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Bunul Dumnezeu sã vã dea multã sãnãtate ºi bucurii!
accentuând ideea cã Orlatul
este mai mult decât o simplã
comunitate, este o familie.
Doresc acum, în prag de
Sãrbãtori, sã transmit cãtre
dumneavoastrã, în numele
meu ºi al aparatului
administrativ local, câteva
gânduri sincere: fie ca bunul
Dumnezeu sã vã dea multã
sãnãtate, înþelepciune, bucurii
ºi puterea de a privi
încrezãtori spre viitor. Sfintele
Sãrbãtori ale Crãciunului sã
vã aducã aproape de cei
dragi, bucuroºi de tot ceea ce
e frumos, iar Noul An sã fie
unul în care sã aveþi parte
numai de bucurii ºi liniºte.
La mulþi ani!
Primar, Aurel GÂÞÃ

Spectacol de excepþie la ªcoala Gimnazialã ,,Ion Pop Reteganul”
din Orlat. Elevii au oferit momente artistice deosebite

Tradiþia
darurilor de
Crãciun
continuã
la Orlat
Ca în fiecare an, Primãria
comunei Orlat le oferã copiilor
din localitate ºi vârstnicilor cu o
situaþie dificilã daruri menite sã
le aducã bucurie. Primarul comunei Orlat, Aurel Gâþã spune
cã „Prin acest gest pe care îl
facem an de an dorim sã aducem bucurie atât pentru copii,
cât ºi pentru vârstnicii aflaþi întro situaþie mai grea. Avem o
datorie moralã faþã de toþi, atât
faþã de cei mici, cât ºi faþã de
vârstnicii care trec printr-o perioadã mai dificilã a existenþei
lor. Administraþia localã a fãcut
o tradiþie în ultimii ani din a aduce bucurie acestor oameni.”

Crãciunul ºi Anul Nou reprezintã
douã „momente cheie” ale finalului
de an. Sãrbãtorim alãturi de cei
dragi, facem bilanþul anului, ne
uitãm cu încredere ºi speranþã cãtre
viitor ºi, mai presus de toate, facem
daruri celor dragi! Elevii ªcolii
Gimnaziale ,,Ion Pop Reteganul” din
Orlat au oferit un dar de preþ: au
adus vestea minunatã a Naºterii
Domnului ºi au urat un an bun ºi
îmbelºugat comunitãþii locale care
a fost invitatã la serbarea ºcolarã
,,Darul lui Moº Crãciun”. În urechi ne
mai rãsunã încã zvonul de colinde:
,,O, ce veste minunatã!"...
Serbarea a debutat cu un moment care a prezentat un strãvechi
obicei de Crãciun: tãiatul porcului.

Chiar dacã locuiesc la bloc, câþiva
români adevãraþi au încercat sã
frigã porcul pe ritmul muzicii populare, spre amuzamentul celor
prezenþi. Poate vor reuºi la anul!
Colindul este o nepreþuitã zestre
spiritualã, pe care am moºtenit-o din
moºi-strãmoºi. Cu gingãºia, candoarea ºi inocenþa vârstei, cu voci
îngereºti, elevii ºcolii au fost mesagerii Crãciunului românesc adevãrat, pe care orice creºtin ar trebui
sã-i primeascã în casã. Cu minunate
colinde româneºti ºi strãine, au sosit
pe scenã elevi ai ciclului primar ºi
gimnazial ºi dascãlii lor.
Elevii clasei a III-a ne-au uimit prin
lejeritatea cu care au jucat jiana,
prin costumele lor populare pre-

gãtite cu atâta migalã de mame ºi
bunici. Din program, nu au putut
lipsi dansurile moderne.
Sceneta “Moº Crãciun ºi poliþistul” , interpretatã cu mult talent de
câþiva elevi ai clasei a VII-a, a adus
zâmbetele pe feþele spectatorilor,
uimiþi cã, pânã ºi Moº Crãciun,
trebuie sã circule regulamentar cu
sania lui care are “câþiva reni putere...” Cât de mult iubesc matematica, au demonstrat elevii clasei
a V-a B care s-au jucat “de-a
ºcoala”.
Ireproºabilã a fost prezentarea
întregii serbãri de cãtre minunatele
eleve ale clasei a VIII-a A: Iulia
TOPÂRCEAN, Otilia GÎþÃ, Nicoleta
VIDRIGHIN ºi Atina SLABU care au

îmbrãcat cu eleganþã costumul de
Crãciuniþã.
Un cuvânt de laudã ºi un gând de
mulþumire se îndreaptã spre
dascãlii care i-au îndrumat pe elevi:
Marcela SILAGHI, Mihaela BÃCILÃ,
Claudius MILEA, Adela POP, Dana
PREDA. A fost o activitate reuºitã, un
prilej de încântare ºi de bucurie
pentru toþi cei prezenþi. Programul
artistic a primit ropote de aplauze de
la mulþimea de orlãþeni prezenþi.
Serbarea de Crãciun
reprezintã modul nostru de
a ura tuturor
SÃRBÃTORI FERICITE!
LA MULÞI ANI, 2018!
Consilier educativ,
Profesor Elena HORAC

