EDITORIAL
E vremea
colindelor,
este seara
de Crăciun!
Suntem,
dragi cititori, în faţa celei mai însemnate
sărbători creştine, în pragul sărbătorii
„Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos”.
Aceste zile ne fac pe toţi să fim mai buni,
să dăruim darul cel mai de preţ cu care
suntem în
zestraţi de Dumnezeu prin
credinţă, să iubim în primul rând pe
Dumnezeu şi mai apoi pe aproapele nostru aşa după cum stă scris în scriptura.
Dacă fiecare dintre noi am înţelege cu
adevărat acest sentiment, am transmite
mai departe şi celor care se îndoiesc de
aceste cuvinte că acest dar nu se câştigă
decât prin dragostea şi credinţa faţă de
Dumnezeu şi am aduce în sufletele celor
care sunt în suferinţe şi în nevoi, bucuria
şi speranţa. Traversăm o perioadă critică
din prisma asigurării traiului de zi cu zi;
nevoile sunt parcă tot mai mari, daturile
cresc de la luna la luna.. dar noi suntem
un popor răbdător şi responsabil ducând
în spate aceste poveri care parcă se îngreunează din zi în zi, întărindu-ne cu vorba din popor „om trece noi şi peste asta”
sau „au fost vremuri şi mai grele.. ce ştiţi
voi”. Aceste vremuri le simt şi eu perso
nal şi ele se răsfrâng şi asupra unora dintre dumeavoastră, cărora în fiecare an vă
dechideam poarta dăruindu-vă un dar de
suflet, aducând un sentiment de preţuire
şi repsect. În acest an nu mai trimit acel
dar (din motive economice) dar vă asigur
pe toţi de acelaşi sentiment de preţuire şi
respect. Ştiu că acest lucru probabil nu
încălzeşte pe nimeni, dar vreau să mă fac
înţeles asupra acestei situaţii delicate pe
care nu am crezut că o voi traversa. Încerc
pe cât este posibil să fac aşa cum stă unui
bun creştin, să dăruiesc ce este cu putinţa
unor persoane nevoiaşe şi copiilor un
dar de suflet şi să mă consolez cu ideea
că darul cel mai de preţ este iubirea şi
dragostea pe care v-o port şi v-o daru
iesc tuturor. Îmi doresc ca fiecare dintre
dumneavoastră să primiţi colindătorii,
care vestesc ziua Naşterii Mântuitorului, să vă bucuraţi alături de cei dragi de
toata dragostea şi caldura acestor zile,
mulţumind bunului Dumnezeu de toate
binefacerile pe care cu belşug le-a re
vărsat asupra noastră. Deschideți ușa și
lăsaţi spiritul Crăciunului să vă intre în
casă! Deschideți inimile și lăsați Bucuria
și Împlinirea să vă intre în suflet! Des
chideți larg brațele și îmbrățisarea voastră caldă, vorba bună și gândul curat să
fie cel mai de preț cadou pentru cei dragi!
Fie ca Iubirea, Înțelepciunea, Încrederea
și Generozitatea să vă călăuzească pașii în
noul an! LA MULŢI ANI!
Cu mult respect al dvs, al tuturor
Primar: Ivan Valentin Dumitru Ioan

Sărbători fericite! La mulți ani!
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Tradiții nemuritoare
de Crăciun
Crăciunul și spiritul Sărbătorilor
de iarnă ne cuprinde pe toții în
această perioadă. Este vremea
în care pregătim bucate alese,
coacem cozonaci și, mai mult
decât atât ne bucurăm cu
toții de marea Sărbătoare a
Nașterii Domnului. La Sadu,
cu prilejul sărbătorilor de
iarnă există mai multe datini
și obiceiuri, care au fost
cuprinse cum nu se poate
mai bine de Ion I. Lotrean în
„Studiu Etnomuzicologic și
Sociologic al comunei Sadu din
Mărginimea Sibiului, județul
Sibiu”. În apropierea ceasului
de Sărbătoare vă prezentăm
în continuare câteva pasaje
din cartea care conține toate
colindele tradiționale ale
comunei.
„Din vremuri uitate, de demult”, așa cum zice
poetul Octavian Goga, în comuna Sadu, ca de
altfel în mai toate satele și comunele din Transilvania, dar mai ales în cele din Mărginime,
sărbătorile de iarnă ale Crăciunului și ale Anului
Nou, prilejuiesc încă manifestări artistice
devenite tradiționale, cum de altfel nu numai prin aceste locuri ci pe întregul cuprins al
patriei.
An de an, apropierea acestor sărbători erau și
creează încă momente de bucurii și mulțumiri
trăite de întreaga populație a comunei. Mă întorc cu decenii în urmă și revăd vremuri trăite
personal și nu pot uita bucuria ce mă copleșea
cu specificul și farmecul acestor datini străbune.
Dar îmi amintesc și acum că bucuria pentru
aceste sărbători nu se făcea simțită în tot locul.
Exista și locuințe fără foc cu familii numeroase
și apropierea sărbătorilor nu putea înlătura multiplele lipsuri și în felul acesta, ele nu puteau
aduce bucurii și în sânul acestor familii.
Era o reală stare așa cum se desprinde din
versurile „colindei” de același poet care zice:
„Moș Crăciun, moș Crăciun
La casa de om sărac
S-a gătat făina-n sac
Și n-avem să-ți dăm colac
Moș Crăciun!”
Bucuria manifestată cu ocazia apropierii sărbătorilor de iarnă cuprindea toată populația comunei. Copiii își alcătuiau cetele de colindători
(colindăreții), care din seara Ajunului pânăntr-a Crăciunului colindau pe la casele gospodarilor prezentând și sceneta „Craii de la
Răsărit”, precum și colinde din repertoriul lor.
Cu mulți ani înainte de primul război mondial – îmi spuneau bătrânii – ceata colindăreților

