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2007 va fi anul investiþiilor majore
în infrastructura comunei Sadu, în
condiþiile în care Primãria ºi
Consiliul Local au aprobat
prioritãþile pentru acest an, pe listã
regãsindu-se investiþii care trebuie
sã ducã la creºterea confortului
pentru sãdeni. Lucrãrile de investiþii
vor fi finanþate în cea mai mare
parte a lor din bugetul comunei,
autoritãþile sãdene abordând câteva
piste pentru obþinerea de fonduri
extrabugetare ºi de la Guvern.
Totodatã, trebuie spus cã valoarea
investiþiilor este fãrã precedent
pentru comuna Sadu, spune
primarul comunei Valentin Ivan.

De ce
InfoSadu?
O administraţie cu
porţile deschise: așa pot
să intitulez acest demers
pe care l-am făcut, vă
spun cu toată sinceritatea,
doar în sprijinul
cetăţenilor comunei.
Odată cu apariţia primului
număr al publicaţiei
InfoSadu, administraţia
local[ din Sadu își
deschide larg porţile
către contribuabil,
arătându-i acestuia tot ce
se întâmplă la nivel
decizional și executiv în
comuna Sadu. Sadu
este o comunitate din
Mărginimea Sibiului care
se regăsește în multe
pagini ale istoriei
acestor locuri. Din
păcate, aceste lucruri nu
sunt expuse îndeajuns în
diferite materiale de
informare, fiind puse
astfel într-un con de
umbră. Am încercat pe
cât a fost posibil de la
începutul mandatului de
primar să scot în
evidenţă bogăţiile
comunităţii din care
facem cu toţii parte. Actul
administrativ al zilelor
noastre este mereu într-o
perioadă de tranziţie și
reorganizare, lucru care
nu este cunoscut de către
cetăţean. Nu știu dacă
vom reuși să asigurăm
toată transparenţa de
care are nevoie
cetăţeanul de la început,
dar în timp efectele vor fi
resimţite de către toţi
cititorii. Vreau să vă
transmit de la început că
administraţia locală se
află într-un amplu proces
de reorganizare și
transformare. Toată
activitatea și atitudinea
funcţionarilor Primăriei se
va schimba și acest lucru
va fi văzut și simţit încă de
pe acum. Închei această
înșiruire de gânduri nu
înainte de a vă asigura că
voi sluji mereu interesul
comunităţii pe care
Dumnezeu și
dumneavoastră mi-aţi
încredinţat-o să o conduc.
În fiecare număr al
ziarului voi aduce în faţa
domniilor voastre
gândurile mele și aștept
sugestiile dvs pentru
îmbunătăţirea agendei
acţiunilor noastre și, de ce
nu, să contribuiţi la
procesul de modernizare
al comunei și la
îmbunătăţirea condiţiilor
de trai. Alături de toţi
factorii politici ai judeţului
care au găsit să fie alături
de noi și de asemena de
personalităţile comunei,
vă transmit cele mai bune
gânduri și urări de bine,
iar această iniţiativă să
rămână neștearsă în
istoria comunei Sadu.

Primar, Valentin IVAN

Canalizare ºi
staþie de epurare
Cea mai importantă investiţie care va fi derulată
începând din primăvară
este realizarea reţelei de
canalizare și a staţiei de
epurare a comunei. Deja
lucrurile s-au mișcat destul
de repede, în condiţiile în
care a fost finalizată etapa
de obţinere a avizelor și
documentaţiei necesare.
Astfel, următorul pas este
licitaţia privind desemnarea
firmei constructoare, urmând ca apoi să se treacă
la lucrările efective, cel mai
probabil din luna aprilie. În
aceste condiţ ii, există
șanse ca mare parte din

acestă investi ţ ie să fie
finalizată până la sfârșitul
anului.
Un alt obiectiv major în
sectorul apă-canal este
începerea lucr ărilor la
staţia de tratare în vederea
potabilizării apei. Practic,
odată cu finalizarea investiţiei, sădeniii vor avea o
apă la robinet ce va corespunde ultimelor standarde
de calitate în domeniu. Și
în acest caz sunt finalizate
documentaţiile necesare,
urmând ca în perioada următoare Primăria și Consiliul Local să identifice
sursa de finanţare pentru
punerea în practic ă a
acestui deziderat, în paralel
cu organizarea licitaţiei de
execuţie.

