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Învârtita Dorului, VĂIDEENI
V IDEENI 2009

P r i m ã r i a Va i d e e n i º i l a
aceastã ediþie. Manifestarea
s-a desfãºurat pe parcursul
a 2 zile ºi a unit mai multe
comunitãþi din þarã aflate în
frãþie sub numele de
Mãrgineni. La manifestare au
partcipat toatã artileria grea
a administraþiei locale,
judeþene ºi parlamentari ai

judeþului; de asemenea toatã
conducerea Asociaþiei
Mãrginimea Sibiului din care
fac parte primarii comunelor
din Mãrginime care au fost
prezenþi la manifestare.
În cadrul programului
artistic au urcat pe scenã
mai multe grupuri de
dansatori ºi fluieraºi care

Exerci iul de alarmare - evacuare din data de
Exerciţiul
11 iunie 2009 a fost un succes

Conform Ordinului Prefectului Judeþului Sibiu, în data
d e 1111 i u n i e 2 0 0 9 s - a d e s f ã º u r a t u n e x e r c i þ i u d e
alarmare-evacuare a populaþiei, animalelor ºi a unor
categorii de bunuri în caz de inundaþie produsã de
ruperea barajului Negovanu.
S-a simulat distrugerea
barajului ca urmare a cãderii
unui obiect cosmic. Urmare
acestui fapt, barajul s-a
considerat a fi distrus,
deversând în aval întreaga
cantitate de apã (circa 6
milioane mc). Viitura astfel
produsã va ajunge în
localitatea noastrã în 52 de
minute, conform calculelor
fãcute de specialiºti, fiind
necesarã
evacuarea
populaþiei, a animalelor ºi a
unor categorii de bunuri.
Alarmarea populaþiei a fost
fãcutã prin sirena electronicã
din curtea primãriei
aparþinând S.C. Hidroelectrica S.A. la ora 10.00.

Comitetul Local pentru
Situaþii de Urgenþã al
comunei Sadu împreunã cu
reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã al
judeþului Sibiu s-au întrunit
în ºedinþã extraordinarã la
sediul primãriei. Aceºtia au
declarat starea de urgenþã,
au alarmat membrii Serviciului Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã al
comunei Sadu, au stabilit
primele mãsuri pentru
evacuare ºi intervenþie ºi au
coordonat acþiunile de
intervenþie ale membrilor
serviciului voluntar pentru
evacuarea populaþiei.
Odatã anunþaþi, membrii

serviciului au acþionat
fiecare în zona lui de
competenþã, pentru a asigura
evacuarea populaþiei spre
zonele special amenajate
(ªtrec ºi Râpã).
În zonele de evacuare au
fost amenajate ºi puncte
medicale, simulându-se
acordarea primului ajutor
unei persoane leºinate.
În urma bilanþului final al
exerciþiului, s-a considerat
cã acesta a fost desfãºurat
cu succes, fiecare dintre cei
implicaþi îndeplinindu-ºi
atribuþiile.
Pe aceastã cale dorim sã tetului Local pentru Situaþii Situaþii de Urgenþã ºi tuturor participat la acest exerciþiu.
mulþumim pentru sprijinul de Urgenþã, membrilor cetãþenilor care au dat
ªef SVSU Sadu,
Ionuþ V EªTEMEAN
acordat membrilor Comi- Serviciului Voluntar pentru dovadã de caracter ºi au
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Aflatã la cea de 41-a
ediþie a festivalului folcloric
INVÂRTITA DORULUI la
Vaideeni în judeþul Vâlcea
s-a desfãºurat cel mai
frumos festival folcloric de
peste munþi. Fiind veterani
cu prezenþa grupului de
fluieraºi, nu puteam sã nu
dãm curs invitaþiei fãcute de

fiecare au încercat sã
transpunã pe scenã
originalitatea portului a
cântecului precum ºi a jocului
popular. Odatã prezenþi pe
scenã pentru a demonstra cã
nu oricine pote sã cânte ºi sã
doineascã din fluier, grupul
tinerilor de fluieraþi din Sadu
a facut ca câmpul ºi codrul sã
se aplece cu ascultare la
sunetul perfect ºi duioas al
fuierului. Nu este o laudã,
este o mare realitate ºi acest
lucru l-au vãzut ºi simþit cei
care au fost prezenþi; eu
personal am avut fericita
ocazie sã primesc în numele
grupului felicitãri de la
primarii comunelor ºi
oraºelor prezente.
Îi felicit pe aceastã cale pe
artiºtii noºtri precum ºi pe
instructorul Nicolae Cimpoca
ºi le transmit cã prin
participarea la aceste
manifestãri pot sã certifice
autenticitatea ºi naturaleþea
tradiþiilor populare.
Primar
Primar,, Valentin I VAN
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Sâmbãtã ºi duminicã

