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La mulþi ani,
doamnelor ºi
domniºoarelor!
Sã vã fie
viaþa o veºnicã
primãvarã!
Primãvara este anotimpul în care natura
renaºte ºi, odatã cu ea, se revigoreazã ºi
speranþele noastre. Luna martie este
dedicatã doamnelor ºi domniºoarelor, fie ele
mame, soþii, surori, bunici, fiice, colege sau
prietene. Gândurile noastre se îndreaptã, la
începutul fiecãrei primãveri cãtre cele care
ne fac viaþa mai frumoasã, ne bucurã fiecare
zi ºi avem datoria moralã de a le oferi
bucurii materiale sau sufleteºti. Doresc sã
adresez, atât în numele meu, cât ºi al
întregului aparat administrativ local,
tuturor doamnelor ºi domniºoarelor
din Orlat, gânduri bune, urãri de sãnãtate,
bucurie ºi împlinirea tuturor dorinþelor.
Fie ca sosirea primãverii sã vã aducã
în suflet liniºte, bucurie ºi optimism.
LA MULÞI ANI!

Primar,
Aurel GÂÞÃ

În atenþia mamelor aflate în concediul de creºtere a copilului

P

ersoanele care
se aflã în
concediul pentru
creºterea copilului ºi
aleg sã revinã la
muncã înainte de
terminarea acestuia au
dreptul la o sumã
lunarã numitã
stimulent de inserþie,
stabilitã de legislaþia
în vigoare, ce se
acordã la cerere.

Pãrinþii care obþin
venituri impozabile cu
minimum 60 de zile
înainte de împlinirea de
cãtre copil a vârstei
de doi ani (respectiv
trei ani, în cazul copilului
cu handicap) se
pot bucura de prelungirea perioadei de
acordare a stimulentului pânã la împlinirea
vârstei de trei ani
(respectiv patru ani),

conform art. 7, alin. 2 din
O.U.G 111/2010.
Atenþie! Indemnizaþia
aferentã concediului
pentru creºterea copilului
ºi stimulentul de
inserþie nu se pot cumula.
În cazul persoanelor care
beneficiazã de
indemnizaþie ºi cer
stimulentul, plata primului
drept se suspendã.
Stimulentul de inserþie
se acordã în baza

unei cereri scrise, care
trebuie sã fie însoþitã,
potrivit OUG nr. 111/2010,
de urmãtoarele
documente:
- adeverinþã eliberatã
de angajator cu privire la
reluarea activitãþii;
- copia actului de
identitate al solicitantului
ºi al celuilalt pãrinte;
- certificatul de
cãsãtorie-dupã caz;
- certificatul de

naºtere al copilului
pentru care se solicitã
dreptul stimulentului
de inserþie;
- actele doveditoare
privind calitatea
solicitantului ºi relaþia
acestuia cu copilul/copiii
pentru care solicitã
dreptul, dupã caz;
- orice alte documente care sã ateste
îndeplinirea condiþiilor
de eligibilitate;

- extras de contdupã caz.
Cererea ºi documentele care atestã
îndeplinirea condiþiilor
de acordare a
stimulentului trebuie
depuse la primãria
localitãþii pe raza cãreia
solicitanþii îºi au
domiciliul/reºedinþa,
aceasta transmiþându-le
apoi agenþiilor teritoriale
pentru prestaþii sociale.
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Pãstraþi
curãþenia
în comunã!

Comuna Orlat este recunoscutã ca una dintre cele mai curate din judeþ, lucru ce se
datoreazã locuitorilor care au înþeles cã felul în care aratã localitatea este o carte de vizitã
pentru comunitate. Primãria lanseazã un apel cãtre cetãþeni rugându-i sã-ºi cureþe spaþiile
din faþa gospodãriilor (trotuare, spaþii verzi, alei), sã pãstreze curãþenia pe domeniul public
ºi sã nu arunce deºeurile menajere sau pe cele vegetale în zonele mãrginaºe ori pe
câmpurile de la marginea comunei. Administraþia publicã localã atrage atenþia cã toþi cei
care nu vor respecta aceste recomandãri ºi vor încãlca regulile de pãstrare a curãþeniei
pe domeniul public vor fi sancþionaþi conform hotãrârii Consiliului Local Orlat.