era instruită și condusă cu colindul de către
învățătorul școlii. O astfel de ceată era primită
într-un mod mai deosebit de gospodari. Ea era
alcătuită din șapte membri. Cel mai important
era cel în rolul de „Irod Împărat”, urmau cei
trei crai: Valterzar, Gaspar și Melhior, cătana
(ostașul), îngerul și călugărul. După război, cetele de colindăreți se alcătuiau singure și făceau
repetițiile pentru învățarea rolurilor din scenetă,
acasă la „Irod Împărat” sub îndrumarea unui
bun cunoscător care urmărea atent dialogurile
dintre „Irod Împărat” și cei trei crai și care intervenea pentru îndreptarea unor scăpări sau a
greșelilor de interpretare ce se puteau ivi. Tot la
„Irod Împărat” erau învățate toate colindele din
repertoriul colindăreților.
Din seara ajunului și până-ntr-a Crăciunului ceata din care nu mai fac parte îngerul
și călugărul colindă pe la casele gospodarilor cu
invitația: - Primiți colindătorii?
Gospodarii, cu zâmbetul și bunătatea care-i
caracterizează îi primesc în casă, amintinduși
cu multă nostalgie emoțiile trăite cândva și de
ei când erau de vârsta acestor colindăreți. Ei
urmăresc cu respirația întretăiată, cu ochii rotunzi și cu gura căscată dialogurile angajate
între „Irod Împărat”, cei trei crai și ostaș. În
același timp ei cercetează cu multă curiozitate
costumația colindăreților, trecând cu o privire
atentă de la unul la altul și observând atent orice
mișcare, orice gest al acestora și ascultând cu luare aminte tot ce spun și tot ce cântă. După terminarea colindei Nașterii urmează desfășurarea
acțiunii din sceneta”Craii de la Răsărit”
Ceata junilor colindători dispune de un bogat
și variat repertoriu de colinde. Acest repertoriu
nu a fost întocmit la voia întâmplării. El a dăinu-

it de foarte multă vreme, pentru că conţinutul
textului acestor colinde ce-l alcătuiesc, reflectă
în cel mai înalt grad îndeletnicirile de muncă
și de viaţă ale acestei populaţii. Înainte chiar ca
ceata junilor colindători să termine de cântat finalul ultimei colinde, gospodina avea așezată și
pe masa curată, cinstea. Un colac mare împletit,
o coastă de porc afumată, mere, alese dintre cele
mai frumoase. Lângă aceste daruri, gospodina
punea și bani.
A doua zi de Crăciun, o parte din ceată asista
la slujba religioasă în biserică, iar alții jucau în
fața școlii. Aici aveau o găleată – vadră – cu țuică
fi artă de unde împărțeau la cei care asistau la
joc, neamuri, cunoștințe și consăteni.
În aceeași zi se duceau la primar acasă cu
„veadra” (10 litri) cu vin, prin urechile vedrei se
introducea o bâtă înfășurată în trei culori la capetele căreia se înfigea câte un colac. An de an, așa
cum s-au desfășurat datinile legate de sărbătorile Crăciunului, ale lui „Crăciun celui bătrân” și
se desfășoară și astăzi, datini care au devenit o
tradiție în viața acestei comune, păstrată cu atâta grijă. Fie prin cetele colindăreților cu scenetele lor „Craii de la Răsărit”, cât mai ales prin
colindele junilor, atât de îndrăgite de întreaga
populație a comunei, care îi așteaptă plină de
emoție cu casele curate și aranjate, așa cum se
obișnuiește în ajunul sărbătorilor, pentru acest
înrădăcinat obiceiu așa l-au cunoscut din moșistrămoși.
Pasaj din „Studiu Etnomuzicologic
și Sociologic al comunei Sadu din
Mărginimea Sibiului, județul Sibiu”,
autor Ion I. Lotrean.
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LA CEAS DE BILANŢ