Nicolaeta Voica și Puiu Codreanu,
la "Sadule Gră
Grădin
dină
ăm
mâ
ândr
ndră
ă"

Ist oria la loc de
cins te
Autoritãþile locale, în frunte cu
pirmarul Valentin Ivan, nu au
uitat de înaintaºii comunei ºi
de isto ria comu nitãþi i ºi vor
organiza duminicã un simpozion pe tema "Sadu comunã
istor icã ºi p er son al itãþi
ma rcan te în viaþa cultur alistoricã a românilor". Aºadar, cei
ca re vor veni sâmb ãtã ºi
duminicã la Sadu, pe platoul
Tocile vor putea uita de grijile
de zi cu zi ºi sã petreacã alãturi
de cei d ra gi , ma i ale s cã
autoritãþile locale îºi dau toatã
silinþa ca eveni mentul sã fie
unul reuºit, iar faima sãdenilor
sã nu fie ºtirbitã cu nimic. Totul
se va încheia duminicã seara
cu un foc de artificii. Manifestarea "Sadule Grãdinã mândã"
este organizatã de Pri mãria
Sadu ºi Consiliul Local Sadu,

cu sprijinul Centrului Creaþiei
Po pu la re Cin dre lu l - Ju ni i

PROGRAM UL MANIFESTÃRII
@ sâmbãtã, 1 august 2009

ora 17 - cuvânt de deschidere
ora 17.05 - Ansambluri de cântecºi joc din strãinãtate
ora 18 - Ansamblul profesionist Timiºul din Banat,
con dus de De ian G ale t in, i nte rpre þ i: Dum itr u
Stoicãnescu, Luminiþa Jucu Pascu ºi Nicoleta Voica
ora 21 - Muzicã uºoarã

@ duminicã, 2 august

ora 14 - primirea invitaþilor
ora 14.30 - simpozion pe tema Sadu comunã istoricã
ora 16 - deschidere ziua a doua a manifestãrii: Sergiu
Vaida - Nãnaºii, Ansamblul de cântec ºi joc Valea
Sadului din Sadu, Ansamblul profesionist Cindrelul Junii
Sibiului, cu soliºtii: Alina Bâcã, Robert Târnãvea nu,
Viorica Telcea nu, Danie l Ros alim, Mariana Anghel,
Cristian Pomohaci, Anghelina Tim iº; Ansamblul de
dansuri din Rã ºinari, Ca rme n Popovic i ºi S orin
Dumbravã
Puiu Codreanu ºi Adi Neamþi
Foc de artificii

SADULE GR{GIN{ M}NDR{

A fla tã la ce a d e- a 6- a
e diþi e man ifestare a cul tu r al ã „SA DULE GRÃ DINÃ
MÂNDRÃ” se bucurã an de
an de tot mai mare succes.
Î ncu n un at ã de u n bo g at
p rogram artistic în cola borare cu Ansamblul profesionist Cindrelul –Junii Sibiului
man ife stare a din acest an
v a îm po do b ii sce na d e

spectacol, altfel decât a fost
ediþiile precedente cu frumosu l p ort popu lar al comunei
noastre. Clasificat de specialiºti ca unic prin simbo lurile
unice ºi trã sãturile specifice
al e a r tei tra di þio na l e d in
Mãrginimea Sibiului, programul artistic d e d umin icã 2
aug ust 200 9 va de buta cu
apariþia pe scena de spectacol

pentru prima datã a formaþiei
d e da n sato ri a i co mun ei .
Du pã o pe ri oa dã gr ea de
construcþie ºi mult efort depus
la repetiþii veþi avea ocazia sã
ve de þi p e scen a ( Jun ii
S ibi ulu i) cu g hil imel el e de
vigoare, mândri fii ai satului
e tal ân d cân tecu l ºi jo cul
pop ular în origin alitate a lui.
Este o mare bucu rie pentru

mine ºi cu siguranþã va fi ºi
pe ntr u d- voa str ã o mar e
bucurie apariþia lor pe scena
de sp ectacol, învi ind o mai
veche tradiþie a satului acea
de-a sãrbãtorii cu cântec ºi joc
la marile sãrbãtori. Ca totul sã
fie perfect, d-trã cei care cu
siguranþã vã veþi deplasa la
TOCILE sã-i vedeþi la lucru pe
micii artiºti, aplauzele d-trã va

Sibiului, Consiliul Judeþean
ºi Instituþia Prefectului Sibiu.