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

Se aude cântecul colindelor,
revin obiceiurile de iarnã de
la Orlat, care ne fac sã ne
amintim cã aparþinem unor
locuri unde tradiþia e respectatã cu sfinþenie. Spiritul
Sãrbãtorilor de Crãciun a

avut mereu un caracter aparte
în zona noastrã, fiind o
îmbinare între bucuria de a fi
aproape cu cei dragi ºi
încrederea într-un viitor mai
bun. În fiecare an, când Ceata
Junilor vesteºte Naºterea
Domnului, comuna pãºeºte în
atmosfera plinã de optimism a
perioadei ce caracterizeazã
fiecare final de an. Fãcând un
scurt bilanþ al realizãrilor din
2017, aº putea spune cã am
reuºit sã punem în practicã
ceea ce ne-am propus,
finalizând unele proiecte ºi
demarând altele noi. Au fost
câteva momente importante,
în care comunitatea noastrã a
demonstrat cã este una
închegatã, acest lucru
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Hotãrâri ale Consiliului
Local Orlat
HOTÃRÂREA Nr. 65/2017

privind aprobarea preþului pentru vânzarea directã cãtre
populaþie a lemnului fasonat din Depozitul Orlat, în anul 2018

transport, datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã
la data de 31 martie 2018 (conform art. 472 alin. (2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal) se acordã o bonificaþie de:
- 10 % pentru persoane fizice
- 5 % pentru persoane juridice
Art .3 Majorarea anualã prevãzutã la art. 489 din Legea nr.
227 / 2015 privind Codul Fiscal, se stabileºte dupã cum urmeazã
:
a) la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal (pentru clãdirile rezidenþiale, aflate în proprietatea sau
deþinute de persoanele juridice ) se stabileºte o majorare de 50
%
b) la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal (pentru clãdirile nerezidenþiale , aflate în proprietatea sau
deþinute de persoanele juridice ) se stabileºte o majorare de 50
%
c) la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
HOTÃRÂREA Nr. 60 / 2017
Fiscal (pentru clãdirile nerezidenþiale, aflate în proprietatea sau
privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru
deþinute de persoanele juridice, în cazul în care proprietarul clãdirii
anul 2018
nu a actualizat valoarea impozabilã a clãdirii în ultimii 3 ani anteriori
anului de referinþã ) se stabileºte o majorare de 50 %
Art. 1 : Se stabilesc impozitele ºi taxele locale pentru anul
d) la art. 465 alin (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
2018, dupã cum urmeazã:
Fiscal (pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevãzute în Tabloul agricol la altã categorie de folosinþã decât cea de terenuri cu
cuprinzând impozitele ºi taxele locale pentru anul 2018
construcþii) se stabileºte o majorare de 50 %
b) cota prevãzutã la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
e) la art. 474 alin (15) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
privind Codul Fiscal (pentru clãdirile rezidenþiale ºi clãdirile- Fiscal (taxa pentru eliberarea unei autorizaþii privind lucrãrile de
anexã, aflate în proprietatea persoanelor fizice ), se stabileºte racorduri ºi branºamente la reþele publice de apã, canalizare,
la 0,1 %
gaze, termice, energie electricã, telefonie ºi televiziune prin cablu)
c) cota prevãzutã la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 se stabileºte o majorare de 50 %
privind Codul Fiscal (pentru clãdirile nerezidenþiale , aflate în
Art. 4 : În aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 227 / 2015 , pentru
proprietatea persoanelor fizice), se stabileºte la 0,2 %
determinarea impozitului pe clãdiri ºi a taxei pentru eliberarea
d) cota prevãzutã la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 autorizaþiei de construire în cazul persoanelor fizice , precum ºi a
privind Codul Fiscal (pentru clãdirile nerezidenþiale , aflate în impozitului pe teren , pentru anul 2018 , Consiliul Local al
proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitãþi din Comunei Orlat opteazã pentru delimitarea în intravilan a zonei A
domeniul agricol), se stabileºte la 0,4 %
, iar în extravilan a zonei I .
e) cota prevãzutã la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015
Art. 5 ( 1 ) : Nu se datoreazã impozit/taxã pe clãdiri pentru:
privind Codul Fiscal (pentru clãdirile rezidenþiale, aflate în
a) clãdirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor
proprietatea sau deþinute de persoanele juridice), se stabileºte de rãzboi, a vãduvelor de rãzboi ºi a vãduvelor nerecãsãtorite ale
la 0,2 %
veteranilor de rãzboi;
f) cota prevãzutã la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015
|[s) clãdirea folositã ca domiciliu aflatã în proprietatea sau
privind Codul Fiscal (pentru clãdirile nerezidenþiale, aflate în coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 1 al Decretului proprietatea sau deþinute de persoanele juridice), se stabileºte lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