CU CĂRŢILE PE FAŢĂ
Este timpul, dragi cititori, să ne aşezăm
la masă şi să facem un bilanţ aşa cum este
corect să-l facă fiecare dintre cei care sunt
implicaţi în activitatea publică cu răspundere
în faţa cetăţeanului care l-a ales. Îmi deschid

agenda şi trec o privire peste toate problemele care sunt notate după importanţa lor
şi, de asemenea, după posibilităţile de implementare în funcţie de resursele finaciare
disponibile sau atrase. După o primă analiză

constat o serie de probleme care trebuiau
rezolvate, inserate cu tot felul de amânări
sau reanalizări şi modificări asupra datelor
tehnice şi încep să mă îngrijorez din prisma
faptului că cele mai multe sunt amânate. O

PROIECT

SURSA DE FINANŢARE

STADIUL ACTUAL

1.Modernizare drum forestier în comuna Sadu -Juvart

P.N.D.R – fonduri europene
Măsura 125 -b

Pregatire licitaţie publică
execuţie lucrări

2.Modernizare străzi rurale în comuna Sadu – str. Ioan Săvoiu.

P.N.D.R.- fonduri europene

Pregătit ptr. Licitaţie lucrări

3.Realizare reţele secundare de apă - branşamente
publice+contorizare.

Fonduri guvernamentale H.G. 577/ 1996.

Realizat în proportie de 95 %

4.Reabilitare şarpantă „Grădiniţa cu program prelungit”

Fonduri guvernamentale prin Ministerul
Educaţiei+ bugetul local.

Nerealizat

5.Reabilitare pod peste râul Sadu –D.J.105 G.

Bugetul Consiliului Judeţean Sibiu.

6. Reabilitare clădire dispensar uman- realizare centru medico-social.

Bugetul local şi cofinanţare de la Consiliul
Judeţean Sibiu.

In implementare- suspendat
din cauza vremii şi mutării
reţelelor de utilităţi publice.
In implementare aproape
finalizat.

7.Realizare Plan Urbanistic Zonal – trup intavilan 2 Tocile.

Bugetul Local.

Finalizat şi aprobat.

8.Lucrări de reparaţii şcoala „Samuil Micu”
9.Reabilitare drumuri de camp
10.Extindere iluminat public Tocile- strada Sadului, Gladiolei
11.Reabilitare drum comunal 63 –Tocile (str. Tocilele de sus şi Cetăţii).
12.Inventarierea terenurilor aparţinand domeniului public şi privat
(Legea 165/2013).
13.Zilele culturale ale judeţului Sibiu, etapa de toamna în Marginimea
Sibiului- organizat Festvalul traditiilor ed. 10-a
14.Promovarea tradiţiilor, portului susţinerea şi jocului popular;
activităţilor ansamblului de cântec şi joc Valea-Sadului, organizarea de
activităţi culturale în ţară şi străinătăte.
15. Susţinerea lucrărilor de reparaţii şi investiţii la Biserici (Sadu I. şi
Sadu II).
16.Promovarea patrimoniului cutural şi istoric prin realizarea
proiectului „Pe urmele corifeilor ardeleni din Sadu -Sibiu”

Bugetul local
Bugetul local
Bugetul local
Bugetul Consiliului Judeţean.

17. Realizare baza sportivă în comuna Sadu

Aceasta este analiza activităţilor principale e linie de lucrării de reparaţii şi
investiţii, la care se adaugă şi alte servicii,
realizate sau pregatite pentru implementare în anul 2014. La aceste lucrării se mai
adaugă şi alte investiţii pregătite sau chiar
în stadiul de implementare în anul 2014 pe
care le voi enumera în ediţia următoare a
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analiză serioasă şi profundă făcută cu maximă responsabilitate mă face să stau „drept”
să judec „stramb” şi să ma reculeg analizând
aşa cum se face după carte analiza „SWOT”,
punctele tari şi punctele slabe:

MOTIVAŢIA NEREALIZĂRII
Prelungirea nejustificată a termenului de realizare a proiectului
tehnic, schimbarea consultantului şi amânarea rapoartelor tehnice
de verificare a A.P.D.R.P –Alba.
Aplicarea unei soluţii tehnice care să fie în afara normativelor
tehnice cu privire la amenajarea drumurilor publice; lipsa
amenajării spaţiului unde sunt amplasate grădinile de zarzavat şi
garaje. Refacerea proiectului- fără costuri suplimentare.
Suspendarea fondurilor guvernamentale şi realizarea investiţiei din
resurse proprii.
Nu a fost clarificată situaţia juridică a terenului şi clădirii unităţii de
învăţământ.

PERIOADA DE
REALIZARE
Martie 2014dec.2014 (sau
mai 2015).
Mai 2014- oct.
2014.
Apr.2014iunie.2014
-2015.

Obţinerea avizelor şi mutarea utilităţilor.

Aug. 2014.

Nu este cazul.

Apr. 2014.

Finalizat.
Realizat 30% din propuneri.
Nerealizat
Realizat etapa I.