un suport major de încurajare
ºi moral la prima aparatie. Vã
aºtept cu mare drag pe toþi la
spectacol, veþi avea ocazia sã
asistaþi cu adevãrat la un regal
artistic de cãntec ºi joc, alãturi
de cele mai bune ansambluri
din þarã ºi strãinãtate. Cu mult
respect al d-trã al tuturor

@Primar Ivan Valentin

rosu galben albastru negru

Nicoleta Voica, Puiu Codreanu, Ansamblul profesionist Timiºul din
Banat ºi Ansamblul profesionist "Cindrelul - Junii Sibiului" sunt
principalele atracþii ale manifestãrii artistice "Sadule Grãdinã
Mândrã", ce se va desfãºura sâmbãtã ºi duminicã în comuna
Sadu, pe platoul din zona Tocile. În acest week-end, sãdenii ºi
locuitorii din împrejurimi vor îmbrãca haine de sãrbãtoare ºi vor
cinsti istoria comunei aºa cum se cuvine. Manifestarea, ajunsã
acum la cea de-a ºasea ediþie, promite sã devinã cea mai reuºitã
de pânã acum, timp de douã zile participanþii putând asista la
concertele de muzicã uºoarã, regaluri folclorice ºi la diferite
atracþii puse la dispoziþie de comercianþii.
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Minuta ºedinþei
extraordinare a
Consiliului Local al
comunei Sadu
desfãºuratã în data
de 2 iulie 2009
La ºe di nþa or din ar ã a
Consiliului L ocal al comunei
Sadu desfãºuratã în data de 25
i unie 2 009 au p artici pat un
n umãr de 11 co nsil ier i di n
to talu l de 11 memb ri a i
Consiliului L ocal al comunei
Sadu.
În cadrul acestei ºedinþe sa u apr obat un numãr d e 4
hotãrâri, dupã cum urmeazã:
- Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Sadu nr. 42 / 2009
privind alegerea presedintelui
de sedinta, Cimpoca Ioan.
Aceastã hotãrâre s-a adoptat
cu 11 voturi “pentru”, “împotriva”
-, “abþineri” -.
- Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Sadu nr. 43 / 2009
privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al comunei
Sadu pe anul 2009.
Aceastã hotãrâre s-a adoptat
cu 11 voturi “pentru”, “împotriva”
-, “abþineri” -.
- Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Sadu nr. 44 / 2009
p ri vi nd
ap rob are a
d ocume ntati ei de u rbani sm
“ PUZ si RLU - Pen siun e
turisticã”, pentru terenul înscris
în CF nr.11144 Cisnãdie, nr. top.
2084/3/8/5/1/2/3 în suprafaþã
d e 2100 mp, beneficiar SC
TURISM EXPERT SRL.

Aceastã hotãrâre s-a adoptat
cu 11 voturi “pentru”, “împotriva”
-, “abþineri” -.
- Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Sadu nr. 45 / 2009
pri vi nd vân za rea te ren ului ,
identificat CF nr. 3826 Sadu,
nr. top. 6 28/3 /2, propri etate
privatã a comunei S adu, în
suprafaþã de 60 mp, situat în
comuna Sadu, str. Râului, nr. 1,
ju deþu l Si bi u în favoar ea
numiþilor Pascu Ioan ºi soþia
Pascu Gheorghiþa
Aceastã hotãrâre s-a adoptat
cu 11 voturi “pentru”, “împotriva”
-, “abþineri” -.
La DIVERSE:
- s-a a pr oba t ce rer ea
conce diu d e o di hna a
Primarului comunei Sadu.
- s-a analizat adreasa nr. 137/
12 .0 6.20 09,
a
GNM,
Comisariatul Judeþean Sibiu ,
privind reabilitarea spatiilor de
dep ozitar e di n zona rur ala
de se uri lo r si sa lub rizar ea
zonelor afectate de depozitele
de deseuri si reintroducerea
acestora in circuitul natural prin
inchidere.
- sa analizat cererea SC SILVA
FOREST COMPANY pen tru
inchirierea unui teren.
- sa ana lizat cer ere S C
AG RO FOR SRL pri vi nd
trecerea prin localitatea Sadu
cu autobasculanta 16t.
- sa analizat cerere Red Bull
RoMan iacs
pri vi nd
desfasurarea prin localitatea
Sadu a raliului motoo.

