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Sfintele Sãrbãtori de Paºti sã vã gãseascã sãnãtoºi,
fericiþi, alãturi de cei dragi, bucurându-vã împreunã
Sãptãmâna Mare este perioada în care fiecare dintre noi încearcã sã-ºi punã ordine în gânduri ºi în suflet, sã priveascã spre
cei de lângã el cu iertare ºi îngãduinþã. Suntem în faþa unei sãptãmâni în care trebuie sã încercãm sã ne curãþãm sufletul de
orice apãsare ºi mintea de orice gând rãu, sã privim în jur cu optimism ºi speranþã, sã încercãm sã fim mai buni, mai
înþelegãtori. Orlãþenii au fost întotdeauna oameni credincioºi, pentru care cuvântul lui Dumnezeu e sfânt, tradiþiile care se
respectã la noi cu sfinþenie, de secole, sunt legate de religie, iar marile sãrbãtori creºtine sunt trãite într-un fel aparte, în
comunitatea noastrã. Tocmai pentru cã respectãm tradiþiile ºi valorile creºtine am reuºit sã pãstrãm o atmosferã unicã în
perioadele Sãrbãtorilor. Dupã cum spuneam, ne aflãm în faþa unei perioade de curãþenie, de purificare, de apropiere de
semeni ºi vã invit pe toþi sã vã bucuraþi de hrana spiritualã pe care ne-o poate da aceastã atitudine. În Noaptea de Înviere,
vã doresc tuturor sã primiþi cu sufletul deschis lumina speranþei ºi sã o pãstraþi pentru totdeauna aprinsã. Sfintele Sãrbãtori
de Paºti sã vã gãseascã sãnãtoºi, fericiþi, alãturi de cei dragi, bucurându-vã împreunã. Sã nu-i uitaþi nici pe cei greu încercaþi
de viaþã ºi oferiþi-le o vorbã bunã, un gând cald ºi ceva din bucatele tradiþionale. Sãrbãtori fericite!

rosu galben albastru negru

Primar, Aurel GÂÞÃ

Sfânta Liturghie, oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte
Ilarion Fãgãrãºanul, la Mãnãstirea Orlat
Preasfinþitul Pãrinte
Ilarion Fãgãrãºanul,
Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului,
a oficiat în data de
26 martie 2017 Sfânta
Liturghie la Mãnãstirea
Orlat din judeþul
Sibiu. Rãspunsurile
liturgice au fost oferite
de corul Organizaþiei
Tinerilor din Sibiu. La
finalul slujbei, Preasfinþia
Sa a miruit credincioºii
prezenþi ºi le-a dãruit
câte o iconiþã. În aceeaºi
zi, ierarhul a sãvârºit
Taina Sfântului Maslu în
biserica Schitului Orlat.
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Se organizeazã licitaþie pentru zona de pãºunat

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).

taþiei de atribuire.
Documentaþia se pune la
dispoziþia celor interesaþi
începând cu data de 10.04.
2017. Costul documentaþiei
este de 100 lei pentru fiecare
lot ºi se poate ridica de la
secretariatul Primãriei Comunei Orlat.
Se pot solicita clarificãri
pânã în data de 20.04.2017,
ora 12 .
Ofertele se depun pânã în
data de 27.04.2017, ora 12
la sediul Consiliului Local al
Comunei Orlat, strada Avram
Iancu , nr. 202, Judeþul Sibiu,
într-un singur exemplar.
ªedinþa publicã de deschidere a ofertelor va avea loc
în data de 28.04.2017 , ora 9,
la sediul Consiliului Local al

Comunei Orlat, strada Avram
Iancu, nr. 202, Judeþul Sibiu.
Soluþionarea litigiilor apãrute în legãturã cu atribuirea,
încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea contractului de concesiune se
realizeazã potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ. Acþiunea în justiþie se
introduce la Tribunalul Sibiu,
cu sediul în Sibiu, Calea
Dumbrãvii, nr. 30.
Data transmiterii anunþului
de licitaþie cãtre instituþiile
abilitate, în vederea publicãrii:
04.04.2017 .
Alte informatii suplimentare la tel / fax : 0269 / 571104.
PRIMAR
AUREL GÂÞÃ