Dizolvarea societăţii căreia i-a fost încredinţat proiectul, realocarea
lucrării şi modificarea procedurilor legale de avizare.
Nu este cazul
Lipsa Cash –Flow- realocare trim IV.
Lipsă finanţare
Nu este cazul.

Noi.2013.
Noi.2014.
Iulie 2014.
Sept.2014.

Bugetul local

Finalizat.

Nu este cazul.

Dec.2013.

Bugetul local, bugetul Consiliului Judeţean,
Fonduri europene prin A.N.T.

Realizat.

Nu este cazul.

Sept.2013.

Bugetul Local

Realizat.

Nu este cazul.

Dec.2013.

Bugetul local

Realizat.

Nu este cazul.

Dec.2013.

Bugetul local şi fonduri europene P.N.D.R
–măsura 313.

Aprobat.

Nu este cazul.

Aug2014.

Bugetul local şi bugetul national.

Suspendat din lipsa de
finanţare guvernamentală

Lipsa fonduri alocate de la bugetul de stat.

Mai 2015

ziarului, care va fi editat după aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli - 2014.
Din această analiză vă las pe dumneavoastră să inseraţi punctele tari şi slabe, pe
mine mă mulţumeşte situaţia chiar dacă
nu arată aşa cum mi-am propus-o, ţinând
cont de faptul că sunt în banca opoziţiei,
lucrurile nu stau chiar aşa de rău.

Odată cu punerea în funcţiune a noi
staţii de tratare a apei Sibiu Sud, staţia de
tratare a apei Cisnădie va fi dezafectată
odată cu reţeaua de alimentare Sadu-Cisnădie. Din cauza faptului ca o parte din
proprietarii imobilelor din Tocile sunt
racordaţi la aceasta aducţiune, Primaria
Sadu face toate demersurile pentru a re-

Dec.2013.

aliza sursa de alimentare cu apă „POTABILĂ” din rezervorul de apă, Cisnadie.
Investiţia se va realiza în anul 2014 pentru
a nu afecta cu lipsa sursei de apă imobilele
racordate. Data punerii în funcţiune a
Staţiei de tratare este 31 martie 2015, dată
la care se va dezafecta şi aducţiunea Sadu-Cisnadie.

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
SADU DESFĂŞURATĂ ÎN DATA DE 19 DECEMBRIE 2013
La şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei Sadu desfăşurată în data de
19 DECEMBRIE 2013 au participat un
număr de 10 consilieri din totalul de 11
membri ai Consiliului Local al comunei
Sadu.
În cadrul acestei şedinţe s-au aprobat
un număr de 7 (şapte) hotărâri, după cum
urmează:
Hotărârea Consiliului Local al comunei Sadu nr. 112/2013 privind aprobarea
documentatiei “Plan Urbanistic Zonal şi
a Regulamentului Local de Urbanism Trup Intravilan 2 Tocile, Comuna Sadu”.
Această hotărâre s-a adoptat cu 10 vo-

turi “pentru”, “împotriva” -, “abţineri” -.
Hotărârea Consiliului Local al comunei
Sadu nr. 113/2013 privind aprobarea Planului Local de Acţiune al comunei Sadu
pentru protecţia apelor împotriva poluării
cu nitraţi din surse agricole.
Această hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi “pentru”, “împotriva” -, “abţineri” -.
Hotărârea Consiliului Local al comunei Sadu nr. 114/2013 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2013.
Această hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi “pentru”, “împotriva” -, “abţineri” -.
Hotărârea Consiliului Local al comu-

nei Sadu nr. 115/2013 privind rectificarea
bugetului
de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Valea Sadului pe anul
2013.
Această hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi “pentru”, “împotriva” -, “abţineri” -.
Hotărârea Consiliului Local al comunei
Sadu nr. 116/2013 privind modificarea şi
completarea HCL Sadu nr. 84/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2014.
Această hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi “pentru”, “împotriva” -, “abţineri” -.
Hotărârea Consiliului Local al comunei

Sadu nr. 117/2013 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure.
Această hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi “pentru”, “împotriva” -, “abţineri” -.
Hotărârea Consiliului Local al comunei
Sadu nr. 118/2013 privind desemnarea
reprezentantului comunei Sadu în comisia
de selecţie pentru constituirea Consiliului
de administraţie la Regia Publică Locală
Ocolul Silvic Valea Sadului.
Această hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi “pentru”, “împotriva” -, “abţineri” -.
Secretar, Delia-Iulia Lotrean
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Alegeri în Partidul
Democrat Liberal Filiala Județeană Sibiu
Partidul Democrat Liberal Sibiu a organizat vineri, 13 decembrie 2013 Conferinţa
Judeţeană pentru alegerea noului Consiliu
Judeţean de Conducere a PDL Sibiu. Pentru
funcţia de preşedinte al filialei judeţene s-au
înscris în cursă deputatul de Sibiu, Raluca
Turcan şi fostul lider al filialei municipale,
Cristian Bicher. În urma votului, deputatul Raluca Turcan a fost ales în funcţia de
preşedinte al filialei judeţene cu majoritatea de voturi. Este de precizat faptul că
primarul Ivan Valentin, fost vicepreşedinte
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în Consiliul trecut nu a mai candidat la o
funcţie de conducere, el fiind membru de
drept în Biroul Judeţean, datorită faptului
că este prim-vicepreşedintele biroului colegiului 5, iar, conform prevederilor statutului, acesta face parte de drept din Biroul
Permanent Judetean. Organizaţia locală
Sadu a fost reprezentată de 7 membri (primar, viceprimar, consilieri locali, preşedintele organizaţiei de tineret).
Preşedintele organizaţiei locale
Sadu, viceprimar Veştemean Ionuţ