HOTÃRÂRI ALE
CONSILIULUI
LOCAL ORLAT
privind aprobarea
taxei speciale de
salubrizare aferentã
anului 2017
pentru utilizatorii
casnici din
Comuna Orlat
Consiliul Local al Comunei Orlat, Judeþul Sibiu,
întrunit în ºedinþã ordinarã la
data de 26.01.2017,
În aplicarea art. 45 alin. 1
din Legea administraþiei
publice locale nr. 215 / 2001,
republicatã,
Þinând seama de adresa
Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã Eco Sibiu nr.
35/10.01.2017 prin care se
solicitã aprobarea tarifului
actualizat al taxei de salubrizare aferentã anului 2017
în conformitate cu tariful de
gestionare a deºeurilor menajere ºi similare actualizat
cu taxa pentru deºeurile inerte ºi deºeurile nepericuloase încredinþate în vederea eliminãrii finale prin depozitare conform Ordinului
2413 din 21.12.2016
În baza reglementãrilor
art. 8 alin. (3) lit. j)-k), art. 9
alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5),
art. 42 alin. (1) lit. c), art. 43
alin. (4) din Legea nr. 51/
2006 privind serviciile comunitare de utilitãþi publice,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare coroborate
cu art. 25-27 din Legea
serviciului de salubrizare a
localitãþilor nr. 101/2006 ,
republicatã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
Luând în considerare
prevederile art. 30 din Legea
nr. 273/2006 privind finanþele
publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare coroborat cu art. 454
lit. g) ºi art. 484 din Legea nr.
227/2015 privind Codul
Fiscal,
Þinând seama de prevederile anexei nr. 2 din OUG
nr. 196/2005 , cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi
prevederile art. 16 , art. 17
ºi art. 18 din anexa la Ordinul
nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului
mediului ºi gospodãririi
apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de
calcul al contribuþiilor ºi
taxelor datorate la Fondul
pentru mediu,
Având în vedere H.C.L.
Orlat nr. 43/2015 privind
aprobarea ”Regulamentului
de instituire ºi administrare
a taxei speciale de salubrizare în Judeþul Sibiu”

Þinând seama de prevederile art. 65 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã
pentru elaborarea actelor
normative,
Vãzând avizul comisiilor de
specialitate constituite la
nivelul autoritãþii deliberative
din Comuna Orlat,
În temeiul art. 36 alin. 6 lit.
a) pct. 14, alin. 7 lit. c), alin. 9
ºi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraþiei publice
locale nr.215/2001 , republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE:
Art.1: Se aprobã taxa specialã de salubrizare pentru
utilizatorii casnici din Comuna Orlat aferentã anului 2017
în cuantum de 4,43 lei/persoanã/lunã.
Art.2 : La data intrãrii în vigoare a prezentei , se abrogã
prevederile pct. 15 al subcapitolului ,,Alte taxe locale’’,
din anexa nr. 1 la Hotãrârea
nr. 76/2016 privind stabilirea
impozitelor ºi taxelor locale
pentru anul 2017, având acelaºi obiect de reglementare .
Art.3(1): Prezenta hotãrâre
se comunicã prefectului judeþului Sibiu în vederea exercitãrii controlului cu privire la
legalitate ºi se aduce la
cunoºtinta publicã prin grija
secretarului comunei Orlat .
(2): Prezenta hotãrâre se
comunicã Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã “ECO
Sibiu”.
(3): Se încredinþeazã primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziþiilor prezentei hotãrâri.

HOTÃRÂREA
NR. 5/2017
privind aprobarea
taxei speciale de
salubrizare aferentã
anului 2017 pentru
agenþii economici ºi
instituþiile publice din
Comuna Orlat
Consiliul Local al Comunei Orlat, Judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþã ordinarã la data
de 26.01.2017,
În aplicarea art. 45 alin. 1
din Legea administraþiei
publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicatã,
Þinând seama de adresa
Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã Eco Sibiu nr.
35/10.01.2017 prin care se
solicitã aprobarea tarifului
actualizat al taxei de salubrizare aferentã anului 2017
în conformitate cu tariful de
gestionare a deºeurilor menajere ºi similare actualizat