ATENÞIE, PÃRINÞI!
Supravegheaþi-vã copiii!
Le recomandãm pãrinþilor ºi profesorilor sã supravegheze atent comportamentul elevilor.
Nu interzicerea accesului la reþelele de socializare este soluþia, ci supravegherea atentã a
tinerilor. Investigaþiile de pânã acum aratã cã adolescenþii tentaþi de provocarea „Blue
Whale“ (n.r. – Balena Albastrã) intrã pe grupuri specifice existente pe vKontakte (varianta
ruseascã a Facebook), unde îºi aratã intenþia de a juca, iar ulterior sunt contactaþi de aºazise „cãlãuze“, care le traseazã mai multe sarcini în mãsurã sã le puna viaþa în pericol.
Creatorul acestei platforme a fost arestat în noiembrie 2016.
Sfaturile Poliþiei
Române
În urma incidentelor
asociate cu jocul Balena
Albastrã, Poliþia Românã a
transmis, printr-un
comunicat de presã, o
serie de sfaturi pentru cei
care petrec timp pe
reþelele sociale. IGPR
îndeamnã, în primul
rând, la prudenþã. Redãm
mai jos comunicatul de
presã emis de
Inspectoratul General
al Poliþiei Române:
Fiþi prudenþi în a oferi
persoanelor cunoscute pe
Internet informaþii
personale despre voi sau
familie, cum ar fi: numele,
vârsta, CNP-ul, numãrul
de telefon, fotografii

personale, adresa,
ºcoala la care învãþaþi
ori locul de muncã.
Prietenii din mediul
online trebuie sa fie doar
persoane pe care le ºi
cunoaºteþi în realitate. În
cazul în care persoanele
cu care comunicaþi pe
internet vã jignesc,
ameninþã, vã transmit
mesaje cu tentã sexualã
sau poze cu conþinut
pornografic, vã îndeamnã
sã consumaþi alcool ori
droguri, ori vã provoacã sã
vã faceþi rãu, anunþaþi
apropiaþii ºi faceþi o
sesizare la Poliþie.
Nu acceptaþi niciodatã
sã vã întâlniþi direct cu o
persoanã cunoscutã pe
Internet - oamenii pot fi
foarte diferiþi de ceea ce

au pretins cã sunt ºi astfel
puteþi deveni victima
traficului de persoane sau
a altor întâmplãri tragice.
Nu spuneþi parola de la
e-mail altor persoane,
deoarece acestea pot
trimite mesaje jignitoare în
numele vostru sau pot
intra pe site-uri interzise.
Manifestaþi atenþie în
utilizarea reþelelor de
socializare. Este de
preferat sã restricþionaþi
accesul la acestea, astfel
încât sã poatã fi vizualizate
doar de cãtre prieteni.
Evitaþi postarea pe Internet a fotografiilor personale.
Aveþi în vedere cã nu tot
ceea ce citiþi sau vedeþi pe
Internet este adevãrat!
Informaþiile aflate pe o
paginã web pot fi postate

de oricine, adult sau
copil, multe din ele fiind
neverificate sau
eronate. De asemenea,
fotografiile sau filmele
pot fi modificate pe
calculator ºi pot înfãþiºa
situaþii care nu s-au
petrecut niciodatã.
Nu instalaþi pe calculator
programe sau aplicaþii, din
surse nesigure sau din
link-uri primite pe e-mail.
Ele pot conþine
viruºi ºi pot produce
pagube irecuperabile.
În cazul în care primiþi
pe e-mail mesaje de la
persoane necunoscute,
nu le deschideþi. De
asemenea, nu accesaþi
link-uri sau ataºamente
primite odatã cu
astfel de mesaje.

Elevii din Orlat au plantat 3000 de puieþi
Elevii ªcolii “Ion Pop Reteganul” din Orlat, au participat în data de 24 martie la o acþiune de
plantare de pomi în cadrul Proiectului PLANTÃM PENTRU ROMÂNIA derulat de Asociaþia
Prietenii Pãdurilor din România, Ocolul Silvic Cindrel ºi ªcoala “I.P. Reteganul”. Au fost
plantaþi 3000 de puieþi pe o suprafaþã de 0, 7 ha.

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.

