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Primãria Sadu a finalizat baza de date
privind plata taxelor ºi impozitelor locale
cãtre buget. În anul 2009 cetãþenii vor
plãti taxe mai mici, þinând cont de
anularea taxei de pazã ºi de drum ºi de
asemenea de acordarea bonificaþiei de
10% la plata anticipatã a impozitelor.
Odatã cu primirea înºtiinþãrii de platã a
taxelor fiecare contribuabil va primi o
filã a registrului agricol în care sunt
evidenþiate terenurile agricole aflate în
extravilan ºi intravilan. Dacã se constatã
o situaþie care nu corespunde realitãþii,
cetãþenii sunt rugaþi sã se prezinte la
sediul Primãriei – Camera Agricolã ºi sã
solicite modificarea. Am rugãmintea ca
în aceastã situaþie sã nu plecaþi de la
primãrie fãrã fila registrului modificatã.
#Cu respect, primar Ivan Valentin

Au început lucrãrile la
canalizare
Așa după cum a-ţi
constatat și dvs.
lucrările la
canalizare au
început; în prima
etapă se lucrează
la canalele
colectoare pe
străzile ABATORULUI,
BĂLĂTRUCULUI,
PREOT. GHEORGHE
BOOREL, LIVEZII.

S

e vehiculează tot
mai
des
la
nivelul planului
de investiţii în localităţile
rurale de programe în
vederea realizării sistemelor de alimentare și
tratare a apei; este un
subiect important și vital în
viaţa noastră de zi cu zi.
Aven în faţă situaţia critică
cu care s-a confruntat
vecinii noștri de la
Cisnădie, fiind lipsiţi
aproape 6 zile de apă.

De asemenea,
paralel se lucrează
și la staţia de
epurare, alimentare
cu apă, energie
electrică și apoi
montarea
echipamentului. În
acest sens, facem
apel la toţi
cetăţenii care sunt
afectaţi de aceste
lucrări să fie

înţelegători.
Începând cu data
de 5 februarie vor
începe lucrările și
la STAŢIA DE
TRATARE A APEI;
dacă finanţările vor
fi asigurate la timp
lucrările vor fi
finalizate până la
sfârșitul lunii
august.

Apa noastrã cea de toate zilele
Cănd am venit eu la
primărie, la Sadu era o
situaţie asemănătoare cu
cea din filmul "MULŢI VĂD
PUŢINI PRICEP" și lucrurile
mergeau ca pe roate și
anume. Alimentarea cu apă
a localităţii era făcută din
aducţiunea
orașului
Cisnădie și o parte din apă
intra spre așa zisa filtrare
de la Uzina de apă din Prud
și tot așa era distribuită
către populaţie, adică
spre o parte a populaţiei.

Fac această precizare
pentru cei care nu știu că
niciodată în comuna Sadu
nu a fost apa tratată
pentru toată populaţia;
apa tratată era distribuită
doar fabricii de bere și
partea stângă a arealului
construit al râului Sadu.
Restul populaţiei era
minţit că are apă tratată…
a da nu și la facturare !!!
Pe act prioritar a fost
redobîndirea patrimoniului
public al sistemului de

apă, care a fost înstrăinat
operatorului de la acea
vreme și creșterea calităţii
apei distribuite. Acest
lucru a fost făcut cu mari
sacrificii și întru-n timp
destul de îndelung, deoarece erau foarte mari
piedici. După ce am preluat serviciul la primărie și
am redobândit patrimoniul
public al sistemului de apă
am regîndit și realizat
sistemul de distribuţie, prin
înlocuirea unor reţele și

realizare a sistemului de
distribuţie inelar, care
crează presiune egală pe
reţele. Nu suntem astăzi
astăzi în situaţia în care să
pot să spun că este
asigurată presiune în toată
localitatea, mai sunt zone
cu probleme cum ar fi str.
Livezii, str. Vișinilor sau str.
Ioan Săvoiu; acest lucru
este în agenda noastră cu
act de prioritate pentru
acest an. În ediţia viitoare
voi continua…..

# Cu mult respect.
Primar Ivan
Valentin
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Se plătesc
pl tesc taxele șii impozitele pe
anul 2009 – RELAXARE FISCAL
FISCALĂ PENTRU
CONTRIBUABILI ÎN
N ANUL DE CRIZĂ
CRIZ
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M I N U T A ªEDINÞEI ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI SADU DESFÃªURATÃ ÎN
DATA DE 18 DECEMBRIE 2008
2008.
Această hotărâre s-a
adoptat cu 11 voturi
“pentru”, “împotriv[” -,
“abţineri” -.
- Hotărârea Consiliului
Local al comunei Sadu nr.
94/2008 privind acordarea
de pungi cu dulciuri și alimente, cu ocazia Crăciunului, copiilor și persoanelor
vârsnice de pe raza comunei Sadu.
Această hotărâre s-a
adoptat cu 11 voturi
“pentru”, “împotriv[” -,
“abţineri” -.
- Hotărârea Consiliului