cu taxa pentru deºeurile
inerte ºi deºeurile nepericuloase încredinþate în vederea
eliminãrii finale prin depozitare conform Ordinului 2413
din 21.12.2016
În baza reglementãrilor art.
8 alin. (3) lit. j)-k), art. 9 alin.
(2) lit. d), art. 10 alin. (5), art.
42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin.
(4) din Legea nr. 51/2006
privind serviciile comunitare
de utilitãþi publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare coroborate cu art. 2527 din Legea serviciului de
salubrizare a localitãþilor nr.
101/2006 , republicatã cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr.
273/2006 privind finanþele
publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
coroborat cu art. 454 lit. g) ºi
art. 484 din Legea nr. 227/
2015 privind Codul Fiscal,
Þinând seama de prevederile anexei nr. 2 din OUG
nr. 196/2005 , cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi
prevederile art. 16 , art. 17 ºi
art. 18 din anexa la Ordinul
nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului
mediului ºi gospodãririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul
al contribuþiilor ºi taxelor datorate la Fondul pentru mediu,
Având în vedere H.C.L. Orlat
nr. 43/2015 privind aprobarea ”Regulamentului de instituire ºi administrare a taxei
speciale de salubrizare în
Judeþul Sibiu”
Þinând seama de prevederile art. 65 alin. 1 din Legea
nr. 24/2000 privind normele
de tehnicã legislativã pentru
elaborarea actelor normative,
Vãzând avizul comisiilor de
specialitate constituite la
nivelul autoritãþii deliberative
din Comuna Orlat,
În temeiul art. 36 alin. 6 lit.
a) pct. 14, alin. 7 lit. c), alin. 9
ºi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraþiei publice

locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE:
Art.1: Se aprobã taxa specialã de salubrizare pentru
agenþii economici ºi instituþiile
publice din Comuna Orlat
aferentã anului 2017 în cuantum de 272,01 lei/tonã fãrã TVA.
Art.2: La data intrãrii în vigoare a prezentei , se abrogã
prevederile pct. 15 al subcapitolului ,,Alte taxe locale’’,
din anexa nr. 1 la Hotãrârea
nr. 76/2016 privind stabilirea
impozitelor ºi taxelor locale
pentru anul 2017 , având acelaºi obiect de reglementare.
Art.3(1): Prezenta hotãrâre
se comunicã prefectului judeþului Sibiu în vederea exercitãrii controlului cu privire la
legalitate ºi se aduce la cunoºtinta publicã prin grija
secretarului comunei Orlat .
(2) : Prezenta hotãrâre se
comunicã Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
“ECO Sibiu”.
(3): Se încredinþeazã primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziþiilor prezentei hotãrâri .

HOTÃRÂREA
NR.9/2017
privind aprobarea
modernizãrii reþelei
de strãzi în comuna
Orlat, localitatea Orlat,
judeþul Sibiu
Consiliul Local al Comunei Orlat, Judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþã extraordinarã la
data de 08.02.2017,
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 se propune Consiliului
Local spre aprobare Modernizarea Reþelei de Strãzi în