la 1,3 %
persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere
g) cota prevãzutã la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în strãinãtate ori
privind Codul Fiscal (pentru clãdirile nerezidenþiale, aflate în constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile ºi completãrile
proprietatea sau deþinute de persoanele juridice, utilizate pentru ulterioare; (text original în vigoare pânã la 2 iunie 2016)]|
activitãþi din domeniul agricol ), se stabileºte la 0,4 %
b) clãdirea folositã ca domiciliu aflatã în proprietatea sau
h) cota prevãzutã la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 1 al Decretului privind Codul Fiscal (pentru clãdirile nerezidenþiale, aflate în lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ºi completãrile
proprietatea sau deþinute de persoanele juridice, în cazul în ulterioare, ºi a persoanelor fizice prevãzute la art. 1 din Ordonanþa
care proprietarul clãdirii nu a actualizat valoarea impozabilã a Guvernului nr. 105/1999, aprobatã cu modificãri ºi completãri
clãdirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinþã), se stabileºte prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
la 5 %
c) clãdirea folositã ca domiciliu aflatã în proprietatea sau
i) cota prevazutã la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat ºi a
privind Codul Fiscal (taxa pentru serviciile de reclamã ºi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
publicitate) se stabileºte la 3 %
reprezentanþilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat
j) cota prevazutã la art. 481 alin. (2) lit. a din Legea nr. 227/ ºi ai minorilor încadraþi în gradul I de invaliditate;
2015 privind Codul Fiscal (cota de impozit la suma încasatã
(2): În cazul scutirilor prevãzute la art. 5 alin. (1):
din vânzarea biletelor de intrare ºi a abonamentelor în cazul
a) scutirea se acordã integral pentru clãdirile aflate în
unui spectacol de teatru, de exemplu o piesã de teatru, balet, proprietatea persoanelor menþionate la art. 5 alin. (1) lit. a), deþinute
operã, operetã, concert filarmonic sau altã manifestare în comun cu soþul sau soþia. În situaþia în care o cotã - parte din
muzicalã, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol clãdiri aparþine unor terþi, scutirea nu se acordã pentru cota de circ sau orice competiþie sportivã internã sau internaþionalã) parte deþinutã de aceºti terþi;
se stabileºte la 2 %
|[b) scutirea se acordã pentru întreaga clãdire de domiciliu
k) cota prevazutã la art. 481 alin. (2) lit. b din Legea nr. 227/ deþinutã în comun cu soþul sau soþia, pentru clãdirile aflate în
2015 privind Codul Fiscal (cota de impozit la suma încasatã proprietatea persoanelor menþionate la alin. (1) lit. s). În situaþia
din vânzarea biletelor de intrare ºi a abonamentelor în cazul în care o cotã - parte din clãdirea de domiciliu aparþine unor terþi,
oricãrei altei manifestãri artistice decât cele enumerate la art. scutirea nu se acordã pentru cota - parte deþinutã de aceºti terþi.
481 alin. (2) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) (text în vigoare pânã la 1 ianuarie 2017) ]|
se stabileºte la 2 %
b) scutirea se acordã pentru întreaga clãdire de domiciliu
Art. 2 (1): Pentru plata cu anticipaþie a impozitului pe clãdiri, deþinutã în comun cu soþul sau soþia, pentru clãdirile aflate în
datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la data de proprietatea persoanelor menþionate la art. 5 alin. (1) lit. b) ºi c).
31 martie 2018 (conform art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/ În situaþia în care o cotã - parte din clãdirea de domiciliu aparþine
unor terþi, scutirea nu se acordã pentru cota - parte deþinutã de
2015 privind Codul Fiscal) se acordã o bonificaþie de:
aceºti terþi.
- 10 % pentru persoane fizice
Art. 6 ( 1 ) : Nu se datoreazã impozit/taxã pe teren pentru:
- 5 % pentru persoane juridice
a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor
(2) Pentru plata cu anticipaþie a impozitului pe teren, datorat
pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 de rãzboi, a vãduvelor de rãzboi ºi a vãduvelor nerecãsãtorite ale
martie 2018 (conform art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 veteranilor de rãzboi;
|[s) terenul aferent clãdirii de domiciliu, aflat în proprietatea
privind Codul Fiscal ) se acordã o bonificaþie de:
sau coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 1 din Decretul - 10 % pentru persoane fizice
lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ºi completãrile
- 5 % pentru persoane juridice
(3) Pentru plata cu anticipaþie a impozitului pe mijlocul de ulterioare; (text original în vigoare pânã la 2 iunie 2016)]|