Local al comunei Sadu nr.
95/2008 privind modificarea
HCL Sadu nr. 27/2008 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul
2009.
Această hotărâre s-a
adoptat cu 11 voturi “pentru”,
“împotriv[” -, “abţineri” -.
- Hotărârea Consiliului
Local al comunei Sadu nr.
96/2008 privind modificarea
anexei nr. 4 din HCL Sadu
nr. 83/2008 aprobarea organigramei și statului de
funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului
comunei Sadu și a activi-

tăţiilor finanţate din bugetul
local pentru anul 2009.
Această hotărâre s-a
adoptat cu 11 voturi
“pentru”, “împotriv[” -,
“abţineri” -.
La DIVERSE:
-Dl primar a precizat că sau suplimentat sumele
alocate pentru canalizare; a
informat CL că în cursul zilei
de astăzi (18 decembrie
2008) a avut loc recepţia la
DJ Sadu-Cisnădie și a
mulţumit CL pentru sprijinul
acordat în acest an.
# Secretar,
LOTREAN Delia-Iulia

Din învaþãturile unui Crãciun frumos
Nici o alta sarbătoare din
cursul anului nu poate
egala Craciunul.
Așezata într-o perioada a
anului în care stelele își
schimba cursul astfel încât
ziua începe să crească,
odată cu aceasta mișcare
cosmică în sufletele noastre apare bucuria legată de
renașterea speranţei de
mai bine, mai frumos, mai
înalt. Este ceea ce unii au
numit misterul sau magia
Craciunului.
Nici un alt neam de pe
Pamant nu leagă de acest
eveniment tradiţii mai vechi
și mai putenice ca noi
romanii. Între acestea
Ceata Junilor este unul din
obiceiurile ancestrale prin
care tânara generaţie și
îndeosebi feciorii își fac
iniţ ierea și intrarea în
societate ca oameni maturi
și responsabili. Aparută în
zorii omenirii pe când nu
erau alte forme de instruire
publică precum școala sau
pregătirea militară, trecerea
feciorului prin Ceata Junilor
însemna și pregătirea sa
pentru viaţa de cetăţean
matur și asumarea res ponsabilitatilor în fa ţ a
comunităţii. Nu de puţine

ori tinerii puși la ceata își
vor intemeia o familie
intrând astfel în randul
cetăţenilor maturi.
Pe deplin costienţi de
importan ţ a
continu ării
acestei tradiţii,dar și de
frumuseţea inegalabilă a
acestui obicei și la aceste
sărbători care au trecut
Consiliul Local și Primarul
comunei au procedat la
sprijinirea junilor în organizarea cetei, asigurand un
important sprijin material
pe cheltuiala comunităţii.
Nici primarul
și nici
consilierii nu au așteptat
alta răsplată decât ca
obiceiul să continue așa
cum l-am moștenit din
moși-stramoși, iar tinerii să
aibă un comportament care
să le fac ă cinste lor și
comunei noastre și la
rândul lor sa transmită fiilor
și nepo ţ ilor lor aceste
obiceiuri. Cred ca acest
lucru s-a realizat în mare
masura fapt pentru care în
linii mari suntem multumiţi.
Există un frumos obicei
ca a patra zi după Crăciun
cetele de juni din M ăr ginimea Sibiului sa se
întâlnească la Săliște unde
într-un
cadru
festiv,

emo\ionant, judele fiecărei
cete transmite din partea
cetei și a localităţii de unde
provine un mesaj de salut ,
fraţietate și atașament faţă
de tradiţiile și valorile
neamului nostru românesc.
Doresc ca în randurile de
mai jos să vă relatez impresii de la aceast[
manifestare din acest an
pentru ca împreună, așa
cum am afirmat în titlul
acestui articol să atragem
unele învăţături.
De la primele ore ale
dimineţii au început să
sosească cetele de juni din
satele Mărginimii care au
organizat Ceata Junilor
precum și din satele din
nordul Olteniei locuite de
descendenţii marginenilor
refugia ţ i în cursul unor
perioade mai negre ale
istoriei. Au fost întâmpinaţi
de judele din Săliște și de
organizatori și primiţi în
incinta școlii pentru a sta la
caldura până la momentul
desfașurării întâlnirii propriu-zise care are loc la
sfârșitul slujbei din biserică
și începe cu parada cetelor
de juni, continuă cu mesajul juzilor, apoi fiecare
ceata prezintă un scurt

fragment din obiceiul
specific satului respectiv (
o colinda, un joc, etc). Dupa
aceea urmează spectacole
folclorice
cu
trupe
profesioniste, iar seara un
bal al junilor.
O parte a junilor nostri
speriaţi probabil de atâta
lume au căutat repede
crâșmele din Săliște unde
s-au ascuns. Acest obicei
prost il au și acasă, în ajun,
când dupa descărcarea
lemnului se instalează în
crașmă până la ora când
trebuie sa plece la colindat
și când limbile încep să se
împleticească.
În acest an slujba a fost
oficiata de Mitropolitul
Ardealului și au participat
primarii, viceprimarii din
localitaţile din care erau
prezente cetele de juni,
autoritaţ i judeţ ene, politicieni si o mare de guracasca între care și
subsemnatul.
Cu putin timp inainte de
terminarea slujbei primarul
nostru iese din biserica
vădit ingrijorat. Motivul era
acela ca aflase că junii
noștri chefuiseră pană la
ziuă și nu erau în cea mai
bună formă , iar unii încă
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Un trafic în siguranþã

