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Naºterea Domnului este pentru noi, creºtinii, Întruparea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos.
El a venit sã se aducã pe Sine Jertfã ºi sã câºtige pentru om Învierea, prin umanitatea sa luatã din
Sfânta Fecioarã Maria, sã ne aducã Împãrãþia lui Dumnezeu ºi la viaþa cea veºnicã.

Astãzi S-a nãscut Hristos
act dumnezeiesc mereu prezent ºi actual,
veºnic, care an de an se înnoieºte pentru
fiecare dintre noi. Biserica noastrã ºi Tradiþia
poporului nostru a surprins foarte frumos acest
prezent continuu a lui Dumnezeu ºi al celor
care vor sã se asemene cu El în slujbele ºi
colindele Crãciunului; în întâmpinarea
coborârii Fiului lui Dumnezeu la noi, a vestit
atunci îngerul pãstorilor:

Sãrbãtorind creºtineºte
ºi româneºte

Prãznuim aºadar venirea lui Mesia,
începutul mântuirii sufletelor noastre ºi a celor
adormiþi de la Adam ºi pânã în veacul din urmã.
Ne pregãtim de Crãciun prin post de bucate ºi
post de pãcate. Postul ne transpune astfel ºi pe
noi într-o stare de jertfã, ne ajutã sã ne ridicãm
din patimi prin milostivirea lui Dumnezeu, iar
apoi sã pãºim, prin iubire, spre a alina nevoia
aproapelui nostru cu inimã bunã ºi plinã de
milã.

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului, împreunã

cu celelalte sãrbãtori de iarnã, îºi are cu
adevãrat sensul sãu creºtin dacã nu o rupem
de Sfânta Bisericã, de mulþumirea pe care o
aducem lui Dumnezeu prin sfintele slujbe ºi
mai ales prin Sfânta Liturghie. Cum poþi sã
aduci cinstire cuiva dacã îl ocoleºti în ziua
prãznuirii chiar pe cel sãrbãtorit? Ori
Sãrbãtoritul, am putea spune, este însuºi
Dumnezeu, iar prãznuirea zilelor Sale ar trebui
sã se facã aºa cum se cuvine.

(continuare în pagina 4)

Acum, când colindele, toate nãscute sub
zãpezi, aduc cu ele mireasma de Iisus nãscut în
iesle, simþim ºi noi tot mai tare atmosfera de
Sãrbãtoare ce se apropie. Deschideþi uºa ºi
lãsaþi spiritul Crãciunului sã vã intre în casã!
Deschideþi inimile ºi lãsaþi Bucuria ºi Împlinirea
sã vã intre în suflet! Deschideþi larg braþele ºi
îmbrãþiºarea voastrã caldã, vorba bunã ºi
gândul curat sã fie cel mai de preþ cadou pentru
cei dragi! Fie ca Iubirea, Înþelepciunea,
Încrederea ºi Generozitatea sã vã cãlãuzeascã
paºii în noul an!

La Mulþi Ani ºi un An Nou Fericit!
Viceprimar,

Gheorghe Pipernea

Foto Cristian

(continuare în pagina 4)

„Patrimoniu ºi civilizaþia apei în comuna Cristian”

Vizitaþi comuna ºi traseul tematic:

Ne aflãm în preajma Crãciunului ºi a trecerii într-un
nou an, prilej de reflecþii, de bilanþ ºi angajamente pentru
viitor.

În ultimii ani, în Ajunul Crãciunului - sãrbãtoarea
tuturor creºtinilor, am reuºit sã asigurãm ca fiecare
gospodãrie din comuna Cristian sã primeascã un exemplar
din Gazeta de Cristian, o publicaþie periodicã prin care
administraþia comunei doreºte sã vã informeze ºi sã vã
comunice atât împlinirile cât ºi problemele localitãþii.

2016 – a fost un an marcat în primul rând de testul
electoral local ºi naþional, alegeri în care administraþia
localã a dat examenul de maturitate.

Vã mulþumesc pentru încrederea reinvestirii în
funcþia de primar ºi vã asigur cã întreaga mea energie
este ºi va fi pusã atât în soluþionarea problemelor
comunitãþii cât ºi în dezvoltarea durabilã a comunei

În fiecare an Dumnezeu, Pãrintele nostru
Cel ceresc, ne binecuvânteazã cu bucuria
venirii Fiului Sãu în lume. Aceastã  bucurie o
primim prin colindele mereu actuale ºi prin
efortul nostru, dupã putinþã, de a ne înnoi
mereu prin post ºi rugãciune.

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului nostru se
repetã an de an, doar pentru noi, oamenii, care
suntem încadraþi în timp ºi spaþiu, cu trecut,
prezent ºi viitor. Naºterea Domnului este un

Cuvântul primarCuvântul primarului înului în
Ajunul Crãciunului!Ajunul Crãciunului!

Cristian.
A ocupa locul doi în judeþul Sibiu – în ierarhia comunelor dupã potenþialul socio-economic

de dezvoltare – este o poziþie onorantã dar care ne ºi obligã.
Sunt optimist ºi doresc sã transmit întregii comunitãþi dorinþa mea personalã, dar ºi a

aparatului propriu al primarului, ca anul 2017 sã aducã fiecãrei familii din comunã multã
sãnãtate, belºug ºi prosperitate!

Sãrbãtoarea Naºterii Pruncului Sfânt sã aducã în casele dumneavoastrã pace, liniºte ºi
împãcare sufleteascã.

Un sincer, LA MULÞI ANI,
Primar, Ioan Seuchea

CuvântulCuvântul
viceprimarului

Pr. dr.
Adrian Roman

Pr. Liviu Mujat
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Fermierii din Cristian au la dispoziþie, din
15 decembrie, fonduri europene pentru
dezvoltarea exploatariilor agricole prin
submãsura 6.5 a Planului Naþional de Dezvoltare
Ruralã (PNDR) 2014-2020. Beneficiarii direcþi
ai acestei submãsuri sunt fermierii care au
aplicat cel puþin un an Schema simplificatã
pentru micii fermieri din Pilonul I,
implementatã prin APIA, ºi care doresc sã
cedeze exploataþia agricolã prin contract de
arendã pe minim 20 de ani sau prin contract
de vânzare - cumpãrare. Aceºtia sunt eligibili
pentru a încasa o primã de pânã la 1.500 euro/
an, care va fi plãtitã pânã în decembrie 2020.

SSSSStttttararararart la bani eurt la bani eurt la bani eurt la bani eurt la bani europeni pentropeni pentropeni pentropeni pentropeni pentruuuuu
agriculturagriculturagriculturagriculturagricultura localãa localãa localãa localãa localã

plãtiþi cei care cedeazã exploataþia, criteriile
de selecþie au în vedere ºi pe cei care preiau
exploataþiile, fiind prioritizate acele transferuri
de teren agricol care au ca efect, pe lângã
mãrirea suprafeþei exploatate, ºi comasarea
terenurilor agricole. Sprijinul oferit este o
oportunitate pentru dezvoltarea unor
exploataþii mai puternice care sã beneficieze
de fonduri europene pentru investiþii. Conform
AFIR incepund cu  15 decembrie 2016 s-au
deschis noi sesiuni de depunere dupa cum
urmeaza :

In perioada 15 decembrie 2016, ora 9.00 –
28 februarie 2017, ora 16.00, solicitanþii de

În cadrul Serviciului de Stare Civilã al Primãriei com. Cristian s-au înregistrat pe parcursul
anului 2016 un numãr de 31 de cãsãtorii, 40 de decese ºi s-au luat în evidenþã un numãr de 34
naºteri.