Spectacolul de Crăciun „O ce veste minunată”, un real succes
Aşa după cum am precizat în ediţia trecută Consiliul Local şi Primăria comunei
Sadu în parteneriat cu Asociaţia Culturală
„Samuil Micu” şi Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii
Tradiţionale „Cindrelul Junii-Sibiului” a
organizat ediţia a VII-a a spectacolului
de Crăciun „O ce veste minunată”. O sală
arhiplină a adus ropote de aplauze pentru minunaţii artişti ai Ansamblului de
cântec şi Joc „Valea Sadului” coordonaţi
de instructorul coregraf Ovidiu Zeicu şi
acompaniaţi de orchesta condusă de prof.
Neluţu Paraschiv. O prestaţie deosebită au
avut şi soliştii vocali, aflaţi în numar foarte mare şi care au adus un plus de valoare
spectacolului prin frumoasele colinde in-

terpretate cu mult profesionalism. Este
de apreciat efortul pe care îl fac membrii
Ansamblului, este, de asemenea de apreciat şi calitatea instructorului coregraf şi,
nu în ultimul rând, Consiliul Local care finanţează această activitate culturală, care a
făcut că Ansamblul de cântec şi joc „Valea
Sadului” să fie unul dintre cele mai bune
ansambluri de amatori din judeţul Sibiu
şi nu numai. Acest lucru este remarcat de
cea mai avizată voce în materie de tradiţii
şi un profesionist desăvârşit şi anume Silvia Macrea, directorul Centrului Judeţean
pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul Junii Sibiului”.
„Personal, sunt mândru de acest minunat ansamblu, este de apreciat şi modul în

care este condus şi organizat; am remarcat
o ţinută artistică a echipei de seniori apropiată de a profesionistului şi o prezenţă
scenică, care în unele situaţii depăşeşte
profesionistul. Este de apreciat şi efortul făcut de Consiliul Local pentru asigurarea finanţării activităţii şi trebuie găsite solutii în
continuare pentru a continua acest proiect,
care nu face altceva decât să ne facă cinste
şi să ne facă cunoscuţi atât în ţară, cât şi
peste hotare. Îi felicit şi le transmit tuturor
membrilor ansamblului că sunt mândru de
ei, le mulţumesc pentru efortul depus şi îi
asigur, aşa cum sunt ei obişnuiţi, de toata
prietenia mea şi le doresc cu ocazia sărbătorilor de iarnă să aibă parte de cele mai
frumoase clipe de fericire, multă sănătate,

împlinirea tuturor dorinţelor şi anul care
vine să le asigure un calendar cultural deosebit, multe împliniri pe plan profesional şi
să fie mândri că fac parte din aceasta familie a „Asamblului Valea Sadului”, a declarat
primarul comunei.
În cadrul acestei acţiuni culturale s-au
bucurat de mult respect şi recunoştinţă,
familiile care au împlinit 50 sau 51 de ani
de casătorie; Consiliul local şi Primăria
aducându-le un act de cinstire şi recunoştinţă pentru importantul eveniment
din viaţa unei familii. Nu în ultimul rând
cetele de juni au fost în centru atenţiei, urcându-se pe scenă şi adunându-se la sunetul ţuţoiului în sarbă, pentru a se reuni în
cele două cete de Juni.

Locuri de muncă în străinătate
Agenţia Judeţeană pentru Ocu
parea
Forţei de Muncă Sibiu informează sibienii că, la solicitarea angajatorilor spanioli,
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă va organiza în perioada 15
-16 ianuarie 2014 la Slatina, judeţul Olt, o
selecţie pentru persoanele care doresc să
ocupe un loc de muncă în sectorul agricol
din Spania la culesul căpşunilor. Sunt solicitate persoane apte pentru muncă la câmp.

Durata contractelor de muncă este de
aproximativ 3 luni, iar data estimată de
angajare este 15.02.2014. Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi / în 6 zile/ 39 ore
pe săptămână. Salariul oferit este de 39,48
euro brut /zi iar contribuţiile datorate
sunt 2% impozit pe venit şi 113 euro asigurare socială.
Cazarea este oferită de către angajator
contra unei sume de 1 euro pe zi.