N

umărul accidentelor
rutiere
grave
produse pe raza
judetului Sibiu, a crescut
îngrijorător. Cauza pricipala a
cestor tragedii o constituie
viteza exesivă și neadaptarea
ei la condiţiile de drum, trafic
și meteo.
Conducătorul auto are
obligaţia de a respecta limitele
maxime de viteză impuse de
lege și în acelaștimp are
obligaţia de a adapta viteza de
deplasare în funcţie de
condiţiile meteo-rutiere.
Acesta presupune a se
ţine cont de condiţiile în care
se desfășoară traficul rutier în
așa fel încât să poată fi
observate perticularităţile
drumului, mijloace de

semnalizare rutieră, ceilanţi
participanși la trafic și
eventualele obstacole existente pe partea carosabilă.
1. Un rol important îl are
starea
psiho-fizică
a
conducătorului auto în momentul în care se urcă la
volan. Oboseala influenţează
major comportamentul în
trafic al conducătorului auto,
care, deși conduce în limitele
legale de viteză, ÎN SITUAŢII
CRITICE ARE UN TIMP DE
REACŢIE MAI LENT, fapt ce
poate duce la tragedii. O
viteză adaptată condiţiilor de
drum, trafic și meteo înseamnă siguranţă.
Înainte de a pleca la drum:
2. Verifică o dată în plus
modul de funcţionare al

sistemelor de iluminare,
frânare și de direcţie ale
autoturismului pe care îl
conduci!
3. Asigură-te că farurile,
stopurile, parbrizul, oglinzile
retrovizoare și luneta sunt
curate!
4. Verifică din când în când
presiunea pneurilor!
5. Asigură-te că în autoturism, pe timp de iarnă să
existe lanţuri pentru roţi,
săculeţi cu nisip, un cablu de
tractare și o lopăţică pentru
îndepărtat zăpada.
6. Pe timpul deplasării,
adoptă o conduită preventivădepășire, viteyă, prioritate,
zone frecventate de copii,
care să te protejeze de
implicarea în accidente!

Atunci când te afli în trafic:
7. DE TINE depinde
siguranţa ta , a celor pe care
îi transporţi și a celorlalţi
participanţi la trafic;
8. DE TINE depinde
scăderea numărului de
evenimente rutiere nedorite;
9. DE TINE depinde
desfășurarea în bune condiţii
a traficului rutier:
VIEŢIILE CELOR DIN JUR
DEPIND DE TINE:
Nu te urca la volan după ce
ai
consumat
băuturi
alcoolice!
Nu te urca la volan obosit!
Nu apasa pedala de
acceleraţie în mod excesiv!
Păstrază o distanţă de
siguranţă faţă de autoturism
care te precede!

mai zăceau în cârciumi.
Parada începe cu ceata din
Săliște urmată de ceata din
Vaideeni ca respect pentru
sutele
de
kilometric
parcursi pentru a participa
la aceasta manifestare.
Apoi organizatorii strigau pe
rand localitaţile care urmau.
Când a strigat: Gura Raului,
judele acestei cete a ridicat
bata spre cer și în secunda
urmatoare treizeci de bate
au impuns cerul și junii au
sarit ca împinși de un arc
nevazut, au inceput un
dans specific de caluș în
ritmul caruia s-au miscat
pe tot parcursul paradei
fara a înceta nici cand
coloana din diferite motive
a trebuit să se oprească.
La cinci metri în spate
orlaţenii executau același
dans ce imita mersul
calului în buiestru. Păreau
regimentul de garda la
paradă. Junii noștrii își
așteptau rândul ca o trupă
ce a dezertat. Cu coada
ochiului observ răsuflarea
de usurare a primarului:
veneau în sfârșit și ultimii
juni din ceata noastră de
la crașmă făcând eforturi
să meargă drept. După
alte câteva localităţi orga-

nizatorul striga: urmeaza
Sadu! Muzicanţii își umflă
plamânii și suflă cu
nadejde în muștiuc, junii
noștri se dezmeticesc și
beneficiind și de tinerii pe
care primarul i-a mobilizat
pentru
aceasta
manifestaţie formează un grup
frumos. Hainele printre
cele mai frumoase, ei înșiși
frumosi
(noi
sădenii
suntem oameni frumo`i),
chiar dacă nu au jucat sau
cântat au creat o bună
impresie.
Vreau să mărturisesc ca
cele de mai sus nu le-am
relatat ca ocara pentru
tinerii noștri, care totuși au
făcut ceata (comuna Jina
spre exemplu nu a avut
ceata în acest an) ci ca un
^ndemn spre o cât mai
frumoasă purtare în viitor
pentru ca cete de juni care
până în anii trecuţi nici nu
participau ca Tălmăcelul și
Râu
Sadului
s-au
prezentat foarte bine. Dar
despre alte concluzii și căi
de urmat vom mai vorbi în
numerele viitoare ale
ziarului.
#POPIC{ Dumitru,
consilier local