*Pentru persoane /familii defavorizate , în limita prevãzutã
de A.P.V., în perioada de autorizare a parchetului; factor de
cubaj = 0,2
**24lei/mst
Art. 2 (1): Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului
judeþului Sibiu în vederea exercitãrii controlului cu privire la
legalitate ºi se aduce la cunostinþa publicã prin grija
secretarului comunei Orlat.
(2): Aducerea la cunoºtinþa publicã se face prin afiºare la
sediul autoritãþilor administraþiei publice locale , prin afiºare
la Panoul de Afiºaj al Consiliului Local al Comunei Orlat.
(3): Se încredinþeazã Regia Publicã Localã Ocolul Silvic
Cindrel RA cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotãrâri.

b) terenul aferent clãdirii de domiciliu, aflat în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 1 al Decretului
- lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi a persoanelor fizice prevãzute la art. 1 din
Ordonanþa Guvernului nr. 105/1999, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
c) terenul aferent clãdirii de domiciliu, aflat în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat ºi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv
a reprezentanþilor legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat ºi ai minorilor încadraþi în gradul I de invaliditate;
(2) : În cazul scutirilor prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) ºi c):
a) scutirea se acordã integral pentru terenurile aflate în
proprietatea persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. a), deþinute
în comun cu soþul sau soþia. În situaþia în care o cotã - parte din
teren aparþine unor terþi, scutirea nu se acordã pentru cota parte deþinutã de aceºti terþi;
|[b) scutirea se acordã pentru terenul aferent clãdirii de
domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevãzute la alin.
(1) lit. s), deþinute în comun cu soþul sau soþia. În situaþia în care
o cotã - parte din terenul respectiv aparþine unor terþi, scutirea
nu se acordã pentru cota - parte deþinutã de aceºti terþi. (text în
vigoare pânã la 1 ianuarie 2017) ]|
b) scutirea se acordã pentru terenul aferent clãdirii de
domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevãzute la art. 6
alin. (1) lit. b) ºi c), deþinute în comun cu soþul sau soþia. În
situaþia în care o cotã - parte din terenul respectiv aparþine unor
terþi, scutirea nu se acordã pentru cota - parte deþinutã de aceºti
terþi.
Art. 7(1): Nu se datoreazã impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
coproprietatea veteranilor de rãzboi, vãduvelor de rãzboi sau
vãduvelor nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat,
cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanþilor
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat ºi ai minorilor
încadraþi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului;
|[c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 1 din Decretul lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului; (text original în vigoare pânã la 2 iunie 2016)]|
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevãzute la art. 1 al Decretului lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi a persoanelor fizice prevãzute la art. 1 din
Ordonanþa Guvernului nr. 105/1999, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului;
(2) : Scutirile prevãzute la art.7 alin. (1) lit. a) , b) ºi c) se acordã
integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menþionate
la aceste litere, deþinute în comun cu soþul sau soþia. În situaþia
în care o cotã - parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului
de transport aparþine unor terþi, scutirea nu se acordã pentru
cota - parte deþinutã de aceºti terþi.
Art. 8 : Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe
clãdiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele
de transport prevãzute la art. 5, art. 6 ºi art. 7 din prezenta hotãrâre,
se aplicã, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal,
persoanelor care deþin documente justificative complete ºi
corecte , emise pânã la data de 31 decembrie a anului fiscal
anterior ºi care sunt depuse la compartimentele de specialitate
ale autoritãþilor publice locale, pânã la data de 31 martie, inclusiv.
Art. 9 : Prezenta hotãrâre intrã în vigoare începând cu data de
1 ianuarie 2018 .
Art. 10 (1) : Prezenta hotãrâre se comunicã prefectului judeþului
Sibiu în vederea exercitãrii controlului cu privire la legalitate ºi
se aduce la cunoºtinþa publicã prin grija secretarului comunei
Orlat.
(2): Aducerea la cunoºtinþa publicã se face prin afiºare la
sediul autoritãþilor administraþiei publice locale , prin afiºare la
Panoul de Afiºaj al Consiliului Local al Comunei Orlat .
(3): Se încredinþeazã primarul Comunei Orlat ºi
Compartimentul Impozite ºi taxe cu ducerea la îndeplinire a
dispoziþiilor prezentei hotãrâri.

rosu galben albastru negru

Art. 1: Se stabileºte preþul pentru vânzarea directã din
Depozitul Orlat cãtre populaþie a lemnului fasonat recoltat
din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia
Publicã Localã Ocolul Silvic Cindrel RA, în anul 2018, astfel:
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"Câte bordeie, atâtea obiceie”, spune o veche vorbã româneascã. ªi ea se verificã ºi
în tradiþiile de Crãciun: în unele locuri, goana dupã cumpãrãturi ºi cadourile aduse de
Moº Crãciun eclipseazã semnificaþia religioasã a sãrbãtorii, în altele, din contrã,
Crãciunul înseamnã colinde ºi participarea la procesiuni religioase. Tocmai de aceea
vã propunem un pelerinaj printre obiceiurile de Crãciun de pe diferite continente.
Începem cu Insula Crãciunului ºi încheiem cu Betleem, locul Naºterii lui Iisus Hristos.