Elevii ºi cadrele didactice de la ªcoala “Ion Pop Reteganul”
au curãþat malui Cibinului ºi zona drumului Poplãcii
Pentru a marca “Ziua Mondialã a Apei – 2017”
au fost iniþiate o serie de acþiuni ce s-au
desfãºurat în perioada 24-31 martie 2017.
Vineri, 31 martie elevii ºi cadrele didactice de la ªcoala
Gimnazialã I.P. Reteganul au participat la o acþiune
de igienizare a malurilor râului Cibin de la podul peste râul
Cibin ( intersecþia str. Avram Iancu cu str. Gãrii ) pânã la
terenul de fotbal din Cânechi ºi curãþarea zonei drumului

Poplãcii (de la intersecþia str. Nouã / drumul judeþean).
De altfel, elevii ºi cadrele didactice din Orlat nu s-au
aflat la prima acþiune de acest gen, participând ºi în anii
trecuþi la activitãþi similare. Pe 22 martie, în fiecare an, se
sãrbãtoreºte Ziua Mondialã a Apei, în 2017 tema fiind
"Apa ºi apa uzatã" — a fost axatã pe apa rezidualã, care
trebuie perceputã ca o resursã valoroasã pentru economia
circularã ºi care trebuie gestionatã în condiþii de
siguranþã, privitã ca o investiþie eficientã pentru sãnã-

tatea oamenilor ºi a ecosistemelor naturale.

Gestionarea corectã a apelor uzate conduce la
eficientizarea circuitului apei pentru toate
vieþuitoarele, contribuind, astfel la îndeplinirea
Obiectivului de Dezvoltare Durabilã 6, care vizeazã
reducerea la jumãtate a volumului de ape uzate
neepurate ºi intensificarea procesului de
reciclare ºi reutilizare sigurã a apei.

rosu galben albastru negru

,,Comuna Orlat , cu sediul
în Orlat , strada Avram Iancu,
nr. 202, cod postal 557170,
Judeþul Sibiu , CIF 4240952,
tel/fax : 0269 / 571104, e-mail
primariaorlat@yahoo.com,
concesioneazã, pe o perioadã de 9 de ani, prin
licitaþie publicã, în vederea
desfãºurãrii activitãþii de
pãºunat animale, 1 lot
pãºune în zona de munte
pentru pãºunatul ovinelor ºi
14 loturi pãºune în zona de
deal pentru pãºunatul
bovinelor .
La licitaþie poate participa
orice persoanã fizicã sau
juridicã, românã sau strãinã,
în scopul exclusiv al desfãºurãrii activitãþii de pãºunat
animale, conform documen-
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Col. (r.) dr. Alexandru Bucur

Înainte cu 14 ani
de la începerea
stabilirii graniþei
militare din
Ardeal, zona a
fost conscrisã
într-o ampla
acþiune, iar
datele oferite
de respectiva
realizare ne
dau informaþii
esenþiale despre
populaþie, teritoriu, posesiuni ºi
viaþa grea din
acele vremuri.
Pentru a pãtrunde în
miezul acelor vremuri
dificile vom reproduce
conþinutul descrierii
din Conscripþia
fiscalã a Transilvaniei
din 1750. Scopul
Conscripþiei a fost
clar. Imperiul
Habsburgic a dorit
sã stabileascã cu
claritate ºi sã
încaseze taxele
supuºilor, cunoscând
situaþia realã din
teritoriu. Organele
stãpânirii au acþionat
sistematic, cu
meticulozitate, aºa
cum doar respectivul
imperiu o putea face.
Cu acea ocazie s-a
stabilit calitatea
terenurilor arabile,
productivitatea
acestora, cu ce erau
cultivate, suprafaþa
fâneþelor ºi
productivitatea lor,
suprafaþa cultivatã cu
viþã de vie ºi
calitatea vinului,
numãrul de animale
ºi starea acestora,
posesiunile locuitorilor ºi dezastrele
care le periclitau
viaþa ºi averea.
„Este un sat
românesc, din care
douã pãrþi aparþin
renumitului comitat
Alba, iar o treime,
fiind bun al oraºului
Sibiu, þine de scaunul
Sibiu. Se aflã faþã de
Sibiu la o milã
distanþã. Teritoriul
este în majoritate
nisipos ºi plin de
pietre. Locuitorii se
întreþin, în general, din