Poartă permanent centura ţi partenerii de trafic.
de siguranţă!
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La ședinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei
Sadu desfășurată în data de
18 decembrie 2008 au
participat un număr de 11
consilieri din totalul de 11
membri ai Consiliului Local
al comunei Sadu.
În cadrul acestei ședinţe
s-au aprobat un număr de 4
hotărâri, după cum urmează:
- Hotărârea Consiliului
Local al comunei Sadu nr.
93/2008 privind aprobarea
rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli al comunei Sadu pentru anul
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Problema unirii tuturor
românilor într-un stat unitar a
fost o dorinţă străveche, care
se pierde în negura vremurilor;și totuși cu timpul a
început să prindă contur dea lungul secolelor, și un prim
pas în acest sens îl face Mihai
Viteazul, când sub sceptrul
său sau unit Ţara Românească, Ardealul și Moldova,
în jurul anului 1600, pentru
puţin timp; dar ideia continuă
să persiste în mod prengnant
în conștiinţa românilor din
cele trei ProvinciI Românești,
dar au trebuit să mai treacă
259 ani, ca acest ideal să se
înfîptuiască în 1859, la 24
Ianuarie, sub domnitorul
Alexandru Ioan Cuya, când
Ţara Rom]nească și Moldova au domnitor comun –
adică un singur conducător,

ales de cele două divane ale
Moldovei și ale Ţări românești; iar pentru ca cele
trei principate să fie una, au
mai trecut încă 59 ani, pentru
ca și Ardealul să fie alipit celor
două principate, Moldova și
Ţara Românească , în anul
1918, prin Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia,
formandu-se astfel: România
Mare.
În cele ce va urma voi
consemna câteva crâmpeie
ale respectivelor evenimente
„reâmprosptându-ne ” astfel,
acel măreţ eveniment, care
a deschis drumul spre
marea realizare a naţiunii
romane petrecut in 1918, la
Alba Iulia.
Potrivit Convenţei de la
Paris din 1858- Marile Puteri
hot[r[sc ca cele două ţări,

Molodova și Tăra Românescă, cu toate că cele două
ţăr avea domni separaţi și de
asemenea guverne separate, vor purta numele de –
Principatele UNITE- dar
legile vor fi aceleași, iar
armatele lor fi unite în caz de
primejdie, iar domnitori vor fi
aleși pe viaţă, ajutaţi în guvernarea ţării de către o
Adunare legislativă și un și
un minister, stabilindu-se
libertatea și egalitatea politică, desfinţându-se definitiv
privilegile clasei boierești,
înscrise în Regulamentul
Organic, lucru care n-a fost
pe placul boierimii iar
„roadele” acestea vor duce
la recăderea lui Cuza.
În urma încheierii convenţei de la paris , au fost
convocate două Adunari
legislativela Iași și București,
având ca scop de a alege
separat pe cei doi domnitori
ai principatelor. Primele
alegeri au avut loc în Moldova
șio parte din boierime susţineau candidatura fostului
domnitor Mihail Sturza, iar
alţii pe fiul acestuia Grigore
Sturza. Partidul Naţional în
frunte cu Kogălniceanu și
costache Negri - au cazut
deacord să-l susţină ca
domn pe Alexandru Ioan
Cuza.
În adunare Cuza – deţinea
funcţia de Vicepreședinte.
Alegerea a avut loc la 5
Ianuaruie 1859 și Cuza a fost
ales cu unanumitate- domn
al Moldovei.
În Ţara Românească erau
de asemenea mai mulţi
candidaţi, iar șanse avea Gh.
Bibescu. Dar cu voia lui

TU , DOAMNE PESTE VEACURI …
Tu , Doamne peste veacuri de putrede păcate
Aruncă-Ţi a Ta milă spre noi , vechi putregaiuri
Și mângâie-ne-n inimi de dor și de văpaie
Ce-adună-n jur-or munţi crestaţi și dăltuiţi în gânduri .
Când orologiul vieţii sfârșitul își va bate … încet
Dintr-un abis albatru al cerului înalt … să strigi !
Tu , Doamne peste veacuri … numele meu …șoptit
Și-atunci voi sfâșia a lanţurilor inimii verigi .
Iar de m-oi zbate greu in așternut mirositor de mari păcate,
Ș-uscată-mi va fi limba de-un vifor aspru de greșeli ,
Un strop de veșnicie , să pici din cer peste-a mea moarte
Tu , Doamne peste veacuri , Ilustrule-mpărate .
#Preot Paroh
MOISIU Liviu-Mihail

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE - 1859
1. Înăbușirea revoluţiei nu a
pus capăt dorinţei românilor de
a înfăptui programele de le
1848. La aceasta, un rol important l-au avut exilaţii români
care s-au împrăștiat în întreaga
Europă.
Imperiul Otoman si Rusia
Ţaristă, sfidând interesele poporului român și asigurânduși dreptul de a dispune de
soarta acestuia, încheiau la
Balta Liman – în primăvara
anului 1849 – o Convenţie
valabilă pe șapte ani stirbea
grav suveranitatea Principatelor.
Prin Convenţia, domnitorii
celor două ţări, consideraţi înalţi
funcţionari ai Imperiului
Otoman, erau numiţi direct de
sultan, cu acordul puterii “protectoare”’ (Rusia) pe
timp de șapte ani; Adunșrile
obștești (ordinare `i extraordinare) se suspendau, locul lor
fiind luat de Consilii sau
Divanuri Ad-Hoc ; în Principate
erau staţionaţi 25.000 de soldaţi
pentru fiecare dintre cele două
puteri; în baza Convenţiei au
fost numiţi domnii: Brabu
Stirbey, în Ţara Românească,
și Grigore Alexandru Ghica, în
Moldova.
Împotriva celor decise la
Balta Liman, emigraţia română
a adresat un protest Adunării
Naţionale Franceze, și din
iniţiativa lui C.A. Rosetti, la Paris,
la începutul lunii iunie 1849,
s-a constituit Comitetul Democratic Român.
2.Războiul Crimeii, declanșat
în cursul anului 1853, a fost un
rezultat al contradicţiilor dintre
puteri și a avut importante
consecinţe pe plan european;
înfrângerea Rusiei a creat un
nou echilibru pe continent, și a
îngăduit
ca
problema
românească să fie tratată ca o
problema europeană.