Buget record
În 2007, comuna Sadu va
avea cel mai mare buget din
istoria comunităţii. Este vorba
de 20 miliarde de lei vechi și
are toate șansele să crească
până la finele anului în urma
viitoarelor rectificări de buget.
Bugetul aprobat de primărie
și Consiliul Local este mai
mare cu un miliard de lei
vechi decât cel de anul trecut,
care a fost de 19 miliarde de
lei vechi. Astfel, bugetul
record pentru 2007 denotă

ritmul accelerat de dezvoltare
socială și economică pe care
îl înregistrează în ultimii ani
comuna Sadu. "Este un
buget important pentru
comunitatea noastră și sper
să punem în practică proiectele pe care ni le-am
propus în acest an. Dorim să
atragem fonduri extrabugetare pentru a consolida
bugetul actual", spune
primarul Valentin Ivan.

Fonduri alocate:
proiecte infrastructurã - 4 miliarde de lei vechi
cofinanþare canalizare - 2,5 miliarde de lei
vechi
sediul primãriei - 500 milioane de lei vechi
staþie de tratare - 1 miliard de lei vechi
reabilitare drumuri - 500 milioane de lei vechi
protecþie socialã - 1,9 miliarde de lei vechi
învãþãmânt - 7 miliarde de lei vechi

Primãrie modernã
ºi drumuri pe
mãsurã
Pe lângă investiţiile în
confortul locuitorilor comunei,
primarul Valentin Ivan urmărește îndeaproape și mersul
lucrărilor la sediul primăriei.
Aici au loc ample lucrări de
modernizare, fiind construit,
practic, și un nou corp de
clădire. Sădenii trebuie să aibă
un sediu de primărie pe
măsura aprecierii de care se
bucură localitatea. Lucrările se
află în plină desfășurare,
sperându-se ca până la 15
septembrie să fie finalizate.
Termenul de finalizare va
depinde însă foarte mult și de
resursele bugetare care vor fi
alocate din bugetul local pen-

De unde vin banii
Totuși, fondurile sunt încă
insuficiente pentu a acoperi
toate nevoile comunităţii, dar
reprezintă un punct important
în modernizarea comunei,
mai ales la capitolul infrastructură (alimentare cu
apă, reţea de canalizare,
staţie de epurare, drumuri
etc.).
Potrivit bugetului aprobat
pentru 2007, cei mai mulţi
bani, la capitoul venituri
proprii, provin de la Ocolul
Silvic Măgura Sibiului, care
administrează
pădurile
comunităţii Sadu și a comunelor învecinate. Următoarele două surse de venit
la bugetul comunei sunt
concesionarea bunurilor din
domeniul public și domeniul
privat al comunei, precum și
impozitele și taxele achitate
de cei aproape 2.500 de
locuitori ai localităţii Sadu. O
altă sursă importantă este
suma defalcată din taxa pe
valoare adaugată pentru
echilibrarea bugetelor locale.

tru acestă investiţie. În paralel,
odată cu înaintarea lucrărilor
privind realizarea reţelei de
canalizare, de atenţie deosebită din partea Primăriei vor
beneficia și drumurile comunei. Astfel, pentru 2007, primarul
Ivan și consilierii locali au aprobat un program de reabilitare
și pietruire a drumurilor comunale, astfel încât circulaţia să se
desfășoare în condiţii cât mai
bune. Termenul pentru finalizarea reabilitării drumurilor
este luna noiembrie.

Cãminul Cultural ºi
ºcoala în prim-plan
De pe agenda de lucru a
Executivului comunei Sadu nu
pot lipsi două instituţii definitorii pentru viaţa comunităţii și

ªi pe ce se duc...
La capitolul cheltuieli, cele
mai multe fonduri vor fi
alocate pentru proiectele de
infrastructură a comunei, dar
și pentru lucrările de
modernizare a Școlii "Samuil
Micu". De asemenea, vor
înghiţi bani drumurile co-

anume Căminul Cultural și
școala. Principala prioritate în
ceea ce privește Căminul
Cultural este realizarea instalaţiei de încălzire centrală.
Astfel, în acest moment se
lucrează la elaborarea documentaţiei tehnice și realizarea
proiectului, termenul fiind 15
aprilie.
Un alt proiect ce nu mai
suportă amânare este realizarea încălzirii centrale la grădiniţa din localitate, pentru ca cei
mici să beneficieze de condiţii
optime de confort. Și în acest
caz, se lucrează la proiect. În
domeniul învăţământului, cea
mai mare investiţie din acest
an se preconizează a fi extinderea sălii de sport la școala
din localitate, urmând ca
investiţia să fie creionată până
în primăvară.
munale și sediul primăriei, la
care se adaugă partea de cofinanţare pentru reţeaua de
canalizare a comunei, ce
trebuie angajată de primărie
și Consiliul Local. La fel ca în
toate comunele din judeţ, un
capitol însemnat de cheltuieli
îl reprezintă protecţia socială
și ajutoarele sociale.

rosu galben albastru negru
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Mai cald pentru elevi
luna octombrie a anului
trecut, lucrările de amenajare
a centralei termice de la
școală au fost finalizate la
sfârșitul lunii decembrie.