Pe aceastã cale personalul Primãriei Cristian ureazã perechilor care ºi-au unit destinele în
anul 2016, CASÃ DE PIATRÃ, o viaþã de familie lungã, fericitã ºi LA MULÞI ANI.

1.ALBULESCU ANDREI-MIHAI & GLIGOREA MARIA-MAGDALENA
2. REBECA SIMION & URS ELENA-RALUCA
3. IORDACHE CONSTANTIN-FLORIN & PÎªU ALEXANDRA
4. CIOPEI VIOREL-EMILIAN & BUZÃIANU IOANA
5. OGNERIU ILIE-ALIN & GHERA IOANA-ADELA
6. CÃTOIU CHRISTIAN & MIHU DIANA-MARIA
7. PAPUC DANIEL-NELU & PLEªA ELENA
8. MORARIU FLORIN-MARIAN & STROIA RALUCA-PETRONELA
9. STANCIU COSMIN-DANIEL & TOPÂRCEAN CRISTINA-EUGENIA
10. PASCARIU RÃDUCU-VASILE & MICU ALINA-IOANA
11. GANEA OVIDIU-NICOLAE & FULEA ALEXANDRA
12. CAPANÃ IONEL & FONOAGE MARIA
13. SEUCHEA IOAN & BURDEA OANA-RALUCA
14. STANCU ALIN-CONSTANTIN & POPELCA BIANCA-MARIA
15. CAªIR VIOREL-GHEORGHE & ISAILÃ ELENA-MARIA
16. MÃRUNÞEL IOAN-ALEXANDRU & PLEªEA MANUELA
17. GROZAV CONSTANTIN & CALIÞA GEORGIANA-MIRELA
18. PLEªA VASILE-DANIEL & PLEªEA MARIA-STELIANA
19. TARCEA IULIAN & POPESCU IOANA-MARIA
20. ªITOIANU VALER & HÃLÃUCÃ ROXANA-ANA-MARIA
21. NEGOESCU PAUL-MARIAN & POªA LIGIA-ALEXANDRINA
22. JUGARU IOSIF & BUNEA AURA-GABRIELA
23. ORÃªTEAN CLAUDIU-DUMITRU & BORBIL CRISTINA-EVELINE
24. SCHITEA REMUS-IOAN & NEAMÞU MARIA
25. BARB DUMITRU-RÃZVAN & GHIªOIU DIANA-MIHAELA
26. TEODORESCU BOGDAN-GEORGE & PAMFILOIU ELENA-CLAUDIA
27. CONÞIU NICOLAE & POPESCU MIHAELA
28. ANDREICA MARIUS-PETRU & HAIDUC DENISA-IOANA
29. CUÞITAR CIOCLODA-IOAN & PLEªA ANA-MARIA
30. JOARZÃ IOAN & GHIªOI LENUÞA-LACRIMA
31. LAZÃR IOAN-DUMITRU & PRESÃCAN ALINA-IOANA

OFIÞER DE STARE CIVILÃ
ANDREEA MOLDOVAN

ACTIVITATE DE STARE
CIVILÃ 2016

Anul 2016 a fost un an plin de realizãri,
fapt atestat de numãrul de proiecte pe care le-
am încheiat. Numãrul proiectelor faþã de anul
trecut a fost în creºtere. Acest raport are scopul
de a asigura transparenþa cu care vã sunt
prezentate urmãtoarele investiþii în domeniile
importante, precum: infrastructurã, turism,
educaþie etc.

Nu toate iniþiativele noastre au putut fi
materializate deoarece s-a schimbat legislaþia
privind accesarea de Fonduri Europene, dar
asta nu ne-a împiedicat sã luptãm ºi mai mult
în favoarea dorinþelor consãtenilor ºi sã
îndeplinim cât mai multe din ele.

Sunt lucruri cu care ne mândrim, sunt
realizãri ce confirmã capacitatea noastrã de a
munci eficient în sprijinul comunitãþii.

În cursul anului 2016 au fost finalizate
lucrãrile la urmãtoarele obiective de investiþii:
 1. CONSTRUCÞIE CAPELA MORTUARÃ
STR.XII
 2. REPARAÞII FAÞADÃ ªCOALA
GIMNAZIALÃ CRISTIAN
 3. ÎNLOCUIRE UªI CORPUL I ªCOALÃ
GIMNAZIALÃ CRISTIAN
 4. MODERNIZARE CURTE DISPENSAR
COMUNAL
 5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A

COMUNEI CRISTIAN
 6. EXTINDERE REÞEA ILUMINAT PUBLIC
STR.II ªI VI
 7. PLAN URBANISTIC GENERAL
 8. CANALIZARE PLUVIALÃ STRADA XI
 9. REABILITARE TROTUARE STRADA XI
10. ASFALTARE STRADA XXI
11. ASFALTARE STRADA XXII
12. ASFALTARE STRADA XIII
13.CANALIZARE PLUVIALÃ STRADA XIII
12. AMENAJARE PARCAJE ªI REFACERE
TROTUARE STRADA II PARÞIAL
13. ACHIZIÞIE CEAS CU TERMOMETRU
SENS GIRATORIU STRADA I
14. REALIZARE STAÞIE DE AUTOBUZ
STRADA XXIII

Un alt indicator important pentru
comunã, dar ºi pentru gradul de bunãstare al
cetãþenilor, este gradul de colectare al
impozitelor si taxelor locale care în anul 2016 a
ajuns la 89,40%, de asemenea trebuie sã þinem
cont ºi de faptul cã s-au recuperat ºi din datoriile
la bugetul local.

Vã mulþumesc pentru încrederea acordatã
ºi vã doresc calde urãri de sãnãtate ºi belºug.

Cu respect ºi consideraþie,
Primar,

Ioan Seuchea

Capela mortuarã dotatã cu toate utilitãþile necesare

Comuna Cristian numãrã în acest moment
un efectiv de animale, care a rãmas relativ
constant în ultima perioadã. În comunã sunt
înregistrate în exploatariile individuale ºi ferme
520 de bovine ºi bubaline, 8563 de ovine ºi
caprine ºi 48 de cabaline. Numãrul acestora
poate fi crescut acum prin aceastã submãsurã
deschisã în data de 15 decembrie ºi care
rãmâne activã pânã la jumãtatea lunii mai a
anului viitor. Primãria Cristian îi
încurajeazã pe fermierii care doresc sã
aplice pentru obþinerea fondurilor
europene ºi îi asigurã de tot sprijinul
administrativ pe care il poate oferi.
Valoarea primei anuale ce le revine
beneficiarilor sM 6.5 este mai mare cu 20%
faþã de suma primitã în cadrul Schemei
simplificate pentru micii fermieri. La prima
anualã se vor adãuga sumele primite din arendã
sau în urma vânzãrii exploataþiei.

Totodatã, prin aceastã submãsurã sunt
sprijinite activ eforturile fermierilor care
doresc sã-ºi mãreascã exploataþia agricolã.

Accesarea submãsurii ºi succesul
implementãrii presupune existenþa unei relaþii
contractuale între doi fermieri. Astfel, deºi sunt

finanþare europeanã nerambursabilã pot
depune proiecte pentru investiþii în exploataþii
agricole din sectorul vegetal ºi din cel
zootehnic (prin submãsura 4.1). Totodatã, în
intervalul 16 decembrie 2016, ora 9.00 – 28
februarie 2017, ora 16.00, se pot depune
proiecte pentru cooperarea orizontalã ºi
verticalã între actorii din lanþul de
aprovizionare în sectoarele agricol ºi pomicol
(prin submãsurile 16.4 ºi 16.4a).