Prin tratatul de pace încheiat
la Paris la 18 / 30 martie 1856,
Principatele Române erau
situate sub graniţa colectivă a
Puterilor semnatara ale actului
internaţional. Se solocită întrunirea la București a unei comisii
alcătuite din reprezentanţii
statelor semnatare, având
obligaţia de a cerceta starea
internă a ţării si a face propuneri
cu privire la reorganizare. Turcia
trebuia să se ingrijească de
convocarea, în cele două
Principate, a unor Divanuri AdHoc, care să dea expresia dorinţei românilor. Încă de la
începutul lucrărilor Congresului, reprezentanţii marilor
Puteri erau informaţi în legătură
cu dorinţa de unire a românilor,
și în timpul dezbaterilor a ieșit
în evidenţă poziţia diferită a
Puterilor faţă de Unire. Franţa
susţinea înfăptuirea Unirii sub
un principe stăin ; pentru Unire
s-au ăronunţat Rusia, Prusia si
Sardinia; Anglia nu s-a pronunţat, problema rămânând
deschisă. Împotriva Unirii au
fost de la ănceput, Turcia si
Austria, pentru că fiecare avea
sub stăpânire teritorii românești.
După anunl 1853, pașoptiștii
moldoveni si munteni s-au
întors masiv în ţară; conducătorii mișcării unioniste s-au
organizat în câte o formaţiune
politică denumită ’’Partida
naţională’’; s-au format Comitete ale Unirii, care au făcut o
largă popularizare programului
politic naţional: autonomia si
neutralitatea Principatelor,
unirea, prinţ străin, guvern
reprezentativ, o singură Adunare.
Lucrările Adunării Ad-Hoc
s-au deschis în septembrie
1857, și pentru prima oară au
fost prezenţi și deputaţi ţătani,
și tot pentru prima oară toate

forţele sociale și politice erau
chemate să se pronunţe într-o
chestiune crucială pentru
viitorul României. În zilele de 78 / 19-29 octombrie, Adunările
Ad-Hoc ale Moldovei și Ţării
Românești au votat rezoluţii
asemănătoare, exprimând,
unanim, voinţa lor de unire:
unirea Principatelor într-un singur stat; autonomia și neutralitatea noului stat astfel format;
prinţ străin dintr-o familie
domnitoare europeană, invoiabilitatea noului stat, guvern
reprezentativ și constituţional,
garanţia colectivă a celor 7
puteri. Cererile Adunărilor AdHoc, cuprinse într-un raport al
Consiliilor puterilor europene,
au fost înaintate reprezentaţilor
puterilor garante la Conferinţa
de la Paris din 10/22 mai –
7/19 august 1858. A fost
adoptată o Convenţie care
cuprindea statutul internaţional
și principiile de organizare a
Principatelor; se oferea românilor o unire incompletă.
Statul astfel rezultat urma să
se numească Principatele
Unite ale Moldovei si Valahiei,
dar cu excepţia a două instituţii
cu adevărat unice – Comisia
Centrală și Înalta Curte de
Casaţie și Justiţie – ambele cu
reședinţa la Focșani, în cele
două ţări ar trebui să fie doi
domni, adunări si guverne separate. Trebuie precizat că prin
Convenţie, nici nu se încuraja,
nici un se descuraja ’’Partida
Naţională’’ din cele două ţări în
aspiraţia ei spre unire, întrucât
nicăieri nu se stipula că domnii
aleși î cele două ţări trebuie să
fie persoane separate.
Convenţia de la Paris cuprindea o serie de principii importante, precum abolirea privilegiilor si a monopolurilor,
statornicea raporturile dintre
propritaru și ţărani pe baze noi,