de investiþii: ,, Modernizarea
Reþelei de Strãzi în Comuna
Orlat, Localitatea Orlat,
judeþul Sibiu,,
b) Elaborator: SC Allplan
Proiect SRL
c) Persoana Juridicã Achizitoare: Comuna Orlat
d) Ordonator principal de
credite: primarul Comunei
Orlat
e) Amplasamentul obiectivului: strãzi , domeniu
public intravilan Comuna
Orlat, Localitatea Orlat
f) Indicatori tehnico –
economici:
Total General: 9.256,185
Lei cu TVA (19%)
din care C+M: 7.715,410
Lei cu TVA (19%)
Valoarea totala se defalca
astfel :
Buget de stat: 8.950,196
cu TVA
din care C+M: 7.715,410
cu TVA
Buget local: 305,989 cu
TVA
din care C+M : 0 lei
g) Duratã de realizare a
investiþiei : 40 luni
h) Principalii indicatori
tehnici pentru lucrãri de
drumuri conform Anexa 1
Art. 2: Se aprobã plata de
la bugetul local a sumei
305,989 lei cu TVA , conform
anexei 1 Capitolul 3 ºi 5 cuprinzând studii de teren,
obþinerea de avize, acorduri,
autorizaþii, proiectare ºi inginerie, organizarea procedurilor de achiziþie, consultanþã, asistenþã tehnicã, alte
cheltuieli.
Art. 3 (1): Prezenta hotãHOTÃRÃªTE :
râre se comunicã prefecArt. 1: Se aprobã indicatorii tului judeþului Sibiu în vederea exercitãrii controlului cu
tehnico- economici potrivit privire la legalitate ºi se
Anexei 1 care face parte inte- aduce la cunoºtinþa publicã
grantã din prezenta hotãrâre prin grija secretarului
ºi se anexeazã la aceasta comunei Orlat .
pentru proiectul moderni(2): Aducerea la cunoºzarea reþelei de strãzi în tinþa publicã se face prin
comuna Orlat, localitatea afiºare la sediul autoritãþilor
Orlat, judeþul Sibiu pentru a d m i n i s t r a þ i e i p u b l i c e
care se solicitã finanþarea locale, prin afiºare la Paprin Programul Naþional de noul de Afiºaj al Consiliului
Dezvoltare Localã instituit prin Local al Comunei Orlat.
O.U.G. 28/2013, modificatã ºi
(3): Se încredinþeazã pricompletatã ulterior, dupã marul Comunei Orlat cu
cum urmeazã:
ducerea la îndeplinire a disa) Denumirea obiectivului poziþiilor prezentei hotãrâri.
Comuna Orlat, Localitatea
Orlat, judeþul Sibiu , precum
ºi raportul de specialitate
întocmit în acest sens,
Þinând seama de dispoziþiile
- art. 41 , art. 44 alin (1) din
Legea nr. 273 / 2006 cu
privire la finantele publice locale, modificatã ºi completatã ulterior,
- art. 8, alin. (3) , art. 10 , art.
11 din Ordinul nr. 1851 / 2013
pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
OUG nr. 28 / 2013 pentru
aprobarea Programului naþional de dezvoltare localã,
modificatã ºi completatã
ulterior,
- art. 9 alin. 1 din OUG nr.
28 / 2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare localã, modificatã ºi
completatã ulterior ,
- H.G. nr. 28 / 2008 privind
aprobarea conþinutului-cadru al documentaþiei tehnicoeconomice aferente investiþiilor publice, precum ºi a
structurii ºi metodologiei de
elaborare a devizului general
pentru obiective de investiþii
ºi lucrãri de intervenþii ,
- H.G. nr. 363 / 2010 privind
aprobarea standardelor de
cost pentru obiective finantate
din fonduri publice ,
În temeiul prevederile art.
36 alin. 2 lit. b, alin. (4) lit. d ,
ale art. 45 alin. 1 , ale art. 115
alin. 1 lit. b , ale art. 120 din
Legea nr.215 / 2001 privind
administratia publica localã,
republicatã,
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Col (r.) dr. Alexandru Bucur
Urmaºii grãnicerilor au
intervenit ca Fondul de
monturã al regimentului
sã fie transformat în Fond
ºcolar, destinat susþinerii
ºi înfiinþãrii de noi ºcoli pe
teritoriul fostului regiment
orlãþean. Înaintându-se
propunerea respectivã la
forurile superioare,
aceasta a fost luatã în
considerare ºi, prin
decretul împãrãtesc din
data de 27 august 1861,
Fondul de monturã al
fostului Regiment 1
grãniceresc a fost transformat în Fond ºcolar.
Dupã realizarea acestui
deziderat, un grup de foºti
ofiþeri ai Regimentului de
la Orlat, acum pensionari,
a înaintat guvernului o
petiþie prin care solicitau
aprobarea organizãrii unei
conferinþe generale la care
sã participe câte doi
reprezentanþi din partea
fiecãrei foste companii,
dar ºi din partea fostei
aripi a husarilor din
Dejani. Cu Ordonanþa nr.
11.977 din 18 martie 1863,
guvernatorul Transilvaniei,
feld-mareºalul locotenent,
contele Folliot de Crenneville, a aprobat petiþia
respectivã. În urma acestei aprobãri au fost
anunþate fostele localitãþi
grãnicereºti pentru a-ºi
stabili ºi trimite la Sibiu
delegaþii aleºi sã participe
la prima conferinþã generalã a foºtilor grãniceri.
Conferinþa s-a desfãºurat în cancelaria
ASTREI, în perioada 22-24
aprilie 1863 sub
“preºedinþia cãpitanului
pensionar Dionisie
Drãgoi, veteran al
revoluþiei din 1848-1849,
preºedinte al Comitetului
de Administrare al Fondului ºcolar Grãniceresc
fiind ales cãpitanul pensioner Constantin Stejar.
În anul 1871, când
preºedinte a devenit
celebrul „erou de la
Lissa”, colonelul baron
David Urs de Margina, s-a