Minuta ºedinþei
extraordinare a
Consiliului Local al
comunei Sadu
desfãºuratã în data
de 2 iulie 2009

@Secretar d, HANEA
La ºedinþa extraordinarã a
Dumitru - Mircea Consiliului Local al comunei

Sadu desfãºuratã în data de 2
iuli e 20 09 a u pa rticipa t un
numãr de 1 0 consi lie ri d in
to talu l d e 11 memb ri a i
Consiliului Local al comunei
Sadu.
În cadrul acestei ºedinþe sau ap robat un numãr d e 3
hotãrâri, dupã cum urmeazã:
- Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Sadu nr. 46 / 2009

privind alegerea presedintelui
de sedinta, Ivan Nicolae.
Aceastã hotãrâre s-a adoptat
cu 10 voturi “pentru”, “împotriva”
-, “abþineri” -.
- Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Sadu nr. 47 / 2009
privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al comunei
Sadu pe anul 2009.
Aceastã hotãrâre s-a adoptat

cu 10 voturi “pentru”, “împotriva”
-, “abþineri” -.
- Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Sadu nr. 48 / 2009
privind modificarea Hotarari 37/
2009 a Consiliului Local Sadu.
Aceastã hotãrâre s-a adoptat
cu 10 voturi “pentru”, “împotriva”
-, “abþineri” -.
@
@
@Secretar
d, HANEA
Dumitru - Mircea

Mãsuri de prevenire a incendiilor
pe timpul utilizãrii focului deschis la arderea
de miriºti, vegetaþie uscatã ºi resturi vegetale
În perioadele de caniculã ºi
se cetã p rel ung itã ard ere a
miriºtii, vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale este interzisã.
Arderea vegetaþiei uscate,
resturilor vegetale, gunoaielor,
deºeurilor ºi a altor materiale
combustibile se face în locuri
special amenajate ori pe terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împied icarea propag ãrii focului la
ve cinã tã þi, asigu râ ndu -se
supravegherea permanentã a
arderii , precum ºi stingerea jarului dupã terminarea activitãþii;
nArderea miriºtilor se face
numai dupã luarea mãsurilor
ce se impun pentru împiedicar ea propag ãrii la veci nãtã þi,
asigurându-se supravegherea
permanentã a arderii;
nArderea este permisã doar

în condiþii meteorologice fãrã
vânt;
n Este obligatorie izolarea
zonei de ardere faþã de cãi de
comunicaþie, construcþii, culturi
agricole vecine, instalaþii, fond
forestier, prin executarea de
fâºii arate;
n De sfã ºu ra rea ar der ii
numai pe timp de zi;
n Colectarea în grãmezi a
vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale în cantitãþi astfel încât
arderea sã poatã fi controlatã;
nUtilizarea focului deschis în
locuri cu pericol de incendiu ºi
pe timp de vânt este interzisã;
nEste interzisã executarea
focului deschis la o distanþã mai
micã de 1 00 m de fond ul
forestier;
nUtilizarea focului deschis nu
se admite la distanþe mai mici

de 40 m faþã de locurile cu
peri col de explozie: gaze ºi
li chi de combusti bile, vapori
i nflama bil i, expl ozivi, etc.,
r especti v 10 m faþã de
mate ria le sau su bstan þe
combustib ile: le mn . Hâr ti e,
b itum, ule i, etc., fã rã a fi
supravegheat ºi asigurat prin
mãsuri corespunzãtoare.
nArderea miriºtii, vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale
se e xecutã n umai d upã
obþinerea permisului de lucru
cu foc de la primãrie ºi dupã
anunþarea Serviciului Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã.
Cetãþenii care nu respectã
r egu lil e de mai su s vo r fi
sancþionaþi conform legii.
ªef SVSU Sadu,
Veºtemean Ionuþ.

rosu galben albastru negru

Minutele ºedinþei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Sadu desfãºuratã în data de
25 iunie 2009 `i ºedinþei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Sadu desfãºuratã
în data de 2 iulie 2009
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Gunoaie mai curate în judeþ

Strat egia pentru
managementul
deºeurilor a
judeþului Sibiu pe
termen scurt ºi
mediu
Acþiunile pe termen scurt ale
a dmin istra þi ilo r l ocal e în
domeniul gestionãrii deºeurilor
sunt determinate, în principal,
de faptul cã pânã în 16 iulie
a nu l a cesta d ep ozitel e d e
deºeuri din mediul rural trebuie
sã fie închise, iar serviciile de
colectare ºi transport deºeuri
tr ebu ie sã fie p resta te d e
operatori autorizaþi. Pe termen
mediu, începând cu anul 2010,
se preconizeazã impleme ntarea, în întregul judeþ, a unui
p ro iect de man age ment
integrat al deºeurilor, finanþat
p ri n fond ur i UE. Pr oie ctu l
p re ve de a ch iziþi ona rea d e
pubele ºi containere necesare
colectãrii selective a deºeurilor,
construirea a câte unei staþii de
compostare în apr opiere de
Sibiu ºi Mediaº, a unei staþii de
sortare lângã Sibiu ºi închider ea d epozitel or or ãºene ºti.
Pregãtit de Ministerul Mediului,
p roiectul pr evedea in iþial ºi
închiderea depozitelor comunale, dar fiind întârziat, proiectul
n u ma i per mite fi na nþare a
închiderii acestor depozite. Ele
vor fi închise de comune pe
ch eltu ial a p ro pri e în tr ucât
termenul de închidere, asumat
d e România prin tra tatul de
a der are l a UE, nu po ate fi
a mânat. Pentru proiectul de
ma nag emen t in tegr at a l
deºeurilor la nivelul judeþului
Sibiu a fost realizat, prin grija
Ministerului Mediului, în anul
2008 un masterplan ºi, recent,
un studiu de fezabilitate. Pe
b aza acestuia se va solicita
fi nan þare a d in fond uri UE,
decizia asupra finanþãrii fiind
aºteptatã spre sfârºitul anului
2009.