moderne; legea electorală prevedea un cens ridicat, restricţie
incompatibilă cu progresul.
Era nevoie ca unirea să fie
înfăptuită printr-un energic act
naţional, care să pună diplomaţia europeană în faţa unui
fapt împlinit. De aceea, pe bună
dreptate V. Boerescu, în ’’Naţionalul’’ din 14/26 august 1858
arăta : ’’Europa ne-a ajutat …
rămâne a ne ajuta noi înșine.
Noi mulţumim Europei că
ne-a arătat că unirea poate fi
posibilă’’. În Adunarea Electivă
a Moldovei, după mai multe
dispute, a fost propus și ales în
unanimitate domn la 5/7
ianuarie 1859, Alexandru Ioan
Cuza, ’’om nou la legi noi’’ –
după cum aprecia Mihail Kogălniceanu.
Adunarea Electivă a Ţării
Româneţti era însă dominată
de conservatori, de aceea
victoria cauzei naţionale era
posibilă numai prin intervenţia
hotărâtă a maselor.
Peste 30,000 de oameni
s-au aflat în preajma clădirii Adunării în acele zile istorice; într-o
ședinţă secretă deputatul Vasile
Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea tat a lui
Alexandru Ioan Cuza, propunere acceptată in unanimitate. Alegera aceluiași domn
în ambele Principate a reprezentat o însemnată victorie a
poporului român în lupta pentru
formarea unui stat unitar.
Puterile europene, întrunite la
Conferinţa de la Paris, la 26
august / 6 septembrie 1859, și
sub presiunea evenimentelor
internaţionale – izbucnirea
războiului Franţei și a Sardiniei
împotriva Austriei era iminent –
au fost nevoite să accepte faptul
împlinite de români; Cuza a fost
cunoscut ca domn al Principatelor, recunoaștere limitată,
însă, numai la durata vieţii

acestuia.
Actul de la 24 ianuarie 1859,
a inaugurat politica faptului
împlinit și a determinat, pe plan
internaţional, o reacţie contradictorie: acceptată de către
Franţa, Rusia, Sardinia și
Prusia, primită cu rezervă
prudentă de guvernul englez,
dubla aleger a lui Cuza a fost
combătută de Turcia și Austria.
Situaţia creată în cele două
Principate a obiectul Conferinţelor de la Paris 26 martie / 7
aprile – 25 august / 6 septembrie, unde, în final, a fost
recunoscută dubla alegere de
toate puterile europene. Un rol
important în realizarea acestui
obiectiv, în lipsa unor reprezentaţe diplomatice, l-au avut
misiunile speciale, trimise în
capitalele europene pentru a
explica faptele și a purta tratative
cu Puterile semnatare ale
Tratatului de la Paris.
Recunoașterea internaţională a dublei alegeri și a Unirii
depline deschidea perspectiva
înfătuirii României moderne.
Un sprijin deosebit de impotant
în punerea în practică a marilot
reforme, l-a avut domnitorul din
partea cabinetului condus de
către Mihail Kogălniceanu (12/
24 octombrie 1863 – 26
ianuarie / 7 februarie 1865).
În timpul guvernării Kogălniceanu au fost adoptate, legea
secularizării averilor mânăstirești, legea organizării puterii
armate, legea instrucţiunii
publice, legea comunală si au
fost, după modelul francez,
puse în practică, codul penal si
de procedură penală si legea
organizării judecătorești. Legile
electorală și rurală cu toate că
au avut anumite limite au ajutat
mult la dezvoltarea ulterioară a
tânărului stat. Prin Proclamaţia
(dată la 26 august 1864) se
putea citi printre altele: ’’De

astăzi voi sunteţi stăpâni pe
braţele voastre; voi aveţi o
părticică de pământ, proprietate și moșie a voastră; de astăzi
voi aveţi o patrie de iubit și de
apărat’’. Situaţia dificilă din
interior, unde Cuza era suspectat de radicali că ar intenţiona
să perpetueze regimul personal, neliniștea provocată pe
plan extern de temerile că
România ar dori să-și proclame
independenţa, au slăbit poziţiile domnitorului și au reanimat
activitatea monstruoasei coaliţii, hotărâtă să-l înlăture;
complotiștii au reșit să-și realizeze planurile: atrăgând de
partea lor o parte din rândurile
armatei (colonelul C.Haralambie, maiorul D. Lecca, ș.a.), l-au
constrâns pe domnitor să abdice
în noaptea de 10/22 – 11/23
februarie 1866; a fost instituită o
locotenenţă domnească alcătuită din L.Cartagiu, N.Golescu
și colonelul Haralambie din
partea armatei. Conducerea
guvernului a revenit lui Ion Ghica;
Apoi Senatul și Comisia au
proclamat ca domn pe Filip de
Flandra, din casa domnitoare
belgiană, dar acesta n-a acceptat
coroana.
În istoria noastra naţională,
Alexandru Ioan Cuza reprezintă
o personalitate incontestabilă; în
perioada cât el s-a aflat la
cârma ţării au avut loc transformări structurale ce au deschis
drumul spre dezvoltarea statului român; Cuza a manifestat
competenţă și patriotism, a
condus cu demnitate și dezinteres având asigurat un loc
statornic în memoria poporului
nostru. S-a stins din viaţă, departe de patrie, la Heidelberg,
în Germania, în noaptea de 15
mai 1873, și a fost inmormântat
în Ruginoasa. În faţa mormântului, Mihail Kogălniceanu
spunea: ’’Veșnica lui amintire nu
se va stinge din inmile noastre
și ale fiilor noșrti, și cât va avea
ţara aceasta o istorie … cea mai
frumoasa pagină va fi aceea a
lui Alexandru Ioan I’’.