efectuat o inventariere a
fostelor localuri ºcolare de
pe teritoriul regimentului. La
Orlat, în clãdirea fostei ºcoli
normale de pe actuala
stradã a Grãnicerilor (fostã
a Nemþilor), exista un
edificiu având trei sãli
pentru învãþãmânt ºi patru
încãperi pentru învãþãtori,
construit în anul 1815.
Acesta a fost destinat
pentru desfãºurarea
învãþãmântului grãniceresc.
În 1875, Romul Simu scria
din Orlat cã, deoarece
numãrul elevilor din
clasa I trece de 60, o parte
dintre aceºtia trebuiau sã
stea la orele de curs în
picioare, „ne mai având
loc pe scaune”.
Odatã cu includerea ei în
sistemul ºcolilor grãnicereºti, instituþia a fost
organizatã pe“principii noi,
primind subvenþii atât din
Fondul ºcolar cât ºi din
partea statului ºi a
comunei. De la stat primea
urmãtoarele pauºale: de
premiere pentru elevii
silitori, în valoare de 48
cruceri anual; de lemne de
foc pentru ºcoalã ºi
învãþãtori, în cantitate de 36
orgi vieneze pe an,
respectiv 36 metri steri; de
rechizite, în valoare anualã
de 20 florini. În anul 1878
suma a fost utilizatã pentru
procurarea de „hârtie, cretã,
negrealã, pene de oþel,
cearã de sigilat,
spongia de tablã” etc.
La nivelul anului 1905
subvenþiile pe care le
primea ºcoala proveneau
din urmãtoarele urse: din
Fondul de provente, 2.338
coroane ºi 41 fileri; de la
Comitet, 499 coroane ºi 68
fileri; de la comuna politicã,
2.757 coroane ºi 57 fileri. În
anul ºcolar 1872-1873
ºcoala era organizatã cu
trei clase, frecventate dupã
cum urmeazã: clasa I-a, cu
43 bãieþi ºi 55 fete; a II-a, cu
19 bãieþi ºi 6 fete ºi a III-a,
cu 18 bãieþi ºi 8 fete. Pentru
a rãmâne pe terenul
frecvenþei mai arãtãm
cã, în anul ºcolar 19071908, cursurile de toate

zilele au cuprins un
numãr de 204 elevi iar
cele de repetiþie, 63.
Referitor la dotãri, în anul
1872 ºcoala avea douã
livezi, una situatã la Unghiu
gâºtelor iar alta între
Felsenkeller ºi Puºcãria
militarã. În 1895 ºcoala
avea o vechime în
apiculturã de ºapte ani,
dispunând de 80 de stupi,
în valoare de 1.200 florini.
Pânã în anul 1897 ºcoala a
avut trei învãþãtori salarizaþi
de Comitet, dupã care, cu
de la sine putere, comuna
a mai înfiinþat un post de
învãþãtor, plãtit cu 300 florini

florini ºi 75 cruceri.
Referitor la edificiul
ºcolar menþionãm faptul cã,
începând cu anul 1871,
cursurile ºcolare s-au þinut
în clãdirea fostei ºcoli
normale de pe Strada
Nemþilor, clãdirea – ziditã
din piatrã ºi cãrãmidã,
acoperitã cu þiglã – având
trei sãli de învãþãmânt,
patru camere pentru
învãþãtori ºi dependinþele
necesare (ºopru pentru
lemne, grajd pentru trei vite
ºi coteþ pentru porci). Încã
din anul 1893 din cauza
numãrului mare de elevi,
care nu mai puteau fi

anual, relut de lemne în
valoare de 50 florini ºi unul
pentru grãdinã, în valoare
de 20 florini. Având un corp
de învãþãtori valoroºi, ºcoala a înregistrat întotdeauna
rezultate bune în toate
domeniile de activitate.
Astfel, în anul ºcolar 18741875, din localitate au
plecat la ºcoli medii un
numãr de cinci elevi. La
examenul de varã din 1887
elevii au fost puºi sã
citeascã din cãrþile
destinate premianþilor, nu
din abecedare. Cu aceastã
ocazie sa constatat cã
ºcoala se afla în culmea
misiunii sale ºi cã putea
servi drept model pentru
orice ºcoalã poporalã.
Paralel cu progresul
educativ, ºcoala din Orlat a
avut succese ºi prin
accentul pe care îl punea
pe ramurile economice.
Pentru a da un singur
exemplu, menþionãm cã din
stupina ºcolii s-au vândut,
în anul 1895, miere ºi
cearã în valoare de 39