De asemenea, se primesc cereri de
finanþare în cadrul schemei pentru micii
fermieri (submãsura 6.5) în perioada 15
decembrie 2016, ora 9.00 – 15 mai 2017, ora
16.00. Aceastã submãsurã este lansatã pentru
prima oarã în aceastã perioadã de finanþare.

Pentru mai multe informaþii despre cum
pot sã acceseze aceaste submãsuri, cei
interesaþi trebuie sã descarce Ghidul
Solicitantului de pe site-ul AFIR la adresa
www.afir.ro  sau sã  solicite informaþii la Oficiul
Judeþean pentru Finantarea Investiþiilor
Rurale-OJFIR Sibiu,Strada  Someºului nr.
49,Telefon 0369 / 860. 287

Ing. Ionuþ  George Diaconeasa
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ROMÂNIA - JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

HOTÃRÂREA NR.88/2016
privind stabilirea, taxei pentru terenuri închiriate temporar si a taxelor de piaþã

pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Cristian, jud. Sibiu, întrunit in ºedinþa ordinara in data de 22.11.2016;
Având în vedere:
- referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9117/18.11.2016,
- necesitatea stabilirii taxelor de închiriere a terenurilor proprietatea comunei Cristian, respectiv a grãdinilor,

a taxei de piaþã, asigurându-se în acest mod surse suplimentare la bugetul local;
- În baza dispoziþiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale

Hotãrârii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanþele publice
locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã
în administraþia publicã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

Vãzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local,
În baza dispoziþiilor art.36, alin.(2), lit. “b”, alin.(4), lit. “c” ºi ale art.45 din
Legea administraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

HOTÃRÃªTE:
Art. 1 - Se stabileºte taxa pentru terenuri închiriate temporar si taxa de piaþã pentru anul 2017, conform

anexei care face parte din prezentul proiect de hotãrâre.
Art. 2 - Primarul comunei împreunã cu compartimentul impozite ºi taxe din cadrul Primãriei comunei

Cristian vor duce la îndeplinire hotãrârea ce va fi adoptatã de cãtre Consiliul Local al comunei Cristian.
Adoptata in Cristian la data de 22.11.2016

ANEXA nr. 1 LA HOTARIREA NR. 88/2016
privind stabilirea, taxei pentru terenuri închiriate temporar

si a taxelor de piaþã pentru anul 2017
Art.1-Taxa PSI:
a) pentru cetãþeni - 13 lei/gospodãrie/an.
b) pentru A.F. ºi P.F. - 20 lei/an.
c) pentru societãþi comerciale: 1-5 angajaþi: - 20 lei/an; 6-10 angajaþi: - 30 Iei/an; 11 - 15 angajaþi:-60 lei/

an; 16 - 20 angajaþi: -70 Iei/an; peste 20 angajaþi: -90 Iei/an;
Art.  2 - Taxa pentru grãdinile închiriate temporar 1,4 lei/mp/zi
Art.  3 - Taxa pentru piaþã (produse agroalimentare) 15 lei/zi/persoanã.
Art.  4  - Taxa pentru piaþã (produse nealimentare) 20 lei/zi/persoanã
Art. 5 - Taxa pentru piata(produse nealimentare si alimentare) pentru cetãþenii comunei
Cristian 245 lei/luna.
Art. 6 Taxa comerþ stradal 20 lei/zi/persoanã.

Adoptatã în Cristian, la data de 22.11.2016

ROMÂNIA - JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

HOTÃRÂREA NR. 86/2016
privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale,
precum ºi a taxelor speciale, pentru anul 2017

Consiliul Local al Comunei - CRISTIAN

HOTÃRÃªTE:
Art. 1. (1) Impozitele ºi taxele locale, precum ºi taxele speciale, pentru anul 2017, se stabilesc

potrivit prezentei hotãrâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor ºi taxelor locale, taxele speciale ºi

amenzile care se stabilesc, se actualizeazã sau se ajusteazã, dupã caz, de cãtre Consiliul Local al Comunei
Cristian, sunt prevãzute în Anexa nr. l, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. (1) Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren ºi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanþe fiscale
anuale, care se plãtesc în douã rate egale, pânã la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.

(2) Taxa pe clãdiri ºi taxa pe teren se datoreazã pe perioada valabilitãþii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinþã, ºi se plãteºte lunar, pânã la data de 25 ale
lunii urmãtoare fiecãrei luni din perioada de valabilitate a contractului.

(3) Pentru neplata la termenele enunþate la alin. (1) ºi (2), contribuabilii datoreazã majorãri de întârziere
de 1%, pentru fiecare lunã sau fracþiune de lunã, începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadenþã ºi
pânã la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 3. Impozitul anual pe clãdiri, teren ºi mijloace de transport, datorat bugetului local de cãtre contribuabilii
persoane fizice ºi/sau juridice, în cuantum de pânã la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plãteºte integral pânã la primul
termen de platã.

Art. 4. Bonificaþia prevãzutã la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea  227/2015
privind Codul fiscal, se stabileºte pentru contribuabilii persoane fizice, dupã cum urmeazã:

- în cazul impozitului pe clãdiri la 10 %;
- în cazul impozitului pe teren la 10 %;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.

Art. 5. Bonificaþia prevãzutã la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, se stabileºte, pentru contribuabilii persoane juridice, dupã cum urmeazã:

- în cazul impozitului pe clãdiri la 5%;
- în cazul impozitului pe teren la 5 %;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5 %.

Art. 6. Pentru anul fiscal 2017, în cazul taxei de eliberare a certificatului de urbanism în mediul urban, cota
adiþionala este de 50 % faþã de nivelul stabilit;

Art. 7. Creanþele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, inclusiv,
se anuleazã, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã. Plafonul se aplicã
totalului creanþelor fiscale datorate ºi neachitate de cãtre debitori.

Art. 8. Se aprobã plafonul obligaþiilor fiscale restante, datorate de cãtre debitorii persoane fizice ºi juridice,
ce vor fi menþionaþi în lista ce se va publica trimestrial, pânã în ultima zi a primei luni din trimestrul urmãtor celui
de raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã
Fiscalã, astfel:

- pentru persoane fizice 500 lei;
- pentru persoane juridice 2000 lei.

Art. 9. Hotãrârea intrã în vigoare de la 1 ianuarie 2017 ºi este aplicabilã în anul fiscal 2017.
Art. 10. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se asigurã de cãtre primarul comunei Cristian, prin

aparatul sãu de specialitate.
Art. 11. (1) Prezenta hotãrâre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei Cristian în termenul

prevãzut de lege, primarului comunei Cristian ºi prefectului judeþului Sibiu ºi se aduce la cunoºtinþã publicã prin
afiºarea la Primãrie, în spaþiul accesibil publicului, precum ºi pe pagina de internet.