rosu galben albastru negru

150 ani de la UNIREA
PRINCIPATELOR

Dumnezeu, alegerile au fost
amanate, să se cunoască
mai întâi rezultatul alegerilor
din Moldova.
La 24 ianuarie , Vasile
Boerescu, propune în plenul
adunării candidatura domnului ales din Moldova, la
tronul Ţării Românești.
Convenţia nu a specificat că
nu se poate alege un domn
comun pentru cele două
principate, iar deputatul face
apel la patriotismul celor de
faţă, arătând că se poate
realiza unirea mult râvnită de
românii celor două provinci,
iar adunarea votează în
unanimitate pe Cuya, ca
domn al Ţării Românești.
Unirea principatelor romane
într-un singur Stat a fost în
sfârșit
îndeplinită
iar
delegaţia Ţării Românești sa deplasat la Iași să-i ofere
lui Cuza domnia ţării. Cu
acest pruilej C:A: Rosetti a
rostit următoarele cuvinte: „
Primește ales al românei,
împreună cu coroana Ţării
Românești, pe care ţi-o
aducem, inimile a două
milioane de români , care te
asigură , că atât cât vei purta
steagul unirii, al naţionalităţii,
al dreptăţi și al libertaţi
Muntenii și moldovenii, te vor
urma ca un singur om.”
Interesante cuvinte, iar la
auzul acestora Cuza a plecat
spre bucurești, unde primul
domn al României a fost
primit triunfal.
Astfel visul românilor a fost
împlinit, dar desavarșit abia
în 1918.
Dumnezeu să fie cu voi,
și să ne unum gândurile,
voinţa, faptele într-un singur
gând, care să ne aducă
bucurie, sufletească, asemenea celor care au înfaptuit
unirea în urmă cu 150 ani,
devenind astfel mai înţelepţi,
mai uniţi, uitând rautaţile lumi
în care trăim și din pacate de
multe ori noi contribuim.
Amin.
#Preot paroh
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Consiliul Judeţean
Jude ean continuă
continu reabilitarea
DJ Cisnădie
Cisn die - Sadu - R
Râu
u Sadului
Conducerea
Consiliului Judeþean
ºi Servicul de
Administrare a
Drumurilor continuã
reabilitarea ºi
modernizarea
tronsonului de drum
judeþean Cisnãdie Sadu - Râu Sadului.
În ultimii doi ani au
fost modernizate
tronsoanele Cisnãdie
- Sadu, sensul
giratoriu de la
intrarea în comuna
Sadu, refãcut, pe
alocuri, drumul Sadu
- Râu Sadului ºi s-a
construit noul pod
de la Sãdurel. Acum,

Consiliul Judeþean a
depus la Agenþia de
Dezvoltarea
Regionalã CENTRU
de la Alba Iulia
proiectul
"Moderni
zare DJ
"Modernizare
105G Sadu - Râu
Sadului- Sãdurel km
21+250", care
aºteaptã finanþare din
fondurile structurale
europene. Proiectul a
fost depus în 20
noiembrie 2008, iar
în momentul de faþã
se aflã în faza de
evaluare a
conformitãþii
administrative.
Valoarea proiectului

se ridicã la 56
milioane de lei, din
care Consiliul
Judeþean a solicitat
46 milioane de lei,
restul fiind
cofinanþare din
bugetul judeþului.
Durata de
implementare a
proiectului este de
28 de luni de la data
semnãrii contractului
de finanþare. În urma
proiectului, dacã va fi
finanþat, va fi
modernizatã partea
carosabilã, vor exista
31 de podeþe noi ºi 5
poduri vor fi
refãcute.

Gheaþã aruncatã în aer la Sadu

din râul Sadu. Acestea, dacă
nu erau detonate, puneau în
pericol
câteva
case
construite pe malul pârâului

Noutãþi legislative
În baza OUG nr. 148/2005
privind susţinerea familiei în
vederea creșterii copilului, cu
modificările și completările
ulterioare, începând cu data
de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an
anterior datei nașterii
copilului, au realizat timp de
12 luni venituri profesionale
supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr.
571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și
completările
ulterioare,
beneficiază de concediu
pentru creșterea copilului în
vârstă de pâna la 2 ani sau,
în cazul copilului cu
handicap, de până la 3 ani,
precum și de o indemnizaţie
lunară în cuantum de 600 lei
sau, opţional, în cuantum de
85% din media veniturilor
realizate pe ultimele 12 luni,
dar nu mai mult de 4.000 lei.
Drepturile prev[zute de
prezenta ordonan\[ de
urgen\[,
reprezent]nd
indemniza\ie, stimulent sau
aloca\ie de stat pentru copii,
se acordă, la cerere, în baza
următoarelor documente,
după caz:
a) actul de identitate al
solicitantului;
b) certificatul de nastere
al copilului `i, dupa caz,
livretul de familie;

c) certificatul de persoana
cu handicap al copilului,
dupa caz;
d) adeverin\a eliberat[ de
autorit[\ile competente sau
de c[tre angajator, dup[ caz,
din care s[ rezulte ^ndeplinirea condi\iilor prevazute
la art. 1;
e) adeverin\a eliberat[ de
pl[titorul indemniza\iei de
maternitate sau, dup[ caz,
alte dovezi, din care s[ reias[
ultima zi de concediu de
maternitate;
f) declara\ie pe propria
r[spundere din care s[
reias[ c[ solicitantul nu
beneficiaz[ ^n acela`i timp de
indemniza\ie de maternitate;
g) declara\ie pe propria
r[spundere din care s[
rezulte c[ cel[lalt p[rinte
natural sau, dup[ caz, o alt[
persoan[ nu beneficiaz[ de
drepturile prev[zute de
prezenta ordonan\[ de
urgen\[;
h) declara\ie pe propria
r[spundere din care s[
rezulte c[ solicitantul se
ocup[ de cre`terea `i
^ngrijirea copilului `i c[
acesta nu este ^ncredin\at
sau dat ^n plasament nici unui
organism privat autorizat sau
serviciu public autorizat ori
unei persoane fizice;
i) dovada eliberat[ de