Un miliard ºi
jumãtate pentru
mai multã cãldurã

Reluarea cursurilor în 2007
a însemnat pentru elevii Școlii

Generale "Samuil Micu" din
Sadu săli de clasă mai

călduroase și apă caldă la
grupurile sociale. Începute în

s-a asfaltat terenul de sport
din curtea instituţiei și a fost
refăcută faţada.

260 copii la ºcoalã
ºi grãdiniþã
Școala și grădiniţa din
Sadu adună la un loc 260 de

copii, număr ce plasează
localitatea între așezările cu
o populaţie relativ tânără. Nici
cei mai mici dintre învăţăceii
sădeni nu au fost uitaţi, astfel
că în prezent se lucrează la
documentaţia pentru întocmirea unui proiect care va
avea ca finalitate amplasarea
unei centrale termice și la
grădiniţa din localitate.

Investiţia s-a ridicat la 1,5
miliarde lei vechi, vechile
sobe fiind înlocuite cu
calorifere. Întreaga sumă
provine de la bugetul de stat,
lucrarea fiind prevăzută pe
lista priorităţilor pentru anul
trecut. Noua instalaţie
folosește drept combustibil
atât lemnele cât și gazul,
eliminându-se astfel dificultăţile de încălzire a
încăperilor în lunile de iarnă.
Noua centrală nu este
singura investiţie făcută la
școala din Sadu: s-au
amenajat grupurile sociale,

În cadrul ședinţei va fi dezbătut următorul proiect al ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinţei anterioare.
2. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind stabilirea stemei comunei
Sadu.
3. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2007.
4. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea execuţiei bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2006.
5. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea programului de
audienţe acordate cetăţenilor de către consilierii locali.
6. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea taxei de închiriere
a unor spaţii și terenuri din domeniul public al comunei Sadu.
7. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea încheierii unui

contract de comodat cu SC Apă-Canal S.A. Sibiu pentru imobilul „Staţie de
tratare a apei” din comuna Sadu.
8. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea încheierii unui
contract de închiriere cu SC Apă-Canal S.A. Sibiu pentru imobilul situat în
comuna Sadu, str. Fabricii, nr. 7, ce va avea destinaţia de casierie.
9. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea contractării unui
credit pentru demararea investiţiei Staţie de tratare a apei în comuna Sadu.
10. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind aprobarea întocmirii
documentaţiei pentru reabilitarea reţelei de apă în comuna Sadu.
11. Proiectul de hotărâre, iniţiat de primar, privind retragerea administrării
terenului având destinaţia „Pepinieră” de la Regia Autonomă a Pădurilor.
12. Diverse.
Primar, Valentin IVAN

Minuta ºedinþei Consiliului
Local SADU desfãºuratã în 29 ianuarie
“împotriva” -, “abţineri” -.

Local nr. 5/2007 privind
aprobarea încheierii unui
Hotărârea Consiliului contract de prestări servicii
Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2007 privind cu SC Tipo Trib în vederea
Local nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului editării și publicării unui ziar
aprobarea bugetului de de organizare și funcţionare local.
Această hotărâre s-a
venituri și cheltuieli al al Consiliului Local al
adoptat cu 9 voturi “pentru”,
comunei Sadu pentru anul comunei Sadu.
Această hotărâre s-a “împotriva” -, “abţineri” -.
2007.
Această hotărâre s-a adoptat cu 9 voturi “pentru”,
adoptat cu 9 voturi “pentru”, “împotriva” -, “abţineri” -.
Secretar,
Hotărârea Consiliului
“împotriva” -, “abţineri” -.
Delia-Iulia LOTREAN
adoptat cu 9 voturi “pentru”,
“împotriva” -, “abţineri” -.

La ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al comunei Sadu
desfãºuratã în data ce 29 ianuarie 2007 au participat un numãr de
9 consilieri din totalul de 11 membri ai Consiliului Local al comunei
Sadu. În cadrul acestei ºedinþe s-a aprobat un numãr de cinci
hotãrâri, dupã cum urmeazã:
Hotărârea Consiliului ședinţă.
S-a ales președinte de
Local nr. 1/2007 privind
alegerea președintelui de ședinţă, pe o perioadă de 3

luni, domnul consilier local
Constantin-Ion Veștemean.
Această hotărâre s-a

Hotărârea Consiliului
Local nr. 3/2007 privind
stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2007.
S-au stabilit următoarele
cuantumuri:
- Sadu - vatra satului:
persoane fizice: 1,5 lei/
persoană/lună
- Sadu - vatra satului:
Persoane juridice: 35 lei/lună
- Zona Tocile: 48 lei/an.
Pentru locuitorii comunei
Sadu plata se face trimestrial
în baza facturilor emise și se
achită la casieria Primăriei
comunei Sadu, iar pentru
zona Tocile se achită odată
cu plata impozitelor și taxelor
locale.
Această hotărâre s-a
adoptat cu 9 voturi “pentru”,

Fondator:
Fondator: Primarul
Primarul comunei
comunei
SADU,
SADU, Valentin
Valentin IVAN
IVAN

Editori: Dragoº BAKO ºi Cosmin PAL
Colegiul de redacţie:
Administraţie: Delia-Iulia LOTREAN, Ion OANCEA,
Dumitru HANEA
Cultură-religie: pr. Gheorghe NEAGOE,
pr. Liviu-Mihail MOISIU
Social - relaţii publice: Mioara LALU, Elena OANCEA
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De când mi s-a cerut sămi aștern gândurile referitoare la iniţiativa apariţiei
acestui ziar local, m-am
frământat mult încercând
să-i găsesc scurtului meu
articol un titlu potrivit … miam pus la încercare raţiunea căutând frenetic pe
toate planurile cunoștinţelor mele câteva cuvinte
care să “îmbrace” perfect
ideile pe care doream să le
aștern aici…
Mii de cuvinte și titluri
alergau speriate prin
mintea mea ca niște gânduri grăbite și neatente, pe
care oricât și cu orice le-aș
fi ademenit , pur și simplu
nu vroiau să se oprească …
și tocmai când mă simţeam
asemeni acelui geniu
poetic tulburat că nu-și
găsește muză și că nu-și
poate aduna ideile, mi-au
venit în minte - șoptite parcă
de Traian (împăratul)
însuși - trei cuvinte latinești
care m-au trezit din
amorţire : “ Magna Cum
Laude” (lat = cu mare laudă, cu deosebită apreciere)
“ Asta e!”-mi-am zis…
acesta este titlul pe care
l-am căutat !
Într-adevăr, iubiţi cititori,

cu mare laudă și satisfacţie
sufletească întâmpin și eu
personal (ca om însetat de
informare și cunoaștere)
iniţiativa d-lui primar și a
tuturor celor care s-au
gândit la un astfel de
proiect și s-au sârguit la
materializarea lui.
Litera sau cuvântul ca
formă de cunoa ștere și
pătrundere, a ocupat și va
ocupa un rol important în
cercul existenţei umane
fiind “stâlpul de rezistenţă”
în fenomenul de interrelaţionare dintre noi. Aproape
totul își are baza și se
învârte în jurul cuvântului ca
formă de cunoaștere și de
exprimare a ideilor sau
sentimentelor, încă de la
începutul Crea ţ iei în
virtutea Cuvântului divin
primordial (Facere I , 2) și
până la om în virtutea
raţiunii ca dar divin, care
face din om fiinţa supremă
pe acest pământ.
Mintea dictează, cuvântul
exprimă, face gândul cunoscut … și în acest sens,
unul dintre marii Sfin ţ i
Părinţi ai Bisericii noastre
creștine Părintele ANTONIE
CEL MARE , frumos spune
așa : “Cuvântul este sluga

minţii . Căci ceea ce
voieșete mintea, aceea
tâlcuiește cuvântul…”
Nu aș dori să închei
înainte de a-mi arăta și
bucuria raportată la faptul
că nu s-a dat uitării una
dintre condiţiile sine qua
non ale procesului de
informare a omului și anume cunoașterea în sentimentul religios, acel sentiment de bun augur pentru
fiinţa umană, acordânduni-se în acest sens nouă,
preoţilor acestei comune,
spaţiu ca în fiecare ediţie să
vă transmitem din inimă
câteva cuvinte duhovnicești
de inimi mâng]ietoare și de
suflet înălţătoare, făcândune astfel următori vrednici
ai poruncii Mântuitorului:
“Drept aceea, mergând
învăţaţi toate nemurile (…)
învăţându-i să păzească
toate câte v-am poruncit Eu
vouă…”
Pentru toate acestea încă
o dată…“ MAGNA CUM
LAUDE !”
Al d-voastră păstor sufletesc și către Domnul rugător :
Preot paroh
LIVIU-MIHAIL MOISIU