confecþionarea de
scânduri de brad
pentru construcþii, pe
care le aduc cu multã
trudã ºi ostenealã din
munþi foarte
îndepãrtaþi ºi la vând
la Sibiu ºi în diferite
sate. Alþii trãiesc din
muncã manualã.
Aceastã posesiune a
oraºului deþine douã
pãrþi de hotar, care
sînt cultivate ambele,
cu excepþia cîtorva
ogoare. Se arã cu
patru ºi ºase animale
de jug. Se gunoieºte,
de obicei, la fiecare
doi ani o datã. Un
cubul din semãnãtura
de toamnã produce,
într-un an de fertilitate
medie, ºase clãi
alcãtuite din câte
douãzeci de snopi
fiecare, claia oferind o
mãsurã de grãunþe.
Un cubul din
semãnãtura de
primãvarã dã, în
schimb, patru clãi,
dintre care douã
aduc trei mãsuri de
grãunþe. Fîneþele sînt
separate de pãrþile de
hotar. Urna de vin se
vinde, într-un an
mijlociu ca rod, cu
preþul mediu de zece
creiþari. Pãdurile de
abia dacã le ajung
celor de aici; iar
pãºuni trebuie sã ia în
arendã, din altã parte,
pe bani gata.
Mai este demn de
notat cã în aceste
tabele se aflã destul
de multe case fãrã
sesii. Motivul este cã
acestea nu se aflã în
sesiile vechi ºi ca
urmare, fiind lipsite de
orice pertinenþe, nici
nu pot fi socotite în
rîndul sesiilor, alfel
orice bordei va
pretinde acest lucru.”
În Orlat locuiau 209
familii, în 183 de case.
Celãlalt document
este, de fapt, un
dicþionar intitulat
Siebenburgens
“geographisch,
topographisch-,
statistisch-,
hydrographisch- und
orographisches
“LEXICON, mittelst
eines Versuches
seiner LandkartenBeschreibung

bearbeitet
und“alphabetisch
geordnet, cuprinzând
trei volume, publicat la
Viena în anul 1839 de
Ignatz Lenk von
Treuenfeld. Din
descrire observãm cã
Orlatul nu mai
era un sat ca oricare
altul ci, unul în care se
afla sediul Regimentului 1 grãniceresc român, sediul
Companiei a VI-a, al
unui batalion dar ºi
deþinãtor de ºcoalã
militarã, în care erau
instruiþi fii grãnicerilor
din loc dar ºi din
alte sate din jur.
În continuare,
vom reproduce
descrierea Orlatului, în
plinã perioadã
grãnicereascã:
„Orlat, în scaunul
sãsesc Sibiu, complet
militarizat, aici
aflându-ºi reºedinþa
comandantul superior
al regimentului, a
Pagin[ realizat[
de col. (r)
Ioan Pãrean

locotenent-colonelului,
al întregului stat major
al regimentului,
precum ºi o ºcoalã
militarã, cu o populaþie
de aproximativ 1380
de suflete, cu un
cãpitan, un
sublocotenent ºi 107
soldaþi recrutaþi de
aici, aceºtia fãcând
parte din compania a
VI-a a Regimentului 1
valah infanterie de
graniþã, locuit doar de
valahi, având o
parohie cu bisericã
catolicã care,
împreunã cu filialele
sale numãrã 144 de
suflete, fiind
subordonatã
decanatului din Sibiu,
arhidiaconatului din
Fãgãraº, cercul
Ocna (Sibiului), o
parohie cu bisericã
Greco-unitã, precum
ºi o moarã de hârtie.
Localitatea se aflã în
bazinul hidrografic al
râului Olt ºi al
afluentului sãu, râul
Cibin, la mai mult de 3
ore depãrtare de

proxima poºtã, Sãcel,
între SV ºi S de
aceasta, la mai mult
de 1 ore mai jos de
Gura Râului, la 1 1 ore
mai sus de Cristian,
pe râul Cibin, la
vãrsarea, dinspre
partea stângã, a
confluenþei celor trei
cursuri de apã care
sunt Valea Orlãþelului,
Valea Lunca ºi

Cernavoda. Se
învecineazã cu:
Cristian între E ºi N;
Gura Râului între E ºi
S; La Ferigã între V ºi
S; Cacova
(Fântânele) între NV
ºi V. Casele risipite
de-a lungul pârâului
Orlãþel, aparþinând tot
de sat, au purtat la
început numele La
Ferigã.”