Adoptatã în Cristian la data de 22.11.2016

ROMÂNIA - JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

HOTARIREA NR. 87/2016
privind stabilirea taxelor de folosire a Cãminului Cultural ºi a Cantinei

din comuna Cristian pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Cristian, Jud. Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã în data de 22.11.2016;
Având în vedere buna funcþionare a Cãminului Cultural precum ºi a „Cantinei” din comuna Cristian,
- referatul compartimentului de specialitate nr. 9117/18.11.2016; În baza dispoziþiilor Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 44/2004 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia publicã, cu modificãrile
si completãrile ulterioare;

Vãzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local,
In baza dispoziþiilor art.36, alin.(2), lit. “b”, alin.(4), lit. “c” ºi ale art.45 din Legea administraþiei publice

locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare:

HOTÃRÃªTE :
Art. l - Se aprobã menþinerea taxelor de folosire a Cãminului Cultural ºi a localului “Cantinei” pentru anul

2017, la acelaºi nivel cu cele din anul 2016.
Art. 2. Cu data intrãrii in vigoare a prezentei se abrogã orice alte dispoziþii contrare.
Art.3. Primarul comunei Cristian, împreunã cu compartimentul impozite ºi taxe din cadrul Primãriei

comunei Cristian vor duce la îndeplinire hotãrârea ce va fi adoptatã de cãtre Consiliul Local al comunei Cristian.
Adoptatã în Cristian, la data de 22.11.2016

ANEXA LA HOTARIREA NR. 87/2016
TAXELE DE ÎNCHIRIEREA A CÃMINULUI CULTURAL ªI A CANTINEI

DIN COMUNA CRISTIAN PENTRU ANUL 2017

l. Taxele de folosire a Cãminului Cultural pentru anul 2017:
a) Pentru organizare de ospeþe  1500 lei
b) Pentru organizarea de boteze  1050 lei.
c)Pentru mese ocazionale, majorat revelion  10500 lei.
d)Pentru mese de pomanã (înmormântãri, parastase,) 350 lei.
2. Taxele de folosire a Cantinei pentru anul 2017:
Pentru organizarea de mese festive, boteze, majorate, revelion 580 lei.
a) Pentru mese de pomanã, parastase, vãtãºii, 230 lei.
b) Pentru activitãþi diverse pe o perioada scurtã de timp se va institui o taxa de 60 lei/h
c) Cei care folosesc Cãminul Cultural ºi Cantina pentru activitãþile menþionate la cap. 1 ºi cap. 2 vor suporta

contravaloarea consumului de gaz pentru încãlzit ºi gãtit, precum ºi consumul energiei electrice a apei potabile
ºi a canalizãrii.

d) Cãminul cultural se preia în ziua de joi, înaintea organizãrii, orele 18,00 ºi se va preda în ziua de luni,
orele 14.

ROMÂNIA - JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

HOTARIREA NR. 89/2016
privind stabilirea tarifelor de bazã, lunare, pe metru pãtrat, la chiriile pentru spaþiile cu altã

destinaþie decât aceea de locuinþã, din fondul locativ de stat, pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Cristian, jud. Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã în data de 22.11.2016;
Având in vedere:
- referatul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9117/18.11.2016,
- necesitatea stabilirii taxelor de închiriere a terenurilor proprietatea comunei Cristian, respectiv a grãdinilor,

a taxei de piaþã, asigurându-se în acest mod surse suplimentare la bugetul local;
- În baza dispoziþiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale

Hotãrârii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanþele publice
locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã
în administraþia publicã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

Vãzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local,
În baza dispoziþiilor art.36, alin.(2), lit. “b”, alin.(4), lit. “c” ºi ale art.45 din
Legea administraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

HOTÃRÃªTE:
Art. 1 Se aprobã menþinerea tarifului de bazã lunar pe metru pãtrat la chiriile pentru spaþiile cu altã

destinaþie decât aceea de locuinþã din fondul locativ de stat la nivelul celor din anul 2016, în funcþie de activitatea
desfãºurata astfel:

a) Pentru activitãþi de producþie ºi prestãri servicii  3.20 lei /mp.
Art. 2 - Primarul comunei împreunã cu compartimentul impozite ºi taxe din cadrul Primãriei comunei

Cristian vor duce la îndeplinire hotãrârea ce va fi adoptatã de cãtre Consiliul Local al comunei Cristian.

e) Dacã se doreºte sã se preia înaintea zilei stabilite, respectiv ziua de joi ,se percepe o taxã de 300 lei/zi la
care se adaugã taxele pentru utilitãþi.

f) Garanþia pentru eventualele pagube produse de beneficiar în timpul folosirii Cãminul Cultural - 600 lei
g) Cantinã - 600 lei pentru majorat ºi 350 lei pentru celelalte evenimente,
h) Cãminul Cultural se va închiria în baza unui contract de închiriere care va cuprinde obligaþiile proprietarului

ºi ale chiriaºului precum ºi alte clauze speciale.
i) Pentru rezervarea localului se va percepe un acont de 30% din taxa corespunzãtoare evenimentului care

nu se va restitui in cazul in care nu va mai avea loc evenimentul.
j) Cantina va fi folosita pânã la ora 24,00 iar daca se depãºeºte aceastã orã se va percepe o taxã de 100 lei/

orã pentru fiecare orã depãºitã, sumã care va fi reþinutã din garanþie.
k) Cei care folosesc Cãminul Cultural ºi Cantina ºi vor deranja ordinea ºi liniºtea publicã vor fi sancþionaþi

conform prevederilor legale.
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Sãrbãtorind creºtineºte
ºi româneºte

Cãutându-L în casa Sa, aducându-i daruri
cu suflet luminos, aºa cum odinioarã magii de
la Rãsãrit au adus dar de aur, smirnã ºi tãmâie
pruncului Iisus, câutându-L spre a-L cinsti în
ieslea cea sãracã din Betleem.

Nu sunt urãrile mai importante ca
mulþumirea adusã lui Dumnezeu, nu sunt
mâncarea ºi bãutura mai importante ca
împãrtãºirea cu Trupul ºi Sângele lui Hristos,
nu este aºadar nici primirea oaspeþilor mai
importantã ca primirea lui Dumnezeu în suflet,
nu este mai importantã muzica de petrecere
decât cântarea adusã lui Dumnezeu, nu sunt
cadourile mai importante decât milostenia pe
care trebuie sã o facem, nu sunt cumpãrãturile
sau promoþiile ºi reducerile de preþ de sãrbãtori,
mai importante decât îmbogãþirea de cuvântul
lui Dumnezeu prin rugãciune ºi iertarea
datoriilor sau greºelilor, nu sunt obiceiurile ºi
tradiþiile mai importante decât rânduielile,
slujbele sau canoanele Bisericii. Iar asta, pentru
simplul dar minunatul fapt cã nimic nu din toate
acestea nu ar fi existat, nimic din toate acestea
nu ar fi avut sens dacã Mântuitorul nostru Iisus
Hristos nu s-ar fi întrupat pentru noi ºi a noastrã
mântuire.

El este izvorul de viaþã dãtãtor, din care se
adapã sufletele ostenite ºi împovãrate, Lui Îi
datorãm bucuria, credinþa, nãdejdea ºi
dragostea.

La ceas de Praznic luminat, esenþial este
sã discernem ce sã facem mai întâi ºi la ce sã
renunþãm pentru a trãi Crãciunul cu pace ºi
liniºte. Suntem creºtini înainte chiar de a fi
români, pentru cã lucrul care este mai înalt
este întâiul. Mulþumirea adusã lui Dumnezeu
în bisericã ar trebui sã preceadã urãrilor pe
care le facem rudelor ºi prietenilor. Mesei
îmbelºugate de Crãciun ar trebui sã îi preceadã
Cina Domnului, adicã împãrtãºirea cu Trupul
ºi Sângele Mântuitorului la Sfânta Liturghie.
Cãutarea celor sãrmani, bolnavi ºi neajutoraþi
ar  trebui sã stea înaintea cadourilor de sub
bradul de Crãciun, cãci sufletul este mai
important ca trupul, iar Dumnezeu este mai
presus de lume, iubirea este mai importantã
decât plãcerea, bucuria dãruitã celorlalþi este
mai bunã decât desfãtarea.