O iniþiativã lãudabilã
Am aflat cu bucurie și cu
deosebit interes despre
dorinţa primarului de a edita,
din partea Consiliului Local, o
publicaţie care să prezinte
cetăţenilor comunei, și nu
numai, realităţile de zi cu zi,
problemele cu care aceștia se
confruntă, realizările sau
necazurile lor. Faptul că de
acum încolo sădenii vor avea
posibilitatea de a citi, scris
negru pe alb, despre tot ceea
ce se petrece pe teritoriul
comunei, este un exemplu de
transparenţă a actului democratic de conducere, pe care
nu știu câte alte localităţi l-au
evidenţiat într-un mod asem[nător.
Din punctul de vedere al
conducerii Școlii cu clasele
I-VIII „Samuil Micu”, de fapt din
punctul de vedere al tuturor
cadrelor didactice, iniţiativa
este mai mult decât oportună.
Trebuie să recunoaștem că

între școală și părinţi există în
momentul de faţă o lipsă de
comunicare. Nu căutăm acum
motivele. Acum apreciem
atitudinea primarului care ne
face cinstea de a ne publica în
primul num[r al lui „Info Sadu”,
o colaborare pe care o dorim
cât mai lungă și mai rodnică.
Faptul că școala are acum
posibilitatea să arate tuturor
părţile sale bune, sau neajunsurile cu care se confruntă,
este deja un câștig deosebit.
După cum bine știe toată
lumea, noi românii, am dăinuit
peste veacuri, deși am fost de
multe ori trecuţi prin foc și
sabie, doar datorită faptului că
am avut două instituţii în care
am crezut neabătut: Biserica
și Școala. Eu unul vreau să mă
refer doar la Școală. Și am
curajul să afirm că astăzi
Școala din Sadu este o instituţie de învăţământ recunoscut[
atât pentru tradiţiile sale, cât și

pentru rezultatele obţinute în
prezent. Rezultatele pe care
Școala le obţine sunt rezultatul faptului că funcţionează
numai cu cadre calificate, iar
baza materială a suferit în
ultimii doi ani transformări
spectaculoase. Geamuri termopan, uși noi, centrală termică pe gaz și pe lemne, asfalt
în curtea școlii și nu în ultimul
rând conectarea la Internet și
dotarea cu calculatoare sunt
realizări pe care le datorăm și
sprijinului Primăriei, căreia îi
mulţumesc și pe această cale.
Eu unul am dorinţa ca Școala să nu fie omisă de la nicio
apariţie a lui „Info Sadu”. Avem
multe de spus și sunt lucruri
care interesează pe toată
lumea, chiar și pe cei care nu
au copii la școală, căci Școala
este într-un anumit fel oglinda
societăţii.
Director,
prof. Dorin Popescu

Orice început, știm că este
greu și mai ales atunci când
trebuie să săvârșim un fapt
pe care nu l-am făcut
adeseori sau niciodată.
Pentru aceea și lucrarea la
care ne angajăm cu toţii, la
înfiinţarea unei „foi populare”
sau a unui ziar local, pe
interesul tuturor, este dificil .
Totul se poate rezolva și să
se ajungă la un final fericit
dacă avem răbdare, nădejde,
credinţă și voinţă să biruim
toate piedicile care de multe
ori ne apar în viaţă, fără să ne
întrebe, dar să nu uităm
cuvintele, îndemnul și exemplul lui Hristos: „Îndrăzniţi, Eu,
am biruit lumea”.
Cu acest îndemn pornim la
drum ca să avem o foaie
proprie, în care să se oglindească frumoasa gr[dină a
comunei, cu realizările, cu
problemele sociale, economice, religioase, cu care se
confruntă fiecare cetăţean, iar
acest deziderat va fi îndeplinit
prin apariţia ziarului local,
care va purta numele Info
Sadu.
Este un lucru lăudabil și
totodată îndrăzneţ ca fiecare
cetăţean să aibă acces la
informaţie prin acest mijloc
mass-media local care ^i va
stimula pe mulţi consăteni
să-și aștearnă pe hârtie