Printre primii locuitori ai
Terrei care sãrbãtoresc Crãciunul se numãrã locuitorii
din... Insula Crãciunului. Da,
chiar aceasta este denumirea insulei ºi i-a fost datã
pentru cã a fost descoperitã
în ziua de Crãciun a anului
1643, de cãtre cãpitanul
William Mynors de pe vasul
"Royal Mary". Din punct de
vedere administrativ, insula
aparþine de Australia ºi este
unul dintre primele locuri de
pe pãmânt care sãrbãtoreºte
Crãciunul, datoritã poziþiei
sale geografice.
Cum sãrbãtoresc Crãciunul oamenii de pe Insula
Crãciunului? Pe temperaturi

ridicate, de minim 30 de grade
Celsius. Nici urmã de oameni
de zãpadã ºi patinoare
naturale, ci de surf ºi bãi de
soare. Ba mai mult, în timpul
cumpãrãturilor de Crãciun
oamenii poartã tricouri ºi
pantaloni scurþi, iar Moºul vine
pe o placã de surf. Cu toate
acestea, se respectã tradiþiile
legate de colinde ºi masa de
Crãciun. Curcan, ºuncã,
fripturã de porc, budincã de
Crãciun cu surprize - toate sunt
aºezate pe masa de sãrbãtori.
Uneori, masa se ia în cas[,
alteori la picnic sau chiar pe
plajã. Iar la capitolul recreere,
înotul ºi cricketul domnesc în
preferinþele locuitorilor de pe
Insula Crãciunului. Trebuie
spus însã cã, deºi îºi au domi-

ciliul pe Insula Crãciunului,
puþini dintre cei aproximativ
2.000 de locuitori sãrbãtoresc
Naºterea Domnului. Explicaþia
este simplã: 75% dintre ei
sunt budiºti, 10 % islamiºti ºi
doar 12 % sunt creºtini.

Trei sãptãmâni de
sãrbãtoare în Italia
Dacã pe Insula Crãciunului,
abia vreo 200 de oameni
celebreazã Crãciunul, Italia e
toatã în sãrbãtoare ºi nu timp
de 2-3 zile, ci vreo 20 de zile.
Startul se dã cu opt zile înainte
de Crãciun, rãstimp în care
copiii merg din casã în casã,
colindã ºi recitã poezii specifice
acestei sãrbãtori. Sunt îmbrã-

Cu fâneaþa numai floare.
Catã un loc sã se-odihneascã
ªi pe Fiul Sfânt sã-l nascã.
La un grajd cu cai soseºte
ªi acolo poposeºte.
Caii bat, fac tropot mare
ªi odihnã Maica n-are.
Tulburatã Maica Sfântã,
Din grai astfel le cuvântã:
Colindã veche
de Crãciun*
Sfânta Maica lui Isus
Rãtãceºte-n jos ºi-n sus,
Pe o margine de râu,
Printre grâne pânã-n brâu.
Catã un loc sã se-odihneascã
ªi pe Fiul Sfânt sã-l nascã.
Lângã-un plop cu frunza deasã,
Jos pe pajiºte se lasã.
Plopul frunza-ºi clãtina
ªi pe Maicã o-nfigura.
Tulburatã Maica Sfântã,
Din graiul aºa cuvântã:
„Alelei, plop ne-ndurat,
Fii de astãzi blestemat
ªi de mine pe pãmânt,
ªi din Cer de Domnul Sfânt.
Frunza ta sã n-aibã stare,
Cât va fi ziua de mare
Fremete ca de furtunã,
Chiar pe vremea cea mai bunã.“
Sfânta Maica lui Isus
Rãtãceºte-n jos ºi-n sus,
Pe un plai scãldat de soare,

„Fire-aþi cailor sã fiþi,
De mine afurisiþi.
De acum pânã-n vecie,
Mersul fugã sã vã fie.
Zi ºi noapte sã mâncaþi
ªi sã nu vã sãturaþi;
Numa-n ziua de Ispas
ªi atunci numa-un ceas.“
Sfânta Maica lui Isus
Rãtãceºte-n jos ºi-n sus,
Prin grãdini înrourate,
Printre pomi cu crengi plecate.
Catã loc sã se-odihneascã,
ªi pe Fiul Sfânt sã-l nascã.
Spre un grajd cu boi porneºte,
Lângã iesle poposeºte.
Boii blând la ea privesc,
ªi suflând o încãlzesc.
Odihnitã Maica Sfântã,
Din grai astfel le cuvântã:
„Boulenilor iubiþi,
Binecuvântaþi sã fiþi
ªi de Domnul ºi de mine
ªi de Fiul care vine.