Sãrbãtorile creºtine la români sunt
deosebit de bogate, într-atât încât ai putea sã
nu mai ºtii ce sã alegi. Fãcând alegerea greºitã

vei cãdea în capcana de a te afla în afara
Sãrbãtorii, pierzând sensul ei adevãrat, având
totuºi impresia cã sãrbãtoreºti aºa cum se
cuvine. Ar mai fi un aspect de neneglijat...
Sãrbãtorile, nu doar cele de iarnã, sunt pentru
a fi petrecute într-un cadru mai larg, împreunã

cu Biserica, comunitatea ºi chiar într-un sens
universal, nu numai în familie. Felul în care
alegem însã a participa ne diferenþiazã: putem
fi simpli spectatori, sã ne bucurãm de toate
fãrã a ne osteni cu nimic, sau putem trãi
bucuria jertfelniciei oferind celorlalþi pe lângã
mese întinse ºi podoabe, cânt de colinde,
cuvinte bune, rugãciune, ºi calde urãri. În
România Crãciunul este caracterizat de
nenumãrate obiceiuri ºi tradiþii. Acestea sunt
bune dacã nu uitãm, prinºi în vâltoarea lor,
adevãratul sens al Sãrbãtorii de Crãciun. Ele
trebuie sã adauge bucuriei sfinte ºi pe cea
lumeascã, fãrã însã a o eclipsa. Mai mult,
tradiþiile sunt sau pot deveni ele însele sfinte ºi
curate dacã sunt integrate în prãznuirea
creºtineascã a Naºterii Domnului. Colindele ºi
horele, cântecul popular tradiþional, dar ºi altfel
de muzicã sau poezie pot face sã tresalte inima
românului creºtin ortodox prin profunzimea,
frumuseþea ºi înþelepciunea mesajelor ºi
compoziþiilor.

Fãrã amãrãciune, dar cu gând limpede,
noi cei care trãim la sat ne întrebãm firesc:
Cine sã mai colinde, cine sã se mai roage, cine
sã mai joace, cine sã mai îmbrace portul
românesc? Ne-am modernizat, ne-am
emancipat ºi ne vine mai uºor sã aºteptãm
aceste lucruri mereu de la alþii. Noi nu avem
timp, noi nu ºtim, noi nu putem... Vã îndemn
sã salvãm Crãciunul de odinioarã! Trebuie sã
fim în biserici, sã facem parte din ceata
colindãtorilor, sã îi susþinem pe tineri în
pãstrarea tradiþiilor româneºti, de la
frãmântarea aluatului ºi grijirea straielor
româneºti la aducerea prescurii la Sfânta
Liturghie. Astfel suntem ºi rãmânem autentici,
prin ceea ce facem noi înºine, nu prin ce fac
alþii în locul nostru. Sã nu fim pãrtaºi acestei
societãþi  de consum care parcã a furat
Crãciunul diminuându-i pânã la dispariþie
sensul spiritual.

Naºterea Domnului sau Crãciunul þin de
credinþa noastrã. Din Cer se coboarã Cel Care
alinã suferinþele, lumineazã tenebrele, iartã
pãcatele, Cel Care vindecã. Obiceiurile ºi

Astãzi vi S-a nãscut Mântuitor, Hristos
Domnul.  Biserica la fel grãieºte: Fecioara
astãzi pe Cel mai presus de fiinþã naºte.
Poporul dreptcredincios rãspunde la fel: Astãzi
S-a nãscut Hristos, Mesia chip luminos; sau: O,
ce veste minunatã în Betleem ni se aratã, cã
astãzi S-a nãscut Cel fãrã de început.

Acest mereu astãzi nu este o formã de stil
sau o metaforã, ci este un adevãr dumnezeiesc
care se înnoieºte mereu în sufletul celui care
doreºte sã se asemene Creatorului.

Astfel fiecare eveniment dumnezeiesc se
sãvârºeºte într-un astãzi a lui Dumnezeu,
devenind etern ºi care la dorinþa noastrã se
înnoieºte pentru noi ºi chiar în noi zi de zi ºi an
de an pentru mântuirea noastrã. Aºa se face
cã nu mai existã nicio diferenþã între noi ºi
contemporanii Mântuitorului, Dumnezeu fiind
Unul ºi Acelaºi pentru toþi cei care poartã
Chipul Sãu. Aºa trebuie sã simþim sãrbãtorile,
ca fiind pentru noi ºi pentru luminarea noastrã.

Bucuria ºi frumuseþea Naºterii Domnului
nostru Iisus Hristos sunt unice, cum unicã ºi
tainicã este Întruparea Fiului lui Dumnezeu (
„taina ascunsã ºi de îngeri neºtiutã”). Aceastã
tainã ne descoperã mereu marea iubire ºi
smerenia nesfârºitã ºi nemãsuratã  a lui
Dumnezeu pentru noi, Care a trimis pe Fiul
Sãu pe pãmânt ca rob, nãscut într-un staul din
Betleem ºi Care avea sã ridice firea noastrã la
mãreþia strãlucirii de la început.

Marele nostru teolog, Pãrintele Dumitru
Stãniloae spunea într-una din scrierile sale cã
Dumnezeu Tatãl L-a trimis pe Fiul Sãu la noi la
„plinirea vremii” spunându-I: Mergi ºi
mântuieºte-Þi fraþii! Dezvãluie Chipul! Chipul
Tãu sã se arate în ei, cãci sunt fãcuþi dupã

chipul Tãu.
De aceea a venit Domnul Hristos la noi ºi

va veni mereu pentru tot omul (fãrã etnie sau
confesiune religioasã) ca sã scoatã la luminã
chipul Lui din noi. Deci El se naºte smerit în
fiecare timp al nostru ca pe fiecare din noi sã
ne înnoiascã, sã descopere ce este al Sãu în
noi.

Astfel cã ºi noi trebuie sã ne simþim datori
sã rãspundem cum se cuvine acestei lucrãri ºi
chemãri a Mântuitorului nostru cu mintea,
inima ºi voinþa noastrã. El este „Calea,
Adevãrul ºi Viaþa” noastrã, Modelul nostru de
vieþuire. S-a jertfit pentru noi ºi noi suntem
datori sã ne jertfim pentru cei de lângã noi,
asemãnându-ne cu El.

Sã ne purtãm cu gând ºi cuget smerit cãci
mare este smerenia Întrupãrii Lui. Sã ne
purtãm cu dragoste unul faþã de altul cãci mult
ne-a iubit pe noi Dumnezeu ºi ne iubeºte mereu
prin toate darurile pe care le primim fãrã
vrednicie de la El. Sã ne purtãm cu dragoste
mai ales cu cei care au nevoie de atenþia
noastrã: suferinzi, sãraci ºi nevoiaºi acum în
pragul Crãciunului, sãrbãtoarea darurilor.
Dumnezeu cautã mereu la inima omului ºi aºa
cum îl privim noi pe semenul nostru aºa vom fi
priviþi ºi noi de cãtre Mântuitorul nostru. El
doreºte sã gãseascã în noi luminã, compasiune,
iubire, bunãtate, pace ºi liniºte ,virtuþi
dumnezeieºti care ne sfinþesc ºi pe noi ºi ne
fac vrednici de Împãrãþia Sa.

Dorim cu aceastã ocazie sã urãm
enoriaºilor noºtri Sãrbãtori binecuvântate de
Dumnezeu, bucurie ºi luminã în suflet alãturi
de cei dragi ºi un cãlduros La mulþi ani!