gândurile, activităţile desfășurate spre îndeplinirea
idealurilor propuse în viaţă.
Acest început de drum, sper
să fie de bun augur tuturor de
la mic la mare, dar nu este
nici simplu și nici ușor, dacă
luăm lucrurile în serios, dând
sens scopului urmărit de acest
ziar, afirmându-ne puterile
minţii, prin participarea tuturor
cadrelor de răspundere ale
comunei: primărie, școală,
biserică, etc.
Dacă cercetăm cu atenţie
trecutul istoric al comunei și
al personalităţilor care s-au
ridicat din mijlocul sădenilor,
printre care amintim episcopul Inochentie Micu Klein,
Samuil Micu, și nu în ultimul
rând pe preotul și protopopul
Ioan Piuariu (Popa Tunsu) și
mai ales pe fiul acestuia Ioan
Molnar Piuariu(1749-1815)
care are legătură cu evenimentul pe care dorim să-l
scoatem în evidenţă prin
rândurile de faţă, avem
convingerea că putem realiza
acest lucru.
Nu-i amintim ca să ne
lăudăm, dar nici nu-i putem
trece cu vederea, pentru că
acest deziderat al sădenilor
de a avea o „foaie” locală
este mult mai vechi, având un
exemplu bine conturat în
personalitatea medicului

oculist, scriitorului și publicistului Ioan Molnar Piuariu,
care în anul 1789 s-a străduit
să scoată un ziar periodic
săptămânal românesc intitulat „Foaie românească
pentru econom” la Sibiu.
Aceasta este o realizare
istorică și iată că după 218
ani (2007-1789), sădenii
caută să pună pe picioare
apariţia unui ziar local,
continuând pe înaintașul lor,
să facă ce probabil și-ar fi
propus Ioan Molnar Piuariu,
servind acest ziar ca mijloc de
educaţie și trezire a conștiinţei, căci nu apare întâmplator, ci izvorăște dintr-o
raţiune intimă cu privire la
caracterul perfecţionabil al
societăţii în care trăim astăzi
(să-l realizăm) din convingerea necesităţii de a acţiona
asupra conștiinţei opinei
publice (mai ales asupra tineretului), de a o modela, de a
schimba mentalitatea și de a
urma calea dreptăţii, a iubiri
faţă de Dumnezeu și faţă de
aproapele, dovedind acest
lucru nu prin vorbe ci prin fapte după vorbele Mântuitorului
„să vă faceţi tuturor toate”.
Dumnezeu să ne ajute
tuturor și să urăm succes
noului ziar.
Preot paroh
Gheorghe NEAGOE
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MAGNA CUM LAUDE ( Cu LA ÎNCEPUT DE DRUM,
mare laud[ `i apreciere )… „Totdeauna lucru tãu, sã-l
începi cu Dumnezeu”
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multe lucruri, iar cetăţenii din Sadu au aceste lucruri. Le doresc sădenilor
demonstrat-o. Brânza de Sadu și cea din sănătate și tot binele publica ţ iei
întreaga Mărginime se va putea dumneavoastră, InfoSadu. La Mulţi Ani!"
comercializa în toată ţara pentru că așa
deputat Ioan CINDREA,
este normal și noi ne vom lupta pentru președintele organizaţiei judeţene a PSD Sibiu

Sadu este o comună pur românească,
cu oameni harnici, ce ţin la avutul lor. Când
mi-am început cariera de inginer la
Cisnădie, în anii 58-59 am lucrat cu mulţi
sădeni, unii dintre aceștia venind chiar pe
jos până în Cisnădie. Însă după 1989,
când a avut loc regresul industriei, au
început să-și reia treburile gospodărești.
Mă bucur că oamenii au ales PD la Sadu
și cetăţ eni competen ţ i care să modernizeze localitatea. De altfel, zona Tocile
se va transforma în cartier rezidenţial,
dezvoltarea acestuia aduc]nd multe lucruri
bune. În perioada în care am fost
președinte al Consiliului Judeţean, am
sprijinit îndeaproape introducerea gazului
metan și modernizarea, încă din 1998, a
podurilor din localitate și a drumului Sadu
- Râu Sadului. Sprijin, atât cât pot, și
introducerea reţelei de canalizare, o
investiţie absolut necesară.
Nicolae NAN, fost președinte al
Consiliului Judeţean și lider local al PD
Sibiu

!

E bine
de `tiut

Pãºunat
Pășunatul animalelor pe terenurile proprietate privată este permisă numai cu
acordul scris al proprietarilor.
Este interzis cu desăvârșire p[șunatul fără acordul scris al proprietarilor.
În vederea organizării pășunatului de primăvară, Primăria Sadu vine cu rugămintea
la dumneavoastră să desemnaţi reprezentanţii proprietarilor de terenuri și ai
proprietarilor de animale în vederea soluţion[rii problemelor privind p[șunatul.