instruiþi în sãlile de predare
existente, s-au fãcut
intervenþii pentru închirierea
unui edificiu erarial. Câþiva
ani mai târziu s-a optat
pentru cumpãrarea unei
clãdiri care sã fie utilizatã ca
ºcoalã, primãria oferind
drept subvenþie suma de
2.000 florini ºi angajânduse sã suporte ºi cheltuielile
de „preþuire ºi transcriere”.
Din motive pe care nu le
cunoaºtem soluþia
cumpãrãrii a cãzut, din
cauzã cã Adunarea
Generalã a Reprezentanþei
Foºtilor Grãniceri, þinutã în
30 ºi 31 mai 1905, a
“hotãrât construirea unui
nou local de ºcoalã. De
aceastã datã comuna a
declarat cã nu mai poate
contribui cu nici un fel de
sumã la construcþia
proiectatã din cauza unei
datorii mari, care se ridica
la valoarea de 97.000
coroane. În rãspunsul
adresat deputatului Simion
Loloi, Comitetul a invocat
lipsa unor fonduri destinate
construirii de noi edificii
ºcolare pânã dupã anul
1908, propunând fie
repararea localului existent,
fie transpunerea în practicã
a ideii de a închiria una din
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clãdirile existente.
Tot din dorinþa de a se
rezolva cât mai repede
problema noului local
ºcolar, forul sibian a fãcut
oferta ca acesta sã se
construiascã pe banii
comunei, obligându-se sã
restituie acesteia, în rate
lunare, suma de 27.000 de
coroane, echivalentul
edificiului ºcolar
construit la Veºtem.
Intervenind în disputã ºi
Oficiul Pretorial din Sãliºte,
în anul 1911, Comitetul a
pus la dispoziþia comunei
suma de 30.000 coroane,
construcþia începând în
anul urmãtor, reprezentând
ultimul edificiu ºcolar nou,
construit din perioada
ºcolilor grãnicereºti.
Construcþia are aceeaºi
funcþie ºi în prezent iar, din
anul 2002, poartã numele
de „Ion Pop Reteganul”.
Meritã menþionat faptul cã,
la Orlat, au funcþionat ºi
clase speciale pentru
instruirea fetiþelor. Acestea
ºi-au deschis cursurile
odatã cu începutul anului
ºcolar 1877-1878, având un
numãr de 72 de eleve,
prima învãþãtoare fiind Elena
Georgescu, originarã din
localitatea ªercãiþa (jud.
Braºov), fiind cotatã ca o
bunã educatoare. În urma
rezultatelor nesatisfãcãtoare
obþinute la examenul de
varã al anului ºcolar 18771878, ea a fost destituitã din
post ºi înlocuitã cu Maria
Simonca, mutatã aici de la
ºcoala similarã din Cugir.
La examenul de sfârºit de
an ºcolar 1884-1885, la
ºcoala de fetiþe de aici s-a
organizat ºi o micã expoziþie, constând din
dantele, funduri de pernã,
chindisituri, brãcie,
ciorapi ºtrincãniþi ºi
cusuþi, ii, ciupage etc.
Învãþãtorii care au predat
la ºoala din Orlat: Chiril
Crãcanã (anterior anului
1871); Mihai Stoiþã (anterior
anului 1871); Moise Panga