Pr. Liviu Mujat

Astãzi S-a nãscut Hristos

BOTEZUL DOMNULUI – SFINÞIREA CASELOR
DIN PAROHIA ORT. CRISTIAN  II
04. IAN. – STRÃZILE: V, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIV
05. IAN. – STRÃZILE: VI, V(PARÞIAL), IV, I, XX, XXIII, III

(continuare din pagina 1)

(continuare din pagina 1)

„Patrimoniu ºi civilizaþia apei în comuna Cristian”

Vizitaþi comuna ºi traseul tematic:

tradiþiile româneºti, cele strãmoºeºti ºi
autentice vorbesc ºi ele despre timpul sacru al
sãrbãtorilor. Gândul românului creºtin se
îndreptã spre gãsirea pãcii, schimbarea ºi
îndreptarea sufletului, bucuria dãruirii,
pomenirea morþilor, vestirea ºi urarea binelui,
cãutarea dreptãþii, spre fapta cea bunã cãci
Hristos Cel Care vine a fost aºteptat cu nãdejde
de la începutul lumii acesteia sã mântuiascã pe

Botezul Domnului – Sfinþirea caselor din parohia ort. Cristian I:
4 ian. – strãzile: XIII, XXV, XII, XI, XIV;
orele 800-1730

5 ian. – strãzile: X, VIII, IX, VII, II, XXVI, XXVII, XXI, XXII;
orele 800-1800

om prin dragostea Crucii ºi a Învierii Lui, spre
a ne da puterea de a fi mai buni ºi a face lumea
acesta mai bunã, spre a ne deschide calea
fericitã a iubirii creºtine ºi astfel Uºile Raiului.

Sãrbãtori fericite cu multã sãnãtate ºi
pace ºi un An Nou plin de împliniri!

La mulþi ani!
Pr. dr. Adrian Roman
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O bibliotecã este un tezaur de o valoare
deosebitã prin colecþiile pe care le posedã,
indiferent de suportul material al informaþiilor.
Dar pentru a nu rãmâne o masã de documente
, am încercat prin anumite proiecte ºi ateliere
sã þinem pasul cu viaþa comunitãþii, cu nevoile,
aspiraþiile ºi speranþele utilizatorilor bibliotecii
noastre.

Copii cuminþi, mâini harnice, poveste cu...
fir, culori multe ºi bucuria reuºitei de a coase ºi
a da viaþã unor lucruri mici. La acest atelier
copiii ºi-au dezvoltat abilitãþile, au folosit

imaginaþia ºi au transformat din ceva infim în
ceva deosebit, unic. Copiii vin cu mare bucurie
sã petrecem ore împreunã, sã citim o carte, sã
stãm în bibliotecã, sã desenãm, sã decupãm ºi
de ce nu sã ne jucãm ºi la calculator. Apoi
realizarea diferitelor proiecte cu elevi din
clasele a V-VIII a , realizate în mai multe
programe: Word, Power Point, Excel ºi Movie
Maker, pentru diferite materii precum istorie,
biologie, religie etc.

Prin activitãþile extracurriculare
desfãºurate în cadrul proiectului, biblioteca
publicã contribuie la educaþia nonformalã a
elevilor, premisã importantã în procesul de
învãþare continuu. Proiectul va contribui la
diversificarea activitãþilor desfãºurate în
bibliotecã ºi la atragerea unui numãr mai mare
de utilizatori la bibliotecã.

Vã urez Sãrbãtori Fericite, un an cât mai
bun ºi nu uitaþi biblioteca vã aparþine.

Bibliotecar,
Dãnuleþiu Mihaela

Iniþiativa noastrã educaþionalã de a
conºtientiza copiii în ceea ce priveºte
implicarea în activitãþile de voluntariat s-a
concretizat prin participarea la proiectul
“Tradiþii ROMâneºti”, organizat în cadrul
celei de-a treia ediþii sub egida Global
Confederation of Romanian Students.
Acest proiect propune  realizarea unui
eveniment cultural-educativ în scop
umanitar.

Principalul scop al proiectului este
acordarea unor mici atenþii altor copii.
Principalul mijloc de realizare a acestui
obiectiv fiind donaþiile competitorilor sub
forma de dulciuri (ciocolata Rom) pentru
a aduce un zâmbet pe chipurile copiilor
în preajma Crãciunului, întregul proiect
fiind sub egida Global Confederation of
Romanian Students.

Planul Global Confederation of
Romanian Students, prin reprezentanþii
amintiþi mai sus, este de a provoca elevii
instituþiilor de învãþãmânt din România la
o confruntare culturalã, materializatã prin
recitarea pasajelor din literatura românã.
Toþi cei care se înscriu la competiþie
trebuie sã achite “taxa de înscriere” sub
forma unei ciocolate Rom, iar la finalul
competiþiei, echipa de iniþiativã va înmâna
dulciurile cãtre copiii din grãdiniþã.

JOACÃ-TE CITIND ªI DÃRUIND!
De asemenea, considerãm cã atracþia

tinerilor pentru literaturã a scãzut în mod
considerabil, iar noi dorim sã atragem un
numãr cât mai mare de participanþi
fãcându-i sã renunþe câtuºi de puþin la ceea
ce numesc ei “petrecerea timpului liber
= Calculatorul”. Mai mult decât atât,
proiectul “Tradiþii ROMâneºti” contribuie
activ la creºterea interesului pentru creaþia
artisticã al cãrei mijloc de exprimare este
creativitatea. De aceea, un gest plin de
bunãvoinþã pentru un alt copil nu înseamnã
numai un zâmbet, ci ºi un gest enorm
pentru elevii ºcolii noastre care vor lua
parte la proiectul nostru.

Iniþiatorii proiectului au propus ca
„zâmbetul dulce” sã fie reprezentat de
“Ciocolata ROM” deoarece este un brand
românesc. Luna decembrie este o lunã
plinã de semnificaþii pentru români. În
prima zi a lunii românii sãrbãtoresc ziua
naþionalã a României, iar apoi spiritul
Crãciunului ne cuprinde pe toþi. Este o
lunã în care cele mai multe ºi frumoase
tradiþii din an au loc. Am dorit ca, în acest
an, cea mai veche ºi cunoscutã ciocolatã
româneascã care a apãrut pe piaþã în anul
1964 ºi ºi-a pãstrat gustul autentic de-a
lungul anilor sã ne ajute sã marcãm aceste
tradiþii româneºti. Astfel se va atinge

primul scop al proiectului ºi deoarece
evenimentul desfãºurat face parte din
latura cultural – recreativã a literaturii
româneºti, poeþii ºi scriitorii români prin
intermediul elevilor vor fi aduºi în prim
plan, acesta fiind cel de-al doilea scop al
proiectului “Tradiþii ROMâneºti” .

Astfel am reuºit sã trezim, în primul
rând interesul copiilor noºtri pentru acest
gen de activitãþi, sã-i sensibilizãm ºi sã-i
determinãm sã conºtientizeze importanþa
gesturilor simple care constituie liantul
care þine societatea ºi în al doilea rând sã
redescopere plãcerea cititului, ca mijloc
de petrecere a timpului liber.

Activitatea noastrã s-a desfãºurat sub
forma unui joc în care fiecare a avut rolul
sãu. Elevii din clasele a V-a A ºi a VII-a B,
îndrumaþi de doamnele profesoare Dana

Atelierul lui Moº Crãciun la bibliotecã

„Patrimoniu ºi civilizaþia apei în comuna Cristian”

Vizitaþi comuna ºi traseul tematic:

Rotãrescu ºi Carmen Merlan au citit
poveºti ºi poezii, au interpretat scenete
pentru prichindeii de la Grãdiniþa Cristian,
sub supravegherea atentã a doamnelor
educatoare Raluca Gligor ºi Mihaela
Cristea.

Cei mici au primit ca dar din partea
colegilor mai mari câte o ciocolata Rom
ºi un porumbel confecþionat din hârtie prin
tehnica origami, iar cei mari au primit în
dar câte o mandarinã din partea doamnelor
educatoare.