Judeþean Sibiu, Asociaþia de
Dezvo ltare Intercomun itarã
(ADI) ECO SIBIU, din care fac
pa rte to ate uni tãþil e a dministrativ-ter itoria le din judeþ.
Preºed intele aso ciaþiei ECO
SIBIU e ste p reºe din te le
Co nsiliu lui Judeþean, Mar tin
Bottesch. Proiectul pregãtit la
nivel de judeþ prevede colectarea selectivã a deºeurilor cu
scopul de a valorifica o parte
din acestea. Totodatã, se va
reduce cantitatea de deºeuri
biodegradabile depozitate, în
confo rmitate cu ce rin þe le
Un iunii Eu ropene. Pentru a
realiza col ectarea selectivã,
populaþia va avea la dispoziþie
mai multe tipuri de pubele ºi
de containere. Proiectul prevede utilizarea de cinci categorii
de containere în mediul urban:
1. Hârtie ºi carton, 2. Plastic ºi
metal, 3. Deºeuri biologice, 4.
Sticlã, 5. Deºeuri reziduale. La
gospodã riile i ndividua le din
Sibiu vor exista patru tipuri de
pubele: 1. Hârtie ºi carton; 2.
Plastic ºi metal; 3 . Deºeuri
biologice; 4. Deºeuri reziduale.
În mediul rural vor exista trei
tipuri de containere: 1. Hârtie ºi
carton; 2. Plastic ºi metal; 3.
Sticlã, iar gospodãriile vor primi
unitãþi individuale de compostare. În cadrul proiectului sunt
prevãzute ºi acþiuni cu caracter
educativ cu scopul conºtientizãrii populaþiei de importanþa
cole ctã ri i
sel ective,
a
re va lo rificã rii d eºeu ril or, a
protejãrii mediului.

22 milioane de
euro pentru
gestionarea
deºeurilor

Valoarea totalã a proiectului
este de 22 milioane euro, din
care 13,6 milioane reprezintã
constru cþiil e (douã staþii de
compostare, o staþie de sortare,
închiderea depozitelor urbane).
La pre gãti rea pro iectul ui
ju deþea n de ma nag emen t
al deºeurilor se þine
Asociaþie la nivelul integrat
seama de stru ctu ril e de ja
existente în judeþ, de exemplu
judeþului
de ce le cr eate p rin cinci
Pentru a pregãti implemen- proiecte PHARE, la Mediaº,
tarea proiectului a fost înfiinþatã, Ag nita, Avri g, Cisn ãdi e ºi
sub coordonarea Consil iului Sãliºte, proiecte aflate în diferite
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stad ii de impl ementare. Cel
mai avansat este proiectul de
la Mediaº prin care colectarea,
sor tare a ºi tr ansp ortul
deºeurilor sunt rezolvate pentru
într eag a zonã de n ord a
j ude þu lu i. Fieca re zo nã cu
pro iect PHARE va avea un
operator propriu pentru servici ile me nþio nate , a ce sta
deservind zona, potrivit respectivului contract PHARE, pe
o perioadã de cel puþin cinci ani.
Comu nel e ºi o raºe le din
fiecare zonã pot delega serviciile de co lectare-transport
d eºeur i o pe rator ulu i zo nal
stabili t în cadrul proiectului
PHARE prin atribuire directã, în
condiþiile legii, fãrã licitaþie. O
zonã de excepþie este cea a
S ibi ulu i, und e, în a fara
Cisnãdiei, nu existã proiecte
PHARE pen tru gesti onarea
de ºe uril or. Datori tã acestei
situ aþii , ope ra to rul p entru
cole cta re-tra nspor t d eºeuri
poate fi stabilit pe zona Sibiu
prin licitaþie. Municipiul Sibiu a
aderat la asociaþia ECO SIBIU,
iar licitaþia pe zona Sibiu, care
se va organiza pentru delegarea serviciului de colectaretransport deºeuri, va include ºi
Sibiul. Cu noul operator, determinat prin licitaþie, se va asigura
colectarea sel ectivã a d eºeurilor. Conducerea Consiliului
Jud eþea n S ib iu a a jun s la
concluzia cã unele termene
privind contractele care se vor
încheia în viitorul apropiat, cât
ºi ce le privind une le licitaþii
viitoare, trebuie stabilite încã de
acum, chiar dacã d e d atele
respective ne despart câþiva ani.
Astfel, dacã nu se coreleazã
duratele contractelor încheiate
de comune pentru colectaretra nspo rt deºe uri , a ce ste
contr acte vor expira la date
diferite ºi nu va mai fi posibil sã
se organizeze licitaþii pe zone
întregi. În acea situaþie, nefiind
posibile licitaþii p e zone mai
întinse, ar acþiona mulþi operatori, fiecare pe o arie restrânsã, iar costurile pentru populaþie
ar fi mari. Costuri reduse pot fi
a si gur ate do ar în si tuaþia
existenþei unui numãr mic de
operatori, care acþioneazã pe
zone relativ mari.Iatã care sunt
e lemen tele p rin ci pa le ale
strategiei pe termen scurt ºi