Salubritate
În vederea întocmirii noilor contracte de salubritate, reprezentanţii Primărei vor
trece pe la fiecare gospodărie în vederea încheierii contractelor.
Taxa de salubritate este 1,5 lei/persoană/lunar și se achită trimestrial la casieria
Primăriei în baza facturilor emise.

senatorul Nicolae NEAGU,
președintele PD Sibiu

Apã
Societatea Comercială-Apă-Canal Sibiu aduce la cunoștinţa consumatorilor să
se prezinte în cursul săptămânii viitoare pentru achitarea taxelor de apă.
Plata se face la sediul casieriei din comuna Sadu, str. Fabricii nr. 7.

A fi informat este o obligaţie, mai ales în noul
context în care se află România după 1 ianuarie
2007. De aceea, apariţia publicaţiei informative
„InfoSadu” este bine venită și transmit felicitări
celor care au avut această iniţiativă. Cu siguranţă
că cei mai câștigaţi sunt sădenii, care vor avea
prilejul să afle amănunte despre activitatea
primăriei și a consiliului local, despre oportunităţile de finanţare a unor proiecte din fonduri
europene, etc. Aștept cu interes fiecare număr
din „InfoSadu” și sper ca, de fiecare dată,
conţinutul său să fie unul bogat și util pentru
cititori.
Martin BOTTESCH
președintele Consiliului Judeţean Sibiu

Iată că numărul publicaţiilor locale s-a
înmulţit prin apariţia ziarului InfoSadu, care
va contribui la buna informare a locuitorilor
din comuna Sadu, o comună cu o zestre
turistică, culturală și tehnică generoase. Fie
ca această gazetă să fie o carte de vizită și
un mijloc de publicitate pentru această zonă
splendidă a judeţului Sibiu.
Gheorghe DICU,
vicepreședinte al Consiliului Judeţean Sibiu

"În primul rând, sunt onorat de invitaţia
de a spune câteva cuvinte despre Sadu și
despre sădeni în paginile unui ziar dedicat
lor. Pentru cetăţenii din localitatea Sadu
este bine că apare un ziar propriu de
informare a cet ăţ enilor. Eu sper c ă
eforturile noastre de a contribui la o viaţă
Apariţia unui ziar într-o localitate poate fi mai bună a oamenilor din aceast ă
considerată un lux sau o necesitate. Indiferent localitate vor fi prezentate în paginile
de modul de interpretare, evenimentul poate publicaţiei dumneavoastră. Întotdeauna
fi un lucru bun, cu condiţia transmiterii unor am pășit cu respect și prietenie în această
informaţii utile și corecte către cititori, care să localitate apreciind hărnicia oamenilor de
schimbe în bine aspectul urbanistic și pe cel aici. Pot spune că am contribuit împreună
educativ în localitate. Felicitări la apariţia cu autorit ăţ ile locale și cetăţ enii la
primului număr și așteptăm să citim numai refacerea căminului cultural, a bisericii și
lucruri folositoare în ziarul „InfoSadu”.
a drumurilor din localitate și suntem
mândri de aceste lucruri. Sunt convins că
Iosif MOLDOVAN,
integrarea României în Uniunea Eurovicepreședinte al Consiliului Judeţean Sibiu,
președintele filialei Partidului peană va însemna un plus și pentru sădeni
Conservator, Sibiu deoarece prin muncă cinstită se pot realiza

O lunã în douã vorbe
Rubrica de faþã se doreºte a fi o sintezã în câteva
rânduri a principalelor evenimente ale lunii. Pentru
a fi la curent cu ceea ce se întâmplã în judeþul Sibiu,
în þarã ºi în lume, citiþi în fiecare zi cotidianul
Tribuna, ziar ce ia pulsul judeþului, de mai bine de
120 de ani.
Parlamentarii au votat moţiunea anti
Macovei, act prin care s-a urmărit
excluderea ministrului justiţiei din Guvern.
Curtea Constituţională a respins însă
acest act, astfel că Monica Macovei
rămâne la conducerea Ministerului
Justiţiei. Reprezentanţii Opoziţiei spun că
nu sunt de acord cu rămânerea
ministrului în Guvern, dar că respectă
decizia Curţii Constituţionale. Mircea
Geoană, liderul PSD, spunea imediat
după anunţarea deciziei Curţii
Constituţionale că speră ca Monica
Macovei să nu se mai regăsească în
schema restructurată a Guvernului pe
care premierul ar trebui să o prezinte în
faţa Parlamentului la începutul lunii
martie.
După ce Opoziţia a vehiculat ideea
suspendării din funcţie a președintelui
Băsescu pe motiv că acesta a încălcat
Constituţia în repetate rânduri, acesta
s-a prezentat în faţa parlamentarilor,
declarând că dorește organizarea unui
referendum prin care să ceară populaţiei
să-și exprime părerea faţă de introducerea
votului uninominal. Președintele și-a
motivat decizia spunând că votul
uninominal ar putea elimina controlul
strict al politicului. Reacţiile nu au întârziat
să apară, reprezentanţii Opoziţiei
susţinând că au propus încă din 2005
această formă de consultare a
electoratului. Se pare totuși că iniţiativa