Activitatea ºi-a atins scopul, atmosfera
a fost una caldã, destinsã, cei mici au fost
vrãjiþi de poveºtile ascultate, iar cei mari
au fost fericiþi cã au putut aduce un
zâmbet de ciocolata pe faþa ºi în sufletele
celorlalþi.

Prof. Dana Rotãrescu
Prof. Carmen Merlan
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Perioada sãrbãtorilor este perioada
propice pentru sezonul „spãrgãtorilor” de case.

Gândul care dã fiori oricãrui proprietar
de casã este acela de a gãsi locuinþa devastatã
la întoarcerea din concediu. Naivitatea,
neatenþia sau neglijenþa proprietarilor sunt
principalele condiþii care favorizeazã
comiterea furturilor din locuinþã.

Furtul din imobil poate produce pagube
însemnate ºi afecteazã puternic sentimentul
de siguranþã al persoanelor care folosesc acea
locuinþã.

Practica demonstreazã cã reuºita în
activitatea infracþionalã a hoþilor se bazeazã ºi
pe ajutorul acordat de victime atunci când se
lasã ferestre ºi uºi deschise ºi când uºile nu
sunt asigurate cu încuietori sigure.

Poliþiºtii vã recomandã, în cazul în care
pãrãsiþi locuinþa, sã procuraþi ºi montaþi la uºile
de acces în interior, mecanisme de închidere
sigure ºi rezistente la acþiuni mecanice ºi/sau
termice, iar iluminarea corespunzãtoare în
curte va intimida hoþii ºi îi va þine la distanþã.
Niciodatã sã nu lãsaþi cheia sub ºtergãtorul de
la uºã, în ghiveciul cu flori, în cutia poºtalã sau
prinsã de stâlpul porþii imobilului. În cazul în
care s-a pierdut una dintre chei, schimbaþi yala.
Atunci când vã aflaþi în public sau în prezenþa
unor persoane necunoscute nu dezvãluiþi detalii
despre bunurile sau valorile pe care le deþineþi
în interiorul locuinþei ºi fiþi cu mare bãgare de
seamã cu privire la persoanele care vã intrã în
curte sau în casã.

Biletele în uºã de genul „sunt la magazine”,
„lipsesc o orã”, sau „sunt plecat în concediu”,
sunt informaþii pentru potenþialii infractori,
care pot acþiona nestingheriþi.

Pentru a nu da nici o ºansã spãrgãtorilor
de locuinþe, în aceastã perioadã, vã propunem
sã apelaþi cu încredere la serviciile de
consultanþã ale firmelor specializate pentru a
alege soluþia optimã de protecþie a locuinþelor
dvs.

Cum sã þineþi hoþii departe
de casa dumneavoastrã!

Un caz de furt din locuinþã a avut loc în

data de 07.09.2016 ora 12.15, când Secþia nr.1

Poliþie Ruralã ªelimbãr a fost sesizatã de cãtre

P.R. din comuna Poplaca, jud. Sibiu, cu privire

la faptul ca în cursul aceleaºi zile ºi-a gãsit uºa

forþatã de la intrarea în locuinþa iar din interior

i-a fost sustrasã suma de 9000 euro, 13000 lei ºi

bijuterii din aur.

În urma cercetãrilor efectuate ºi dupã un

volum mare de muncã, au fost identificaþi dupã

circa douã luni, autorii acestui furt, un grup

constituit din patru persoane de etnie rromã,

toþi domiciliaþi în judeþul Dolj, care au acþionat

ziua, în jurul orelor 11.30.

Pe parcursul cercetãrilor ºi conform

declaraþiilor autorilor furtului, aceºtia se

deplasau cu autoturisme înmatriculate în alte

state, în diverse localitãþi de pe raza judeþului

Sibiu ºi profitând de neatenþia proprietarilor ºi

sub pretextul cumpãrãrii unor bunuri (ex.

cartofi, vin, produse alimentare), pãtrundeau

în locuinþe ºi sustrãgeau sume de bani.

Deasemenea s-a stabilit cã mai mulþi localnici,

au observat persoanele de etnie rromã pe raza

localitãþii Poplaca, însã au avut o atitudine

indiferentã ºi neglijentã, ignorând faptul cã

„mâine” oricare dintre noi, putem fi victima

unei infracþiuni de acest gen, care sã ne lase

fãrã economiile de o viaþã.

Vã rugãm ca de fiecare datã când

observaþi persoane sau autoturisme suspecte

pe raza comunei noastre, sã anunþaþi deîndatã

poliþia la nr. tel. 112 sau tel.0269579091.

Siguranþa familiei, locuinþei ºi bunurilor

sunt cele mai importante din viaþa noastrã ºi,

din acest motiv, trebuie sã investim în ea,

fiindcã este mai presus de orice.

Întocmit,
Ag. ªef pr. de poliþie,

Datcu Marius

Într-un clasament inedit comuna Cristian
se situeazã pe locul 20 în România, fiind a doua
comunã din judeþul Sibiu, dupã comuna
ªelimbãr. Comuna Cristian este devansatã de
comuna ªelimbãr în clasamentul naþional,
aceasta situându-se pe locul 4 în România, fiind
prima comunã din judeþul Sibiu în aceastã
ierarhie. O situaþie interesantã este oferitã de
comuna surorã Cristian din judeþul Braºov,
comunã situatã pe locul 19, în clasamentul
naþional devansând comuna sibianã.

COMUNA CRISTIAN pe locul 20 în ROMÂNIA ºiCOMUNA CRISTIAN pe locul 20 în ROMÂNIA ºiCOMUNA CRISTIAN pe locul 20 în ROMÂNIA ºiCOMUNA CRISTIAN pe locul 20 în ROMÂNIA ºiCOMUNA CRISTIAN pe locul 20 în ROMÂNIA ºi
a doua comunã din JUDEÞUL SIBIU!a doua comunã din JUDEÞUL SIBIU!a doua comunã din JUDEÞUL SIBIU!a doua comunã din JUDEÞUL SIBIU!a doua comunã din JUDEÞUL SIBIU!

- în ierarhia comunelor în funcþie de potenþialul socio-economic de dezvoltare -- în ierarhia comunelor în funcþie de potenþialul socio-economic de dezvoltare -- în ierarhia comunelor în funcþie de potenþialul socio-economic de dezvoltare -- în ierarhia comunelor în funcþie de potenþialul socio-economic de dezvoltare -- în ierarhia comunelor în funcþie de potenþialul socio-economic de dezvoltare -
inteligent dezvoltarea economicã ºi socialã a
zonelor rurale.

Dezechilibrele economice ºi sociale
existente între nivelurile de dezvoltare a
diferitelor regiuni ale þãrii, dar ºi între mediile
de rezidenþã rural-urban, impun adoptarea unor
politici active care sã asigure concomitent
dezvoltarea economicã, bunãstarea socialã ºi
protecþia mediului. În orientarea acestor
politici este necesarã evaluarea realistã a
spaþiului rural din punctul de vedere al

- Stabilirea metodologiei de identificare a
potenþialului socio-economic;

- Stabilirea setului de criterii ºi indicatori
relevanþi pentru evidenþierea potenþialului
socio-economic;

- Zonificarea spaþiului rural punând în
evidenþã particularitãþile de dezvoltare a
comunelor.