mediu a Consiliului Judeþean pe în trea ga zon ã, pe ntru
Sibiu în domeniul gestionãrii perioada urmãtoare.
deºeurilor:

Zona Sibiu
Întrucât, începând cu 16 iulie
2009, colectarea ºi transportul
deºeurilor trebuie realizate de
operatori autorizaþi, primarii vor
încheia contracte cu astfel de
operatori. Consiliul Judeþean
recomandã ca în zona Sibiu
aceste contracte sã aibã durata
de maximum 2 ani; termenul
de exp irar e sã fie în to ate
cazurile acelaºi, ºi anume 30
iunie 2011. Totodatã, întrucât la
ora actualã existã o nesiguranþã, atât la operatori cât ºi la
primar i, în ceea ce priveºte
costurile serviciului de colectare
ºi transport deºeuri pe unele
comune, acestea pot încheia
mai întâi contracte pe termen
scurt (1–2 luni), prin atribuire
directã, urmând ca serviciile pe
termen mai lung (pânã la 30
iunie 2011) sã se achiziþioneze
pe bazã de selecþie de ofertã.
Dupã data de 30 iunie 2011 va
fi un singur operator pe zona
Sibiului care va fi determinat
pri n li citaþie . Li ci taþia va fi
pregãtitã în anul 2010 cu ajutorul asistenþei tehnice asiguratã prin proiectul judeþean de
ma nag emen t in tegr at a l
deºeurilor. Licitaþia va avea loc
la sfârºit de 2010 sau început
de 2011, astfel încât operatorul
care va câºtiga licitaþia sã-ºi
înceapã activitatea la 1 iulie
2011. Licitaþia pe zona Sibiu se
va organiza inclusiv pe municipiul Sibiu. Licitaþia pe zona
Sibiu va fi organizatã de cãtre
ADI ECO SIBIU, care va încheia
ºi con tr actul cu opera to rul.
Opþiunea CJ Sibiu este ca acest
contract sã expire la 30 iunie
2017. Înainte de aceastã datã
se va organiza o nouã licitaþie,

Zonele M ediaº ºi
Cisnãdie

Continuã activitatea, având la
bazã proiectele PHARE i mpl ementa te ºi co ntra cte le
încheiate cu operatorii aleºi pe
baza proiectelor respective.

Zonele Agnita,
Avrig, Sãliºte
Operatorii de deºeuri, deja
existenþi în cele trei oraºe, vor
deve ni „zonali” în sensul cã
to ate comu nele arondate le
vor d ele ga se rvici il e de
co lecta re-transport deºeuri .
Pentru ca aceasta sã fie posibil
este necesar ca operatorii sã
aibã cap italul social integral
public (sã nu mai aibã nici un
acþionar privat) ºi comunele
din zonã sã devinã coacþionari
la operatorul lor zonal. Întrucât
pânã la data de 16 iulie 2009
operatorii nu vor putea deveni