Mai mult ca sigur, mulþi dintre
cititori vor avea surpriza
sã vadã, dupã ce vor parcurge
cele douã descrieri ale Orlatului
– realizate la o distanþã de
aproape 90 de ani –
o cu totul altã realitate istoricã
decât cea cunoscutã, aceea
folositã ani la rând de cãtre
diversele administraþii
postbelice. Interesant
este ºi faptul cã, din punct de
vedere ecleziastic, Orlatul
aparþinea de Sibiu.

rosu galben albastru negru

Date despre Orlat din 1750 ºi 1839
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Nu aruncaþi deºeuri menajere pe domeniul public
sau pe câmp! Riscaþi amenzi mari!
Primãria comunei Orlat reia apelul 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 aparatura
de supraveghere video, amplasatã pe raza comunei, funcþioneazã 24 de ore din 24 ºi cã cei care nu vor respecta
aceste recomandãri ºi vor încãlca regulile de pãstrare a curãþeniei, aruncând gunoaie pe domeniul public ºi pe
câmp vor fi sancþionaþi conform hotãrârii Consiliului Local Orlat, cu amenzi cuprinse între 200 ºi 500 lei.
depozitate de pe domeniul public.
d. degradarea sau murdãrirea monumentelor ºi mobilierului rural de pe raza comunei Orlat ;
e. accesul, staþionarea ºi circulaþia autovehiculelor pe
trotuare ºi zone verzi este interzis.
În perioada de iarnã parcarea autovehiculelor se va face
astfel încât sã nu fie stânjenitã funcþionarea utilajelor de
curãþenie ºi deszãpezire a strãzilor.
f. repararea autovehiculelor în spaþiile aparþinând

Sfatul specialistului

*Mãsuri privind combaterea
Gândacului pãros EPICOMETIS
HIRTA ( sin. TROPINOTA HIRTA)*
Primãvara în perioada înfloritului, pe pomi, culturi de cruciferele,
viþa-de-vie ºi flora spontanã, este semnalatã prezenþa gândacului
pãros – Epicometis hirta.
Descriere

Gândacul pãros este
un coleopter comun.
Adultul are corpul de 1012 mm lungime, de culoare negru-mat, acoperit
cu peri fini, deºi, albgãlbui. Elitrele sunt
cenuºii-negricioase, cu
6-8 pete mici, albe,
dispuse neregulat.

Biologie ºi ecologie

Specia prezintã o
singurã generaþie pe an.
Ierneazã în stadiul de
adult în sol. Adulþii hibernanþi apar primavarã
devreme ºi zboarã mai
ales în zilele însorite, de
regulã între orele 9-17,
dupã care noaptea se
retrag în sol.
Perioada de zbor dureazã 3 - 4 luni (aprilieiulie). Fiecare femelã depune în medie 40 ouã în
sol. Incubaþia dureazã 12 sãptãmâni iar dezvoltarea larvarã circa 2 luni.
Larvele se hrãnesc cu rãdãcinile subþiri ale diferitelor plante ierboase.
Noii adulþi apar în
august-septembrie, dar
rãmân în lojele pupale
construite din particule de
sol pânã în primãvara
anului urmãtor.

Plante atacate ºi mod
de dãunare

Gândacul pãros este
specie polifagã, preferã

pomii fructiferi dar atacã în
perioada înfloritului ºi viþade-vie, iar în ultimii ani
rapiþa ºi alte crucifere ºi
chiar porumbul ºi cerealele pãioase.
Adulþii se hrãnesc cu
organele florale. În anii de
invazie, daunele produse
organelor florale sunt
semnificative. Larvele nu
dãuneazã.

Combatere

Combaterea chimicã a
insectei este în general
dificilã, deoarece atacã în
perioada înfloritului, când
trebuie protejatã entomofauna utilã.
Pentru limitarea atacului, sunt recomandate
metodele alternative de
combatere:
- controlul zilnic matinal
al inflorescenþelor plantelor atacate – dacã talia
plantei atacate permite se
aplicã metoda mecanicã
de scuturare pe prelatã a
gandacilor (se strâng ºi
se distrug);
- atragerea gândacilor
pe plante atractante (rapiþã, muºtar) cultivate în
apropierea livezilor, apoi
strângerea ºi distrugerea
lor (pãpãdia înfloritã este
o plantã foarte preferatã
de gândac);
- lansarea în plantaþie a
prãdãtorilor naturali –
viespea de stepã - Scotia

hirta ale cãrei larve paraziteazã larvele gândacului pãros;
- capcane realizate din
ligheane (cutii) de culoare
albastrã ºi galbenã în care
se pune apã, amplasate
pe sol sau în coroana pomilor (culoarea albastrã ºi
galbenã atrag gândacii).
- amplasarea capcanelor cu feromonii sexuali
specifici atraHIR;
Notã: Capcanele feromonale se pot achiziþiona
de la Institutul de Cercetãri în Chimie ”Raluca
Ripan” din Cluj Napoca.

