comunitãþi aºteptã proiectul tãu pânã la 31 iulie
2017, prin completarea formularului de înscriere.

cã în incinta þarcului de
vânãtoare au pãtruns urºi prin
gropi sãpate de circa un metru
sub gardul care împrejmuieºte complexul de vânãtoare.
În perioada 29 iunie – 2 iulie,
au fost identificate 9 astfel de
gropi prin care animalele
sãlbatice au intrat în complex.

Site web:
www
w.. p r i m a r i a o r l a t . r o
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.

Eliberarea actului de identitate
la împlinirea vârstei de 14 ani
DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât de minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al
reprezentantului legal;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal face
dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea judecãtoreascã, definitivã ºi irevocabilã, în
cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate;
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la
ghiºeul serviciului public comunitar de evidenþã a
persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz,
de reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului
public de asistenþã socialã sau de persoana cãreia i-a
fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.

Dumnezeu ss[[[-ll odihneascã în pace!
= DAINA VASILE

02.03.1958

25.06.2017

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

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

rosu galben albastru negru

S-a stabilit cã numãrul
optim de exemplare de urs
în pãdurile din judeþul Sibiu
ar fi de 187, însã în realitate
au fost numãrate peste 700.
În ultimii doi ani, din pãdurile
din judeþ nu a mai fost
recoltat niciun exemplar de
urs, dupã ce ordinul prin care
se aprobau cotele de recoltare pentru sezonul 2016 2017 a fost suspendat.
Potrivit reprezentanþilor
Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Sibiu, în baza
articolului 19 din Legea 407/
2006 a vânãtorii ºi protecþiei
fondului cinegetic cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se realizeazã, la nivelul
fiecãrui judeþ, anual, acþiuni
de evaluare a efectivelor
pentru speciile de animale
sãlbatice strict protejate,
respectiv urs brun, lup, râs ºi
pisicã sãlbaticã.
Potrivit evaluãrii din acest
an, efectuatã în perioada 1
aprilie - 20 mai 2017 de reprezentanþii mai multor instituþii, ai gestionarilor fondurilor cinegetice din judeþul
Sibiu, ai Gãrzii Forestiere ºi
ai administratorilor siturilor
Natura 2000, a rezultat un
efectiv de 709 urºi faþã de
numãrul optim de 187. Acest
numãr optim, spun cei de la
APM Sibiu, a fost determinat
de un studiu realizat de
Institutul de Cercetãri ºi

ANUNÞ
IMPORTANT
pentru
cetãþenii
comunei Orlat