„zonali” în sensul explicat mai
sus, primarii sunt obligaþi sã
gã sea scã soluþii pe ter me n
scurt (de exemp lu contracte
prin atribuire directã pe 1– 3
luni). Dupã ce operatorii vor
avea capitalul integral public
(deci nu mai au niciun acþionar
privat), unitãþile administrativteritoriale din zonã vor delega,
prin atribuire directã, serviciul
de colectare-transport deºeuri
cãtre aceºti ope ratori. CJS
r ecoma nd ã ca to ate con tractele încheiate sã expire la
aceeaºi datã, ºi anume la 30
iunie 2017. Data este aceeaºi
la care va expira ºi contractul
pentru zona Sibiu. În aceastã
situaþie, fiecare zonã poate sã
o pteze sã rã mâ nã în con tinuare cu un operator propriu
sa u sã p arti cip e la n ou a
licitaþie care va fi organizatã în
zo na S ib iu, împ reu nã cu
aceastã zonã. (Aceastã posibilitate existã ºi pentru zonele
Mediaº ºi Cisnãdie, dacã îºi vor
încheia contracte le pânã l a
data respectivã.)

Bani pentru
plantaþiile
pomicole ºi
viticole
Pr oducãtorii agricol i din
secto rul vege tal vor benefici a în 2 00 9 de sp r ij in
fin anciar de la b ugetul de
stat în val oa re tota lã de
99 .00 0 mi i l ei , p en tru
activitãþi men ite sã revitalizeze producþia de legume
ºi fr ucte pro aspete, pl antaþiil e pomicole ºi vi ticole ,
producþi a d e legume cultivate în sere ºi solarii încãlzite,
pr elu cra re a i ndu stri al ã a
le gu mel or ºi fru ctel o r,
cultivarea hameiului, cartofului a plantelor medicinale
ºi a plantelor ornamentale.
Gu ve rn ul a apr ob at l ista
activitã þilo r pentru car e se
aco rd ã sp ri ji n fin an ci ar
prod ucãtoril or ag ricoli din
sectorul vegetal pentru anul
20 09, cu an tumul ace stui
spr ij in ºi su mel e to ta le
alo ca te fie cã rei activitãþi .
Banii vor fi asiguraþi de la
bu ge tul de sta t în li mita
prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii,
Pã du ri lo r ºi Dezvo lt ãr ii
Rurale pentru anul în curs.

Acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat cãtre
p ro du cãto r ii ag ri col i d in
sectorul vegetal este reglementatã prin Ordonanþa de
Urgenþã nr. 123/2006, care
se referã, de asemenea, la
sprijinul financiar acordat de
la bug etul d e stat pro ducãtorilor agricoli din sectorul
zootehnic, al îmbunãtãþirilor
funciare ºi al sistematizãrii
teritoriului. Prevederile OUG
123/2006 pot fi aplicate pe
o perioadã de trei ani de la
i ntr ar ea sa în vig oa re ,
perioada de tranziþie acceptatã de Comisia Europeanã
pentru România, dupã care
a cord ar ea acestui tip de
sprijin financiar de va face în
conformitate cu prin cip iile
Uniunii Europene. Conform
prevederilor OUG 123/2006,
lista activitãþilor pentru care
se acordã sprijin fina nciar,
cuantumul sprijin ului, precum ºi suma totalã alocatã
fiecãrei activitãþi se aprobã
a nu al , p ri n h otã r âr e a
Guvernului.

rosu galben albastru negru

În condiþiile în care în 16 iulie, gropile de gunoi din mediul rural se
vor închide, conform înþelegerii cu Uniunea Europeanã, iar primãriile
trebuie sã încheie contracte cu operatori autorizaþi, conducerea
Consiliului Judeþean a trebuit sã realizeze o strategie la nivelul
întregului judeþ privind managementul deºeurilor. Este o mãsurã
absolut necesarã pentru ca judeþul sã nu fie sufocat de gunoi în anii
care vin, iar oamenii sã plãteascã bani grei pentru colectarea
gunoiului. Prin aceastã strategie, este pentru prima datã la nivelul
judeþului când se are în vedere colectarea selectivã a deºeurilor. Ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã, Martin Bottesch, preºedintele
Consiliului Judeþean, a prezentat în detaliu planul autoritãþilor
judeþene. Totul depinde însã de accesarea unui proiect în valoare de
22 milioane de euro derulat de Ministerul Mediului.
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Sădenii și-au să
sărb
rbă
ătorit comuna pe To
Tocile
Klein", "Aniversarea a 625 de
an i de l a atestar ea d ocumentarã a comunei Sadu" ºi
lansarea oficialã a pliantului:
„Sa dul e, grã din ã mând rã Meºteºuguri artistice tradiþionale”. Vorbitorii au spus în faþa
celor aproape 200 de localnici
prezenþi la simpozion cã Sadu
reprezintã un reper important
în culturã, atât prin iluºtrii sãi
înaintaºi, între care Inocenþiu
Micu Klein, Ioan Piuariu sau
Sa mu il Micu, cât ºi pr in
pã str are a me ºteºugu ril or
tradiþio nale. La r ândul sãu ,
pr imaru l Va len ti n Iva n a
mulþu mi t Con si li ulu i L ocal
pentru sprijinul acordat acestei
manifestãrii, care a ajuns la cea
de-a cincea ediþie.