Transportul către locul de muncă este
plătit de angajator şi se decontează din
salariile pe care le va primi angajatul în
timpul lucrat la firmă.
Persoanele interesate trebuie să se înregistreze
în evidentele ANOFM la
sediul AJOFM Si
biu, strada Morilor ,
numărul 51 A, etaj 4, camera 440 telefoane: 0269.21.08.82 interior 119 şi
0269.23.77.19, iar actele necesare pentru

PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE
Primăria comunei Sadu vă aduce la
cunoştinţă următoarele:
Impozitele şi taxele locale aferente anului 2014 vor putea fi achitate la casieria
Primăriei comunei Sadu incepând cu data
de 13.01.2014.
Pentru plata integrală a impozitului pe
clădiri, teren şi mijloacele de transport
efectuată de către contribuabili persoane
fizice, până la data de 31 Martie a anului in
curs, se acordă o bonificaţie de 10% stabilită
prin hotărâre a consiliului local (suma impozitelor se diminuează cu 10%).
Începând cu anul 2014 persoanele fizice
vor achita plata taxei de salubritate la casieria Primăriei comunei Sadu.
Deoarece nivelul penaliţăţilor de întârziere
este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru
fiecare lună sau fracţiune de lună, începând
cu ziua următoare termenului de scadenţă şi

până la data stingerii sumei datorate inclusiv,
mentionăm că suma de plată primită în înştiinţările emise în cursul anului 2013 nu mai
corespunde dacă plata se face in anul 2014.
Cetăţenii care au de achitat impozit pe
venituri din activităţi agricole şi contribuţii
de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele care realizează venituri din activităţi independente, înscrise în Deciziile
primite de la Administraţia Judeţeană Finanţelor Publice Sibiu, pot achita la casieria Primăriei comunei Sadu aceste sume.
În situația în care se înregistrează datorii,
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu urmează să demareze procedurile de executare silită în vederea recuperării
sumelor, acest lucru însemnând emiterea
somaţiilor de plată, a titlurilor executorii,
popriri pe conturile bancare şi sechestre pe
bunurile agricultorilor.
Compartimentul Financiar-Contabil

înscriere sunt următoarele:
- copie BI./CI sau copie paşaport cu valabilitate de minim şase luni;
- CV model EUROPASS;
- cazier judiciar în original care să ateste
că nu au antecedente penale (termen de
valabilitate şase luni) ;
- adeverinţă de la medicul de familie, cu
menţiunea ,,clinic sănătos”;
- o poză tip paşaport.

Informare privind completarea şi ţinerea la
zi a registrului agricol în anul 2014
La nivelul localităţilor, datele în registrul agricol se înscriu în conformitate cu
prevederile art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008, aprobată cu modificări
si completări prin Legea nr.98/2009.
Perioadele în care persoanele fizice
şi juridice au obligaţia să declare datele
pentru înscrierea în registrul agricol
sunt următoarele:
- 10 ianuarie -1 martie, pentru datele
anuale privind membrii gospodăriei,
terenul aflat în proprietate şi cel pe care
îl utilizează, clădirile cu destinaţie de
locuintă, construcţiile anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală
şi mecanică, maşinile agricole ( utilaje,
instalaţii agricole), efectivele de animale existente la persoanele fizice/juridice la începutul fiecarui an , precum

si modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale
pe care le deţin ca urmare a vânzarii
- cumparării , a produşilor obţinuţi , a
morţii sau sacrificării animalelor ori a
altor intrări –iesiri ;
- facem precizarea că în această perioadă se vor opera şi terenurile înstrainate
de cetaţenii pe baza CONVENŢIILOR
încheiate sub semnatură privată în cursul anului 2013 .
ATENŢIE! Terenurile care au fost
declarate la APIA pe masuri de agromediu nu se pot înstrăina pe o perioadă de
5 ani de la data declarării.
Program de lucru: zilnic orele 9.001200.
Compartimentul de evidenţă agricolă.
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Ansamblul „Valea Sadului” a plecat la colindat
www.sadu-sibiu.ro

Alături de primar şi instructorul coregraf, membrii Ansambului de cântec şi joc
„Valea Sadului” au umplut ochii de lacrimi
şi inimile de bucurie funcţionarilor, în
cadrul acţiunii de colindat la cele mai im-

portante instituţii ale statului din judeţul
Sibiu. La Instituţia Prefectului Judeţului
Sibiu, unde gazdă a fost domnul subprefect Mircea Creţu şi domnul consilier Ilie
Zaharia (fiu al satului) alături de mulţi