caþi ca pãstori ºi îºi însoþesc
colindul cu acompaniament
instrumental; la fel ca ºi în
România, colindãtorii sunt
rãsplãtiþi în prezent cu bani.
Crãciunul este precedat de
post, care se încheie în seara
de Ajun, când familiile se reunesc la mese festive; cozonacul milanez numit panettone e nelipsit din meniu,
la fel specialitãþile cu paste,
friptura ºi prãjitura pandoro.
Italienii nu uitã însã cã nu prin
mese întinse se celebreazã cu
adevãrat Crãciunul, aºa cã
adulþi ºi copii se strâng în jurul
scenei reprezentând Naºterea lui Iisus, colindã ºi spun
rugãciuni.
Copiii îºi primesc cadourile
abia la Boboteazã, acestea fiind

La umblat sã-aveþi pas lin,
La mâncare saþ din plin.
Câte-un ceas voi sã mâncaþi
ªi alt ceas sã rumegaþi.“
Pe la cântãtori târziu,
Preaslãvita naºte Fiu.
ªi când naºte Maica Sfântã
Îngerii în Ceruri cântã.
Ieslea cea cu fân pe jos,
Se preschimbã-n Rai frumos.
Iarã grajdul câmpenesc,
În palat împãrãtesc.
Mii fãclii pe Cer s-aprind,
Ca luceferii lucind,
Iar în iesle cresc bujori,
Fânul s-a schimbat în flori.
Mama-i trandafir la faþã,
Îºi cuprinde Pruncu-n braþã
ªi-i sãrutã zâmbitoare,
Obrãjorii rupþi din soare.
ªi veneau moºnegi cãrunþi,
Pãstoraºi de oi din munþi,
Falnici crai din þãri strãine,
Pruncului sã i se-nchine.
Sã se-nchine lui Mesia,
Cel nãscut azi de Maria.
S-a nãscut Fiul cel Sfânt
S-avem pace pe pãmânt.
ªi naºterea lui Cristos
Sã ne fie de folos.
Colindã de Crãciun
Toatã oastea creºtineascã
Astãzi sã se veseleascã

O stea, mare s-a ivit
Sus la sfântul rãsãrit.
ªi strãlucea cu tãrie
Vestind mare bucurie
Cã: veºnicul Dumnezeu
A trimis pe fiul sãu.
Sã-se nascã-n Viflaim
Precum sorocit avem.
ªi sã facã mântuire
De la veºnica pieire.
Lui Adam celui cãzut,
Cu tot neamul de demult
Ca ºi ceilalþi la toþi
Urmãtori ai lui nepoþi.
Mântuirea se vestea
Precum steaua strãlucea
Cã la sfântul rãsãrit
Întâi legea s-a vestit.
Legea sfânt-a Domnului
Mântuirea omului
Îngerii din cer cântau
ªi pãstorii fluierau.
Alergat-au ca sã vazã
Ce sã fie cu- astã razã
Aflarã înfãºiat
Pruncu-n iesle culcat.
ªi fecioara prea curatã
Lângã el sta supãratã
Cã în Viflaim oraº
Nu ºi-a cãpãtat sãlaº.
ªi-a nãscut pe Domnul sfânt
În iesle pe pãmânt
Îngerii din cer cântau

ªi pãstorii fluierau.
Iarã Irod împãrat
Foarte rãu s-a supãrat
Ca ºi Iuda cel viclean
S-a fãcut mare duºman.
Pe toþi pruncii i-a tãiat,
Câþi împrejur s-au aflat
ªi-a crezut fãr’ de folos
Sã taie ºi pe Hristos.
Pe Hristos nu l-a tãiat
Tatãl sfânt l-a apãrat
Cã un înger a trimis
ªi-a spus lui Iosif în vis.
ªi-a sculat pe Maria
ªi-au plecat din Iudeea
Pânã la Egipt s-a dus
Cu dulcele prunc Iisus.
ªi-a scãpat de moartea grea
Care Irod i-o fãcea.
Scapã doamne cu tãrie
Pe toþi car’ se roagã þie.
ªi praznicul luminat
Noi cu drag l-am aºteptat
Fã la toþi pe bucurie
Amin. Doamne salvã þie.
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Crãciunul pe cinci continente tradiþii ºi obiceiuri din întreaga lume