Z iua de s âmbãtã a
f ost dedicat ã
t ineret ului
P entr u p rima datã , sã rbãtoarea sãdenilor, ajunsã la
cea de-a cincea ediþie, a fost
organizatã în zona Tocile, în
condiþiile în care pânã acum
manifestarea s-a þinut în centrul
comun ei. Sã rbã toar ea a
crescut de la an l a an în
notorietate, astfel cã Tocile a
devenit locul cel mai propice
pentru org anizarea în bune
condiþii a sãrbãtorii.
„S adule grãdin ã mândrã ”,
edi þia 2008, a a vut în deschiderea programului diverse
activitã þi spo rtive ded icate
amatori lor, fiind orga nizate
diferite competiþii sp ortive.

Acestea au fost deosebit de
a nimate , cu p rizã mare la
public. Ziua de sâmbãtã s-a
încheiat cu un program artistic
de muzicã uºoarã, pe scenã
evoluând formaþii ca RIFF sau
CREAM.

Liber la petrecere
Apogeul manifestãrilor a avut
loc duminicã dupã-amiazã în

zona Tocile, unde voia bunã a
fost la ea acasã. Ansamblul
profesionist "Cindrelul - Junii
Sibiului" ºi interpreþii de muzicã
popula rã invitaþi au creat o
atmosferã de petrecere, care ia fãcut pe sãdeni sã uite de
problemele de zi cu zi. Junii
Sibiului au prezentat mai multe
suite de dansuri populare, fiind
acompaniaþi de o rchestrã ºi
inter pr eþii an sambl ulu i. L a

rândul l or, Ca meli a Cosma,
Mariana Anghel, Nelu Blidaru,
Adina ºi Ilie Medrea ºi Andreia
Voica au fãcut ca pe Tocile sã
se adune în jur de 5.000 de
sã deni. Au e xistat spaþii de
di ve rtismen t p entr u toatã
lumea, micii ºi berea fiind de
ase menea la mare cãutar e.
Punctul culminant al serii a fost
atins în momentul recitalului
cunoscutei interprete Andreia

Voica, acompaniatã de Deian
Galetin, muzica popularã din
Banat find foarte dragã celor din
Sadu.
Un alt lu cr u care tre bui e
menþinat este faptul cã la Sadu
au venit nu numai localnicii, ci
ºi oameni din localitãþile apropiate, Cisnãdie sau Tãlmaciu.
Duminica seara era foarte greu
sã gãseºti un loc de parcare cât
mai aproape de locul manifestãrii.

rosu galben albastru negru

Sâmbãtã ºi duminicã, 27/28
se ptembr ie 200 8, S adu a
îmbrãcat, din nou, hainele de
sãrbãtoare. „Sad ule g rãdinã
mâ ndrã ”, mo ti vu l pri me nir ii
l oca litã þii, a adun at în zona
Tocile, în cele d ouã zi le de
sã rbã toar e, câteva mii d e
oameni (localnici, dar ºi foarte
mulþi oaspeþi di n localitãþi le
învecinate) dornici de a petrece
câteva ore în compania muzicii
ºi dansului, a bunei dispoziþii ºi
distracþiei. Aºteptãrile acestora
n-au fost deloc înºelate, atmosfe ra ge ner alã d in timpu l
sp ectacol elo r fi ind foa rte
destinsã, sãdenii dovedind, din
nou, cã ºtiu cum sã-ºi organizeze sãrbãtorile, dar ºi cum sã
se bucure de ele. Organizarea
e venimentului a decurs aºa
cu m ºi -au dor it auto ritãþil e
locale, la succesul manifestãrii
contribuind ºi vremea frumoasã de duminicã. Dacã ziua de
sâmbãtã a fost dedicatã celor
tineri, fiind organizate spectaco le d e muzicã u ºoar ã ºi
discotecã în aer liber, duminicã
programul artistic a fost mult
mai încãrcat ºi pe toate gusturile. Pe lângã spectacolele de
muzicã popu larã ºi uºoarã,
primarul Valentin Ivan a dorit sã
marcheze ºi trecutul comunei.
Astfel, duminica, dupã slujba
religioasã, a fost organizat un
si mp ozio n, în cur te a ºcoli i
g en era le, u nde au fost
a borda te câteva teme interesante din trecutul ºi prezentul
co mune i si bie ne. "Co me morarea a 240 de ani de la
mo artea l ui Inocen þi u Micu