Acum când gerul iernii ne îngheață trupurile,
să lăsăm sărbătoarea Crăciunului să ne încălzească sufletele, să lăsăm raza dumnezeiască
să ne lumineze gândurile, să lăsăm mirosul
bradului să ne purifice simțurile și să ne transformăm inimile în torțe arzătoare ale bucuriei.
Fie ca magia sărbătorilor de iarnă, cu zvon de
cântece și clopoței, să aducă fericire, sănătate,
bunăstare în căminul dumneavoastră, să ningă
afară cu steluțe albe, în sufletul dumneavoastră
cu bucurii, iar sărbătoarea Crăciunului să vă lumineze intrarea în Noul An cu dorințe împlinite alături de cei dragi.
La mulți ani!
Postul de Poliție Sadu.
Agent Principal de Poliție,
MARIȘ ROMAN

funcţionari, colajul de colinde prezentat
după o coregrafie perfectă a minunat asistenţa prin prezentarea deosebită a portului
popular, a colindelor pe spranceană alese
şi a liniei melodioase care te pătrundea
până în măduva oaselor. De acelaşi succes s-au bucurat şi la Consiliul Judeţean
Sibiu, unde gazdă a fost vicepreşedintele
Marcel Luca, prim- consilierul de cabinet
al preşedintelui Ioan Cindrea, Steliana
Marcu (preşedintele fiind la inaugurarea
autostrăzii Sibiu-Oraştie, alături de primul ministru Victor Ponta). De asemenea,
consilierul de imagine al preşedintelui
Consiliului Judeţean, Radu Nechit a fost
prezent şi mulţi, foarte mulţi funcţionari.
Cel mai mare succes a fost înregistrat la
S.C. Trans Agape SRL, unde alături de
Cornel Presecan, directorul postului de
televiziune Antena 1 Sibiu, membrii ans-

Sărbători fericite!
Chiar dacă afară nu este zăpadă, frigul
ne aduce totuşi aminte că se apropie
sfârşitul anului. Cât de curând se încheie
primul semestrul de şcoală şi, atât cadrele
didactice cât şi elevii îşi fac un bilanţ al rezultatelor de până acum. Fiecare aşteaptă
ca Moş Crăciun să îl fericească cu un cadou care să reprezinte o recompensă pentru activitatea depusă pe parcursul anului.
Eu unul sper ca toţi să primească ceea
ce şi-au dorit, să fie sănătoşi, să fie fericiţi
şi să nu uite să se bucure ÎMPREUNĂ cu
familia, cu prietenii şi colegii, de toate cele
pe care li le aduc sărbătorile de sfârşit de
an. La mulţi ani!
Prof. D. Popescu, director

Bucuria sfântă a Naşterii Domnului
În Sfintele Sărbători ale Crăciunului, toate depărtările sunt date la o parte, atât
cele istorice, cât şi cele geografice, precum şi cele cosmice. Acum, omenirea tuturor
timpurilor şi a tuturor locurilor poate avea bucuria de a fi prezentă la Naşterea
Domnului. Fiul lui Dumnezeu din ceruri vine şi se întrupează şi ca Fiu al Omului. De
aceea, oamenii pe pământ şi îngerii în ceruri slăvesc Naşterea Sa. Din orice continent
şi ţară am fi, pe aripa de gând noi alergăm în Noaptea Sfântă la Betleem şi coborâm în
peştera în care s-a născut pentru mântuirea noastră, Creatorul nostrum, al tuturor.
În Sfintele Sărbători ale
Naşterii Domnului, pentru noi
toţi, se deschide Biblia Sfântă
la paginile Sfintelor Evanghelii, pe ale căror rânduri, ca de
pe nişte trepte cereşti, coboară
Dumnezeu cu înţelegere către
noi, iar noi ne înălţăm gândurile la întâlnirea sfântă cu El.
Şi aşa, în prezenţa Pruncului
Sfânt, a Maicii Domnului, a
bătrânului losif, a Păstorilor şi
a Magilor, precum şi a îngerilor din văzduh, luăm şi noi,
cu toţii, parte la marea taină a
Naşterii unei omeniri noi, pe
care a venit să o aduca Fiul lui
Dumnezeu.
Acum, casele oamenilor se
umplu de un văzduh ceresc,
ca şi în Betleemul din Ţara
Sfântă de acum două mii de
ani. Acum, copiii tuturor
popoarelor aleargă cu o “Veste
minunată” pe la ferestre şi prin
case şi fac să răsune, cu glasu-

rile lor argintii, uliţele satelor
şi ale oraşelor, cu colinda: “S-a
născut nouă Hristos,
Cel cu nume frumos”.
Şi precum spun colindătorii
din Munţii Vrancei, din Moldova: “Să fie Domn al tuturor/
Şi al Românilor”.
Oriunde pe lume e o aşezare creştinească, e una şi aceeaşi vestire de bucurie mare:
“Praznic luminos,
Strălucit frumos,
Azi ne-a răsărit
Şi ne-a veselit...”.
Şi pentru ca această bucurie să rămână statornică pe
pământ, oamenii tuturor
continentelor au zidit biserici
prin oraşe şi sate, până şi prin
pustii, care să fie de-a pururea sălaşe împărăteşti pentru
Hristos, un Betleem al Naşterii lui Iisus, unde să putem
merge cu drag să ne închinăm
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Noului Născut.
La fel cu alte neamuri, şi
poporul român se află prin
veacuri de două mii de ani, cu
Dumnezeu, în arcul Munţilor
Carpaţi, pe dealurile domoale
ale Moldovei şi ale Basarabiei, pe podişul Bucovinei, pe
înălţimile Maramureşului, pe
platoul Transilvaniei, ori în
câmpiile mănoase ale Munteniei, Olteniei şi Banatului, ori
la revărsările apelor în Dobrogea şi Cadrilater. Pretutindenea, acolo şi aici, în America
şi Canada, şi oriunde pe lume,
în Noaptea Sfântă, românii
sunt cu Dumnezeu ca şi alte
neamuri şi Dumnezeu e cu
noi toţi, ca să ne mântuiască
şi să ne ocrotească! Sărbători
Fericite şi noul an să vă aducă
tuturor pacea cerului şi bucuria pămâtului!
Pr. Moisiu Liviu Mihail