domeniului public;
g. lipirea, scrierea sau expunerea de afiºe sau anunþuri
în alte locuri decât pe panourile speciale de afiºaj;
h. menþinerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depãºite pe faþadele sau acoperiºurile
imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe strãzi;
i. aruncarea în locurile publice a alimentelor, hârtiilor,
þigãrilor, ambalajelor, etc.;
Valoarea amenzilor pentru abaterile de mai sus:

Tratamente pentru Mãr ºi Pãr
Oficiul Fitosanitar Sibiu recomandã efectuarea tratamentului
fitosanitar la culturile de MÃR ºi PÃR, împotriva agenþilor de
dãunare: RAPÃN (Venturia i.), FÃINARE (Podosphaera l), AFIDE
(Aphis p.), OMIZI DEFOLIATOARE (Operoptera b., ... ).
Tratamentul este preventiv
3. STROBY DF 0,01ºi curativ pentru boli, iar 0,013% + KARATHANE M 35
pentru dãunãtori este curativ. CE 0,06% + MOSPILAN 20
SG (KRIMA 20 SG) 0,02%
Pe parcelele/pomii (mãr,
TRATAMENT DE
pãr, gutui) - în care anul
SIGURANÞÃ ÎNAINTE
anterior au fost prezente
DE ÎNFLORIT
simptome produse de focul
Pentru prevenirea ºi com- bacterian al rozaceelor
baterea agenþilor de dãu- (Erwinia amylovora) :
1. ALCUPRAL 50 PU 0,2%
nare, se recomandã utilizarea unei variante cu produse + THIOVIT JET 80 WG 0,3%
de protecþie a plantelor + FASTAC 10 EC 0,0150,02% sau
(omologate):
2. SHAVIT F 72 WDG 0,2%
1. DITHANE M 45 0,2%
+ THIOVIT JET 80 WG 0,3% + CHAMP 77 WG (COPPER+ FASTAC 10 EC 0,015- MAX) 0,2% + DECIS MEGA 50
EW 0,015%
0,02% sau
Perioada optimã de trata2. ANTRACOL 70 WP 0,20,3% + MICHROTIOL SPE- ment: BUTON ROZ - RÃSCIAL 0,3% + KARATE ZEON FIRAREA INFLORESCENÞEI
Alte recomandãri:
0,015% sau

- Înainte de utilizarea produselor de protecþie a plantelor citiþi cu atenþie prospectul acestora !
- Pot fi utilizate ºi alte produse de protecþie a plantelor
omologate, pentru combaterea agenþilor de dãunare
menþionaþi.
- Se vor lua mãsuri pentru
protecþia albinelor, a animalelor ºi a mediului înconjurãtor.
- Se vor respecta cu stricteþe normele de lucru cu
produse de protecþie a plantelor ºi cele de securitate a
muncii.
Coordonator Oficiul
Fitosanitar
Elena STANCU
Cons. sup. Ana TIMAR

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
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.

rosu galben albastru negru

Vã prezentãm în continuare prevederile legale stabilite
în Consiliul Local Orlat privind sancþionarea celor care nu
menþin curãþenia pe raza localitãþii:
ART.7. În scopul menþinerii curãþeniei, asigurãrii fluenþei
circulaþiei, al creºterii nivelului estetic ºi de confort rural
al comunei, se interzice:
a. aruncarea sau depozitarea pe strãzi, în parcuri, pe
terenurile virane, malurile râurilor ºi a pâraielor, sau în
oricare alte locuri publice neautorizate a gunoaielor
menajere, a altor reziduuri ºi gunoaie de orice fel;
b. deversarea apelor uzate din imobile (locuinþe sau cu
altã destinaþie) pe strãzi, precum ºi aruncarea gunoiului
mãturat din faþa locuinþelor sau al spaþiilor unde îºi
desfãºoarã activitatea, în rigole sau pe carosabil;
c. depozitarea pe strãzi, trotuare, parcuri, grãdini
publice, terenuri virane ºi pieþe a materialelor de orice fel,
ca: utilaje, caroserii, remorci, rulote, automobile uzate,
mãrfuri, ambalaje, tonete, mese, grãtare, chioºcuri,
materiale publicitare, materiale de construcþii ºi altele,
fãrã aprobarea Primãriei comunei Orlat ºi fãrã plata taxelor
stabilite conform legii;
Cei care depoziteazã bunuri pe domeniul public al
comunei fãrã aprobarea Primãriei vor fi înºtiinþaþi despre
faptul cã ocupã abuziv domeniul public , iar în termen de
15 zile de la înºtiinþare sunt obligaþi sã ridice bunurile