președintelui nu va fi pusă în aplicare în
viitorul apropiat.
Filialele din Sibiu ale PNL și PD
și-au intensificat la mijlocul acestei luni
starea conflictuală. Se pare că cele două
formaţiuni politice au multe de împărţit:
un contor, un regulator de gaz, o mochetă,
un laptop și niște mobilier mai vechi.
S-a vorbit chiar despre o acţiune în justiţie
pentru recuperarea bunurilor.
După demisia ministrului de Externe,
Mihai Răzvan Ungureanu, demisie
înaintată la cererea premierului Călin
Popescu Tăriceanu, liberalii l-au
nominalizat pentru această funcţie pe
istoricul Adrian Cioroianu. Conform unor
articole apărute în presa centrală,
președintele Băsescu nu a fost de acord
cu nominalizarea lui Cioroianu la Externe,
pe motiv că acesta nu se ridică la nivelul
lui Mihai Răzvan Ungureanu. De altfel,
fostul ministru l-a însoţit pe șeful statului
în vizita întreprinsă de acesta în Egipt.
În fine, cererea lui Miron Cozma de
a fi eliberat din penitenciar înainte de
termen a fost respinsă de judecători.
Fostul lider al minerilor din Valea Jiului a
declarat la aflarea verdictului că mai toate
regimurile politice din România s-au
folosit de el, apoi l-au persecutat. Miron
Cozma a fost condamnat iniţial la 18 ani
de închisoare, a executat aproape 9 ani
și urmează să fie eliberat peste
aproximativ nouă luni de zile.
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Comuna Sadu are o importanţă
deosebită pe ansamblul statorniciei
Mărginimii Sibiului. Este o localitate cu
tradiţie, care a dat oameni de valoare culturii, istoriei românești, și care a conservat
bine tradiţiile. O dovadă de unitate, lucru
pe care îl recunosc chiar dacă ca și sibian
sunt din partea cealaltă a judeţului, zona
Copșa Mică-Mediaș. Am lucrat cu mulţi sădeni în perioada în care la Cisnădie exista
un atelier al societăţii Metalcar, și pot să
spun că sunt oameni de ispravă,
responsabili, dintr-o bucată, așa cum le stă
bine muntenilor. Am o afinitate specială
pentru sădeni, iar PD încurajează proiectele
de investiţii pe care acum autorităţile locale
le promovează. Există aplecare pentru
realizarea reţelei de canalizare, urmând să
aibă loc câteva discuţii decisive în ceea ce
privește obţinerea finanţării necesare, mai
ales că Sadu beneficiază de aport natural,
aflându-se într-un bazin hidrologic
important. Totodată, voi sprijini eforturile
pentru modernizarea infrastructurii rutiere,
în condiţiile în care zona are un farmec
deosebit, iar construcţiile private s-au
înmulţit foarte mult în ultimul timp. Sper ca
în acest an, fondurile pentru tronsonul Sadu
- Râu Sadului să fie mai consistente.
Primarul și consilierii locali să strângă
rândurile și să-și canalizeze eforturile
pentru dezvoltarea zonei investiţionale.

sfinţenie tradiţiile românești. Un lucru
deosebit, mai ales că Sibiul este una din
capitalele culturale ale continentului,
alături de Luxembourg. Personal, am
convingerea că administraţiile locale din
judeţ, împreună cu aleșii locali,
reprezentanţii societăţii civile și ai comunităţilor de afaceri vor înţelege că numai prin
eforturi conjugate ne vom ridica la
înălţimea pretenţiilor pe care le ridică
statutul de cetăţeni europeni.
În numele Guvernului României, doresc
mult succes tuturor proiectelor derulate în
Vorbim despre Sadu, o comună repre- localitate.
zentativă pentru judeţul Sibiu. O zonă bine
Ion ARITON,
cunoscută și respectată a judeţului, unde,
prefectul judeţului Sibiu
de-a lungul veacurilor, s-au păstrat cu