(anterior anului 1871);
Ioan Papiu (1866-1873),
alias Cotocu. - Samuel
Spineanu (1867-1872);
Irimie Banciu (18681872); Ioan Andrei (18711874); Ioan Moldovan
(1870-1875), originar din
Bucerdea Grânoasã, jud.
Alba, având studii la Blaj;
Efrem Pop (1872); Ion
Pop Reteganul (15 martie
1873-1 noiembrie 1874;
1875); ªtefan Albu (18731879); Ioan Pop Blasianu
(1873-1874); Demetriu
Micu (1874), alias Clain,
originar din Sadu, jud.
Sibiu; Moise Boeriu
(1874-1876); Petru
Nandra (1874-1875); Ioan
Stoichiþã (1875-1876),
originar din Porumbacu
de Sus, jud, Sibiu; Ioan
Câmpanu (1875-1879);
Ioan Encescu (18751879), din Habic, jud.
Mureº; Matei Grecu (18761877), din Pojorta, jud.
Braºov; Romul Simu
(1875;1878-1896); Maria
Simonca (1879-1900),
nãscutã Cherteºu, la Cluj,
în anul 1860; Ioan
Munteanu (1878-1883),
originar din Cugir, jud.
Alba; Demetriu Pop
(1883-1884), din Tohanu
Vechi, jud. Braºov; Ioan
Toma (1884-1886), din
Gãbud, jud. Alba; ªerban
Ghiºoiu (1885); Gheorghe
Lie (1885), originar din
Hârseni, jud. Braºov;
Nicolae Grancea (18851894), din Bucium, jud.
Braºov; Ioan Stoia (18941923); Ioan Pop (18961898); Leon Maior (18981915); Ioan Giurgiu (18991919); Letiþia Medrea
(1907-1908); Ema RusuLupan (1909-1915); Ion
Agârbiceanu (1910-1916);
Petru Olaru (1923),
cunoscut în publicistica
sibianã, din primele
decenii ale secolului al
XX-lea sub pseudonimul
Petrea Dascãlul.
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Copiii din Orlat pot
par
ticipa la FFestivalul
estivalul
participa
Internaþional
de Benzi Desenate
În cadrul celui de-al cincilea Festival Internaþional de Benzi Desenate din
Sibiu, care va avea loc în perioada 19 - 26 aprilie 2017, Asociaþia de
prietenie « Ille et Vilaine – Sibiu », Complexul Naþional Muzeal ASTRA ºi
Asociaþia « Solidarité 35 Roumanie » organizeaza un concurs de benzi
desenate (BD) cu tema « A fost odatã ca niciodatã... în Sibiu » cu sprijinul
Wacom prin MGT Educational, Editura HAC!BD ºi Revista Comics.
limba francezã realizatã de
elevi din clasele IX – XII
Fiecare laureat va câºtiga
premii deosebite:o tabletã
graficã Wacom Intuos, weekend-uri la munte. Câºtigãtorii
vor fi publicaþi în Revista
Comics.
Obiectivele concursului
sunt promovarea limbii
franceze ca limbã de
comunicare, valorizarea
diversitãþii lingvistice ºi
culturale, valorizarea
tinerelor talente
interesate de lumea
benzii desenate, punerea
în evidenþã a oraºului
Sibiu prin grafism ºi
bandã desenatã.
Depunerea planºelor se
va face pânã în data de 10
mai 2017 la sediul Asociaþiei

de prietenie « Ille et Vilaine –
Sibiu » (APIVS). Pe plic se va
menþiona « Pentru concursul
de Benzi Desenate » ºi va fi
depus la urmãtoarea adresã:
Casa Ille et Vilaine,
Str. Konrad Haas, nr. 14,
550177 Sibiu – România.
Ele pot fi depuse fie
direct la Casa Ille et
Vilaine, fie trimise
prin poºtã.
Asteptãm un public cât mai
numeros.
Contact :
François Montier :
0757 588 704 ;
montier.francois@yahoo.com
Florentina Chidu:
0729 015 823 ;
florenbia@yahoo.fr

S-au modificat condiþiile de eligibilitate
pentru obþinerea subvenþiilor
În ultima ºedinþã de Guvern
au fost modificate douã acte
normative care reglementeazã accesul fermierilor la
subvenþii, fiind simplificate
câteva dintre condiþiile de
eligibilitate pe care aceºtia
trebuie sã le îndeplineascã
pentru a beneficia de plãþi.
Concret, este vorba despre
modificarea ºi completarea
OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plãti care
se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 ºi despre
modificarea art. 2 din Legea

nr. 36/1991 privind societãþile
agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã.
Prin modificãrile aduse,
creºte gradul de claritate ºi
informare corectã a fermierilor
privind cuantumul plãþilor directe calculate conform art. 12 din
Regulamentul nr. 639/2014 ºi
este simplificat numãrul de
formulare pe care fermierul
trebuie sã le prezinte la APIA
pentru dovedirea calitãþii de
fermier activ.
Pentru reducerea ratei de
eroare în ceea ce priveºte lo-

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

Site web : www
.primariaorlat.ro
www.primariaorlat.ro
E-mail: primariaorlat yahoo.com
Cetãþenii comunei Orlat care doresc sã publice
anunþuri de vânzãri, cumpãrãri, prestãri servicii º.a.
în ziarul Orlat INFO pot depune aceste
anunþuri la sediul Primãriei.

calizarea parcelelor, declararea suprafeþelor utilizate se
face la momentul digitizãrii
terenului în aplicaþia GIS pusã
la dispoziþie de cãtre APIA, în
cadrul blocului fizic, iar detalierea pe culturi, structura de culturi ºi parcele se realizeazã în
cererea unicã prin completarea declaraþiei pe suprafaþa.
În cazul în care beneficiarul
plãþilor este forma asociativã
de proprietate asupra terenurilor cu vegetaþie forestierã,
pãºunilor ºi fâneþelor, obºti de
moºneni în devãlmãºie, obºti
rãzeºeºti nedivizate, composesorate, obºti de cumpãrare,
pãduri grãnicereºti, pãduri
urbariale, cooperative, alte
comunitãþi ºi forme asociative
cu diferite denumiri, menþionate în Legea nr. 1/2000 sau
membrii acesteia, se creeazã
posibilitatea de a depune copia
titlului de proprietate asupra
terenurilor aparþinând formei