Pe Insula Crãciunului

o sãrbãtoare trãitã în comunitate. În Congo, de exemplu,
în cadrul fiecãrei biserici se
desemneazã un grup de
oameni responsabili cu
pregãtirile pentru Crãciun,
mai ales cele pentru masa
tuturor enoriaºilor.
Dis-de-dimineaþã în ziua
de Crãciun, pornesc colindãtorii sã strãbatã oraºele ºi
Procesiune religioasã
satele, vestind Naºterea
în Mexic
Domnului. Tradiþia e cunosÎn Mexic, pe continentul cutã, aºa cã puþini sunt cei
american, celebrarea Crãciu- care sunt surprinºi dormind.
La ora 9 dimineaþa, toatã
nului se întinde pe parcursul
lumea
ia parte la slujba
a douã luni, iar startul se dã
pe 16 decembrie, când oa- religioasã; nimeni nu vine la
menii încep sã colinde din bisericã fãrã un dar, aºa cã
casã în casã. Toate grupurile lângã masa de comuniune
poartã cu ele lumânãri ºi se strâng darurile pe care
imagini cu Maria ºi Iosif oamenii le împart apoi unii cu
cãutând adãpost înainte de alþii. Odatã întorºi acasã,
Naºterea lui Iisus. De fapt, tot congolezii se aºazã la prânz,
acest pelerinaj este efectuat care este de obicei servit în
pentru a rememora tumultul grãdini sau în faþa casei, cãci
dinaintea Naºterii Mân- sezonul estival o permite. La
tuitorului. Procesiunea poartã fel se întâmplã ºi în Africa de
denumirea La Posada ºi este Sud, doar cã aici oamenii
un prilej de comuniune sufle- preferã picnicurile ca masã
de Crãciun.
teascã, de rugã comunã.
Apoi, familiile se reunesc ºi
la masa festivã denumitã „Ci- La Betleem colo-n jos/
na Regilor”. Trei sunt elementele care nu lipsesc de aici: S-a nãscut
Rosca de Reyes, tamales ºi Domnul Hristos
ciocolata. Rosca de Reyes
este o pâine rotundã, dulce,
Un oraº cu doar 25.000 de
decoratã cu fructe zaharisite; locuitori, în care sãlãºluieºte
în interiorul ei se aflã ascunsã una dintre primele comunitãþi
o figurinã de plastic reprezen- creºtine din lume. Este
tându-l pe Iisus. Fiecare Betleem, locul în care David
mesean îºi taie o felie din a fost încoronat rege al
Rosca, iar cel care gãseºte Israelului, locul în care s–a
figurina îi invitã pe toþi ceilalþi nãscut Iisus. De Crãciun,
la o altã cinã comunã pe 2 micul orãºel e înþesat de
decoraþiuni, dar frumuseþea
februarie, de „Candelaria”.
lor trece pe locul doi, pentru
cã toþi cei care vin la Betleem
Cum primesc copiii
au ca primã þintã Biserica
cadouri de Crãciun?
Naºterii Domnului.
Crãciunul la Betleem e
În statele sudice ale Mexicului unul al procesiunilor religioanu vine Moºul, ci copiii îºi se, e unul sãrbãtorit printr-o
câºtigã singuri cadourile. Cei rugãciune spusã lângã steamici sunt legaþi la ochi, ca sã ua de argint care marcheazã
nu vadã nimic, apoi sunt duºi exact locul Naºterii Pruncului
la o piñata din lut, pe care o Hristos. Steaua se gãseºte
lovesc pânã se sparge; atunci în peºtera de dedesubtul
cad din ea diferite cadouri, de bisericii ºi este strãjuitã de
la dulciuri la jucãrii mici. Daruri cincisprezece candele care
primesc copiii ºi pe 6 ianuarie, ard în permanenþã. Dintre
de la cei trei magi. În statele acestea, ºase aparþin grecinordice ale Mexicului, unde lor, cinci - armenilor ºi patruinfluenþa americanã este mai latinilor. Grota este cinstitã ca
puternicã, de Crãciun vine Moº loc al Naºterii lui Hristos încã
Crãciun încãrcat cu daruri, iar din secolul al II-lea.
De Crãciun, casele creºtiîn ianuarie, cadourile sunt mai
nilor din Betleem sunt
mult simbolice.
marcate cu o cruce pictatã pe
fiecare uºã. Aproximativ 40 %
Crãciun în Africa
dintre locuitorii din Betleem
sunt creºtini.
În douã state cu populaþie
Sursa: http://www.tribuna.ro/
majoritar creºtinã –Congo ºi stiri/special/craciun-pe-cinciAfrica de Sud- Crãciunul este continente-92961.htmlsa

aduse de o vrãjitoare numitã
Befana. Tradiþia oralã spune cã
Befanei i-ar fi spus magii de
naºterea pruncului Iisus, dar
aceasta ºi-a întârziat plecarea
spre Betleem. Odatã pornitã la
drum, nu a mai vãzut steaua ºi
de atunci tot rãtãceºte prin
lume, lãsând daruri copiilor.
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La bebeluºi ºi copiii mici,
oasele maxilare nu sunt
destul de dezvoltate, astfel
încât sã aibã loc toþi dinþiii
permanenþi. De aceea, mai
întâi erup cei 20 de dinþi de
lapte (aceastã denumire
provine de la culoarea lor
lãptoasã). Mai târziu, o datã
cu creºterea ºi dezvoltarea
acestor oase ºi a capului
copilului, se va creea spaþiu
suficient ºi vor erupe cei 32
de dinþi permanenþi.
Ca informaþie importantã
pentru pãrinþi, perioadele de
erupþie ale dinþilor sunt foarte
bine cunoscute, iar medicul
stomatolog vã poate îndruma.