autorit[\ile competente, de
angajatori sau, dup[ caz,
declara\ie pe propria r[spundere, din care s[ rezulte
c[ solicitantul se afl[ ^n concediu pentru cre`terea
copilului;
j) dovad[ eliberat[ de autorit[\ile competente sau, dup[
caz, declara\ie pe propria
r[spundere, din care s[
rezulte c[ solicitantul realizeaz[ venituri profesionale
supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr.
571/2003, cu modific[rile `i
completarile ulterioare;
k) dovad[ eliberat[ de
autorit[\ile competente sau
de c[tre angajator, dup[ caz,
din care s[ rezulte ^ncadrarea
^n situa\iile prev[zute la art. 1
alin. (2);
l) dovad[ eliberat[ de
autorit[\ile competente pentru realizarea veniturilor din
activit[\i independente sau,
dup[ caz, din activit[\i agricole `i a pl[tii impozitului
pentru acestea;
m) alte acte necesare,
dup[ caz, stabilirii dreptului,
prevazute ^n normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor prezentei ordonan\e de urgen\[.
Concediul pentru cre`terea copilului se acord[, la
cerere, de c[tre persoanele

accentuată a temperaturii
riscau să devieze apa peste
pod și să inunde suprafaţa
din împrejurimi. S-au crăpat
sloiurile de gheaţă cu ajutorul explozibilului, urmând ca
sloiurile mai mici să fie
distruse cu târnăcoapele", a
precizat Diana Lazăr, purtător
de cuvânt al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
"Cpt. Dumitru Croitoru" al
judeţului Sibiu. Sloiurile de
gheaţă au măsurat în jur de
30 cm, aceasta în condiţiile
în care grosimea gheţii întro zonă a fost de un metru, la
prima explozie.
Primarul comunei Sadu,
Valentin Ivan, spune că a vrut
să preîntâmpine evenimente
neplăcute pentru cei care
locuiesc în apropierea râului,
în această perioadă a

sărbătorilor. "Frigul din ultimele zile a dus la îngheţarea
râului și a fost nevoie de
intervenţia pompierilor. Am

ajutat și noi, astfel încât
situaţia să fie rezolvată cât
mai repede", spune Valentin Ivan.

ATENÞIE LA PÃªUNAT!!!
juridice sau fizice, denumite
angajatori, la care ^`i
desf[`oar[ activitatea persoanele îndreptăţite.
Cererile pentru acordarea
drepturilor prev[zute de
prezenta ordonan\[ de
urgen\[, reprezent]nd indemnizatie, stimulent sau
aloca\ie de stat pentru copii,
`i documentele din care
rezult[ ^ndeplinirea condi\iilor
legale de acordare a acestora se depun la prim[ria
comunei, ora`ului, municipiului, pe raza c[reia/c[ruia
solicitantul ^`i are domiciliul
sau re`edinta. Prim[riile au
obliga\ia de a transmite pe
baza de borderou cererile
^nregistrate ^n luna anterioar[, ^nso\ite de documentele justificative, la direc\iile jude\ene de munc[,
solidaritate social[ `i familie.
Cererile depuse se solu\ionează ^n termen de 15 zile
lucr[toare de la data
^nregistr[rii la direc\ia teritorial[, prin decizie de admitere sau, dup[ caz, de respingere, emis[ de directorul
executiv. Decizia se comunic[ solicitantului ^n termen
de 5 zile lucr[toare de la data
emiterii.
Secretar,
LOTREAN Delia-Iulia

Facem din nou cunoscut proprietarilor de animale că
este interzis pășunatul pe terenul proprietate privată
fără acordul proprietarului.
Primăria, împreună cu instituţiile abilitate, va demara
ample acţiuni de control și sancţionare a persoanelor
vinovate. Atenţie maximă la pășunat.
Primar, IVAN Valentin

rosu galben albastru negru

“Pompierii sibieni au
aruncat în aer, la începutul
lunii ianuarie, în mai multe
rânduri, sloiurile de gheaţă

în comuna sibiană. Au avut
loc mai multe explozii, unele
chiar în apropierea podului
din comună, deoarece în
urma formării sloiurilor de
gheaţă nivelul apei a crescut
simţitor. Per total, în 3 zile au
fost 10 explozii și astfel
pompierii sibieni au reușit să
pună în mișcare sloiurile de
gheaţă. Zona în care au avut
loc cele mai multe explozii,
5 la număr, este situată la
ieșirea din comuna Sadu
spre Tălmaciu.
La faţa locului au intervenit
mai multe echipaje ale
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al judeţului
Sibiu.
"Mai multe sloiuri de
gheaţă s-au format sub pod,
și prin răcirea tot mai