ambului i-au oferit o mare surpriză lui
Vasile Presecan, patronul şi directorul
general al S.C. Trans-Agape SRL Sibiu.
În fabrica de produse de panificaţie, în
prezenţa a zeci de muncitori, colindătorii de la Sadu s-au bucurat de ropote de
aplauze îndelung, datorită calităţii colindelor şi a portului popular.
„Mi-aţi făcut o surpriză foarte placută,
am rămas uimit de calitatea portului popular, dar m-a impresionat în mod deosebit
prezenţa scenică a dansatorilor, care au
degajat multă căldură şi dragoste pentru
noi, publicul, şi acest fapt denotă multă
dăruire şi dragoste pentru tot ce fac. Îl
felicit pe instructorul coregraf, am auzit
multe lucruri bune despre acest ansamblu, dar astăzi m-am convins de calitatea
serviciilor oferite de primarul si prietenul
meu Vali Ivan”, a precizat Vasile Presecan.

Naşterea lui Hristos
Să ne fie cu folos...
Cu paşi grăbiţi ne străduim să întâmpinăm cu bucurie în suflet Naşterea
Mântuiturolui nostru Iisus Hristos, acum când mai sunt câteva zile până
la sărbătorirea marelui praznic al creştinătăţii.
A venit blând, smerit, umil ca să învăţăm cu toţii ce înseamnă blândeţea,
bunătatea, iubirea şi iertarea care sunt adevărate chei care ne deschide
poarta spre cer.
Această poartă spre cer ni se descrie atât de frumos prin obiceiurile
care se păstrează la noi – pretutindeni şi în fiecare casă răsună frumoasele
colinde care preamăresc Naşterea Mântuitorului.
Acest praznic să vă aducă multă bucurie sufletească, pace în familiile d
– voastră, sănătate care – i mai bună decât toate, iar Naşterea Domnului,
Anul Nou şi Boboteaza vi le dorim întru ″Mulţi şi fericiţi ani″.
Preot paroh
Neagoe Gheorghe

Moş Crăciun a venit la şcoală
Elevii şcolii cu clasele I-VIII „Samuil
Micu” şi deasemenea, copii de la grădiniţă au prezentat un program artistic
în prezenta autorităţilor locale, a preotului Gheorghe Neagoe şi a conducerii şcolii. După minunatul program,
aşa după cum era de aşteptat, şi-a făcut apariţia Moş Crăciun cu darurile,
oferite cu sprijinul Consiliului Local.
„Recunosc că mi-a fost greu să accept ca acest eveniment să nu se mai
desfăşoare în ziua de Ajun, aşa cum
ne-am obişnuit; probabil motivaţia
conducerii şcolii are un sâmbure de
adevăr. Este minunat ceea ce aţi pregătit în cadrul acestui program artistic,
păcat că nu sunt părinţii voştri să vă
vadă şi să vă bucuraţi de respectul pe
care îl meritaţi. Vă spun, cu sinceritate,
că am participat duminica trecută
la Sfântul Maslu, la Biserica de Jos şi
am avut un moment de bucurie dar,
în acelasi timp, şi de o amărăciune,
că nu aţi fost voi, cei care astăzi ne-aţi
minunat cu aceste colinde minunate,
în faţa altarului, să primiţi ropotele de
aplauze pe care le meritaţi. Vă solicit
tuturor să aveţi mai multă implicare,
atât cadrelor didactice, cât şi elevilor
şi vă sigur că lucrurile vor evolua în
direcţia cea bună. Vreau să vă lansez
de pe acum o provocare, în sensul de
a participa la spectacolul care se organizează în cinstea sărbătorilor de

iarnă, în preajma zilei de Sfântul Nicolae, să urcaţi pe scenă să prezentaţi un
frumos program artistic, bucurându-vă de respectul publicului, care
vine în număr atât de mare. Vă doresc tuturor să aveţi parte de sărbători
minunate, cu sănătate, fericire şi daruri din belşug, iar noul an să vă aducă
tuturor numai împliniri şi bucurii – La
Mulţi Ani !” a fost mesajul primarului
adresat celor prezenţi.
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