Erupþia dinþilor de lapte începe la bebeluº în jurul vârstei
de 6 luni, poate fi însoþitã de
simptome precum febra, diaree, lipsa poftei de mâncare
ºi implicit scãdere în greutate,
durere sau disconfort local,
hipersalivaþie. Definitivarea
acestei erupþii are loc în jurul
vârstei de 2 ani jumãtate.
În jurul vârstei de ºase ani,
începe în gura copilului
procesul de erupþie al dinþilor
permanenþi, care începe cu
molarul de ºase ani. Acesta
se regãseºte aºa cum se
poate vedea ºi în fotografia
alãturatã, în spatele tuturor
dinþilor ºi este mai voluminos

decât dintîi de lapte. Iniþial erup
molarii maxilarului inferior,
apoi cei superiori. Acest molar
este foarte important pentru cã
el va fi cel mai vechi dinte pe
care îl regãsim în gura
adultului, dar dupã erupþie este
cel mai înalt dinte din gura
copilului ºi reprezintã punctul
de plecare pentru multe
modificãri de muºcãturã care
vor urma, de aceea este foarte
important cã sãnãtatea lui sã
fie intactã.
Din pãcate, mulþi pãrinþi sunt
de pãrere cã procesele carioase ale dinþilor de lapte nu
sunt importante, pentru cã
aceºti dinþi vor fi înlocuiþi.
Trebuie sã ºtim cã dinþii de
lapte îl ajutã pe copil sã mestece alimentele ºi de aseme-

nea, foarte important, pãstreazã spaþiul pentru dinþii perma-

destul de micã ºi trebuie luatã în considerare ºi varianta
tratamentului radicular, reprezentatã de scoaterea nervului
ºi tratarea rãdãcinii. În cele
mai nefericite situaþii, dintele
trebuie îndepãrtat complet ºi
înlocuit cu un implant dentar
sau optat pentru o variantã
proteticã. Recomandarea
noastrã este ca pãrinþii sã fie
un exemplu de igienã ºi îngrijire pentru copil. Începând cu
vârstã grãdiniþei, copilul
trebuie sã se spele singur pe
dinþi, evident sub riguroasa
supraveghere a pãrintelui.
De asemene, controalele
regulate la cabinetul de medicinã dentarã sunt foarte
importante, întrucât informeazã pãrintele despre sãnãtatea
oralã a copilului ºi la fel de
important, familiarizeazã
copilul cu conduitã medicalã.
ºef lucrãri Dr. Cristina
Dahm
Medic stomatolog
Doctor în ºtiinþe Medicale
Competenþã în Implantologie Orlat
Zahnarzt Hermannstadt
Orlat, Str. Avram
Iancu, nr.637
Tel:0749214341
Mail:drtataru@yahoo.com
www.dentalsibiu.ro

În perioada 18.12.2017-31.01.2018 toþi locuitorii comunei Orlat
sunt rugaþi sã se prezinte la Primãria Orlat cu toate
documentele pentru bunurile pe care le deþin(casa, teren
intravilan-extravilan, auto) pentru reînnoirea declaraþiei fiscale.

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.

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).

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:
SAVU VLAD-CONSTANTIN

06.08.2017

PLEªA FLORIN-ANDREI

21.11.2017

GHEORGHICA ADRIAN-SILVIU

09.11.2017

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

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

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= STÂNEA SIMION

02.03.1947

27.11.2017

= HAMPU LILIANA

18.03.1975

30.11.2017

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

Fondator: primar Aurel Gâþã ºi
Consiliul Local Orlat
Administraþie: referent
Tamara Cânean
Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
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Importanþa molarului de ºase ani

nenþi care vor urmã. Din acest
motiv este important cã dinþii
de lapte sã nu prezinte carii ºi
în special molarul de ºase ani
sã fie de asemenea pãstrat
sãnãtos.
Întrucât cariile dentare sunt
generate de bacterii, trebuie
ºtiut cã aceste bacterii pot fi
transmise ºi de cãtre mama
sau de cãtre persoanele care
îngrijesc copilul. Aceste bacterii formeazã o masã lipicioasã care se gãseºte între dinþi,
la nivelul gâtului dinteluirespectiv lângã gingie, pe
suprafaþã dintelui, ºi nu poate
fi îndepãrtatã decât cu un
periaj dentar riguros.
Aceste bacterii au capacitatea de a transforma alimentele
dulci în acizi, care atacã smalþul dentar ºi extrag calciul din
el. Primele semne ale unei
carii dentare sunt date de cãtre
pete albe cretoase la nivelul
dinþilor. Ulterior acestea se rup
ºi astfel rezultã craterul cunoscut sub denumirea de carie
dentarã. Acesta poate fi oprit
în evoluþie prin tratament stomatologic. Dacã tratamenul
stomatologic întârzie, cariile
evolueazã ºi apar primele
dureri. Aceste dureri denotã
faptul cã distanþa dintre caria
dentarã netratatã ºi nerv este