asociative sau a altor acte cu
forþa juridicã egalã doveditoare
ale dreptului de proprietate.
Pentru accesarea schemelor de sprijin cuplat de cãtre marea majoritate a fermierilor care cultivã legume în
spaþii protejate, în cazul serelor ºi solariilor, suprafaþa
minimã a parcelei a fost
redusã de la 0,1 ha la 0,03 ha.
În cazul schemei pentru micii fermieri, se creeazã cadrul
legal pentru a se oferi acestora
posibilitatea sã opteze pentru
rãmânerea în schemã, chiar
dacã valoarea cuantumului
depãºeºte 1250 euro.
De asemenea, beneficiarii
care decid sã se retragã din
schema pentru micii fermieri
în ceea ce priveºte un an
ulterior anului 2015, trebuie sã
informeze autoritatea competentã cu privire la retragerea lor
în conformitate cu modalitãþile
stabilite de statele membre.
Se exclude de la platã doar
schema/ schemele pentru
care a fost constatatã crearea
de condiþii artificiale, fãrã a
afecta celelalte scheme de
sprijin solicitate prin cerere
unicã de platã.
Fermierii care deþin parcele
agricole cu o suprafaþa de

Primăria Comunei Orlat
urează casă de piatră
următorilor cetăţeni căsătoriţi:
LUMIÞ IOAN-COSMIN ªI
IORDAN IOANA-MARIA
BACIU VASILE ªI
BACIU AMALIA-MÃDÃLINA-CARMEN

pânã la 0,1 ha nesolicitate la
platã pot sã nu le declare, cu
condiþia ca suprafaþa însumatã a acestor parcele sã nu
depãºeascã un hectar.
Sunt actualizate definiþiile
transferului unei exploataþii,
culturilor permanente ºi zonelor cu strat vegetal (ex.: prin
transferul de exploataþie din
sectorul zootehnic se înþelege
transferul unei/unor exploataþii
cu cod ANSVSA).
În ceea ce priveºte raportarea la legislaþia europeanã,
prin Ordonanþa aprobatã
recent se creeazã cadrul legal
în vederea implementãrii
rapide a prevederilor unui

potenþial act legislativ al
Parlamentului European ºi al
Consiliului Uniunii Europene,
prin care procentajul de 5%
referitor la zonele de interes
ecologic ar creºte la 7%.
De asemenea, se creeazã
cadrul legal necesar implementãrii alin. (6) al art.53 a
Regulamentului nr. 639/2014,
care prevede ca „Autoritatea
competentã a statului membru care intenþioneazã sã ia o
decizie de a transfera fonduri
între mãsurile de sprijin informeazã fermierii cu privire la un
posibil transfer înainte de data
de deschidere a perioadei de
depunere a cererilor.”

Dumnezeu ss[[[-ii odihneascã în pace!
= ANDRONIC PETRU

03.09.1937

01.02.2017

= TUDOR PETRU

08.06.1926

04.02.2017

= CINEZAN GHEORGHE

02.03.1946

13.02.2017

Primãria Comunei Orlat transmite fami
liilor
familiilor
îndoliate, sincere condoleanþe!

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

06.02.2017
25.02.2017

Primăria Comunei Orlat
urează bun-venit
noilor născuţi:

Tiparul executat la
TIPOTRIB Sibiu
CSAP
AI SARA-ALESIA-MEDEA
CSAPAI
DEMIAN SOFIA-ELENA

15.01.2017
23.02.2017

Le ddorim
orim sã creascã sãnãt
o`i al
ãturi de pãrinþii lor!
sãnãto`i
alãturi
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Candidaþii vor trebui sã
realizeze o planºã de BD în
format A3, scenariul fiind
adaptarea unui basm din
literatura românã sau universal, precum ºi o creatie
originalã. Povestea se va
desfãºura în oraºul Sibiu.
Textul poate fi redactat în
limba francezã sau în limba
românã.
Concursul se adreseazã
tinerilor cu vârste între 11 ºi
18 ani.
Concursul are 4 categorii:
- Bandã desenatã în
limba românã realizatã de
elevi din clasele V-VIII
- Bandã desenatã în
limba francezã realizatã de
elevi din clasele V- VIII
- Bandã desenatã în
limba românã realizatã de
elevi din clasele IX – XII
- Bandã desenatã în