Teritoriul României este împãrþit din punct
de vedere administrativ în sate, comune, oraºe,
municipii ºi judeþe. Dintre acestea satul ºi
comuna sunt specifice spaþiului rural. Satul este
cea mai micã unitate teritorialã, având
caracteristicile aºezãrilor de tip rural. Comuna
este unitatea administrativ-teritorialã care
cuprinde populaþia ruralã unitã prin comunitate
de interese ºi tradiþii, fiind alcãtuitã din unul
sau mai multe sate (din care unul este reºedinþã
de comunã).

Din punct de vedere administrativ, spaþiul
rural românesc cuprinde 2861 de comune care
înglobeazã 12.957 de sate.

Nu existã pânã în prezent o definiþie unicã,
unanim acceptatã, pentru delimitarea zonelor
rurale.

Cu toate acestea existã o serie de
elemente caracteristice valabile în definirea
spaþiului rural peste tot în lume, cum ar fi:

- densitatea slabã a populaþiei;
- aºezãri de dimensiuni mici ºi mijlocii;
- ponderea dominantã a agriculturii,

silviculturii, pescuitului în cadrul activitãþilor
desfãºurate;

- prezenþa activitãþilor de prelucrare
primarã a producþiei rezultate din aceste trei
ramuri.

Ca o excepþie, tot în spaþiul rural mai pot
intra ºi teritorii de mare densitate, dar situate
în afara zonelor urbane.

Mai cunoscute la nivel internaþional, chiar
dacã nu neapãrat universal acceptate ºi
utilizate, sunt definiþiile propuse de Consiliul

Europei ºi Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE), douã dintre
cele mai reprezentative instituþii de interes
general.

Consiliul Europei, în recomandarea nr.
1296/1996 cu privire la Carta Europei,
defineºte spaþiul rural ca „o zonã interioarã
sau de coastã (un teren continental sau litoral)
reprezentatã de teritorii cu sate ºi oraºe mici,
în care cea mai mare parte a terenurilor sunt
utilizate pentru: agriculturã, silviculturã,
acvaculturã ºi pescuit; activitãþi economice ºi
culturale ale localnicilor (artizanat, industrie,
servicii etc.); amenajarea de zone neurbane
de distracþii (inclusiv rezervaþii naturale) ºi alte
utilizãri (cu excepþia celor de locuit).

Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã (OCDE) în schimb,
foloseºte un singur criteriu în acest sens,
respectiv numãrul de locuitori pe kilometru
pãtrat. Astfel, sunt considerate aºezãri rurale
ºi alcãtuiesc spaþiul rural doar acele localitãþi
în care densitatea populaþiei nu depãºeºte 150
de locuitori/ km2.

În elaborarea modelului teoretic de analizã
a potenþialului socio-economic al zonelor rurale
s-au avut în vedere urmãtoarele criterii de
analizã: Potenþial endogen, Factori de mediu,
Capital uman, Echipare tehnico-edilitarã.
Aceste criterii se influenþeazã reciproc ºi sunt
operaþionalizate prin intermediul unui set de
25 de indicatori.

Infrastructura constituie un element de
bazã în asigurarea condiþiilor necesare pentru
un trai decent dar ºi pentru dezvoltarea
economicã a comunitãþilor rurale.
Infrastructurã neadecvatã este unul din
elementele principale care contribuie la
menþinerea decalajului accentuat dintre zonele
rurale ºi urbane ºi reprezintã o piedicã în calea
procesului de dezvoltare socio-economicã.

Studiul privind stabilirea
potenþialului socio-economic de
dezvoltare al zonelor rurale s-a realizat de
cãtre un colectiv din Academia de Studii
Economice Bucureºti, consultant de
specialitate fiind GBI Consulting, Mehlmauer
– Larcher&Kastner OG (consultantul fiind ºi
lider de asociere).

Politica de dezvoltarea ruralã a UE pentru
perioada 2014 – 2020 se aliniazã Strategiei
Europa 2020 ºi obiectivelor Politicii Agricole
Comune, urmãrind realizarea a trei obiective
strategice pe termen lung: stimularea
competitivitãþii agriculturii; garantarea unei
gestionãri durabile a resurselor naturale ºi
combaterea schimbãrilor climatice;
favorizarea unei dezvoltãri teritoriale
echilibrate a comunitãþilor rurale în special prin
sprijinirea economiilor locale, crearea ºi
menþinerea locurilor de muncã.

Strategia de dezvoltare ruralã a României
pentru urmãtorii ºapte ani se înscrie în
contextul de reformã ºi de dezvoltare propus
de UE. Urmând liniile generale trasate de
aceastã strategie, prin PNDR România îºi
propune sã sprijine într-un mod sustenabil ºi

resurselor disponibile, dar ºi al factorilor
favorizanþi ºi restrictivi ai dezvoltãrii.

Studiul amintit mai sus a avut ca scop
furnizarea premiselor teoretice ºi practice
pentru implementarea unor politici de
dezvoltare ruralã ºi sã fundamenteze pe termen
mediu ºi lung mãsurile de sprijin al comunelor.
Concret, studiul a avut ca scop ierarhizarea
comunelor din România în funcþie de
potenþialul socio-economic al acestora în
vederea acordãrii sprijinului financiar prin
submãsura 7.2 Investiþii în crearea ºi
modernizarea infrastructurii de bazã la
scarã micã.

Majoritatea din cele 2861 de comune care
alcãtuiesc în prezent spaþiul rural românesc
se confruntã cu un grad necorespunzãtor al
dezvoltãrii infrastructurii de bazã, fiind,
aparent eligibile pentru realizarea de proiecte
de investiþii. Cu toate acestea, resursele
existente în sector - naturale ºi umane, nu sunt
repartizate uniform între UAT-uri.

Obiectivele studiului sunt clar enunþate:
- Definirea conceptului de potenþial socio-

economic al zonelor rurale în contextul
scopului precizat; (continuare în pagina 7)
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Una din finalitãþile învãþãmântului este
formarea ºi dezvoltarea capacitãþii de adaptare
ºi de integrare în comunitate.

O bunã stare de sãnãtate, rezistenþa
organismului la acþiunea factorilor de mediu, o
dezvoltare fizicã armonioasã, buna dezvoltare
a calitãþilor motrice de bazã, o varietate de
deprinderi motrice, ca rezultat al practicãrii
sportului îi permit elevului integrarea ºi
rezolvarea tuturor activitãþilor bio-psiho-
motrice, caracteristice comunitãþii: familie,
ºcoalã, comunã.

Venind în întâmpinarea acestei idei,
ªcoala Gimnazialã Cristian (director prof. Chiº
Ion) susþinutã de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Sibiu (insp. activitãþi educative, prof. Daniela
Muntean ºi insp. de specialitate, prof. Mircea
Galaþã), de Primãria din localitate (primar Ioan

“Sã te cunoºti, sã te stãpâneºti, sã te învingi, iatã
frumuseþea eternã a sportului, aspiraþiile fundamentale
ale adevãratului sportiv ºi condiþiile succesului sãu.”

Cupa „1 Decembrie” – TENIS DE MASÃ

Seuchea) ºi de Direcþia Judeþeanã de Sport ºi
Tineret, a organizat recent concursul de tenis
de masã, Cupa 1 Decembrie, aflatã la cea de-a
IX ediþie. De menþionat cã aceastã competiþie
face parte dintr-un program comun cu Primãria
– „ªcoalã-Comunitate-în dialog permanent prin
sport ºi agrement”.

La concurs au participat 63 de elevi ºi adulþi
care s-au întrecut la patru categorii de vârstã,
9-10 ani (clasele I-IV), 11-12 ani, clasele (V-VI),
13-14 ani (VII-VIII) ºi seniori.

Elevii au reprezentat ºcolile gimnaziale
„O. Goga” - Rãºinari, „M. Viteazu” - ªelimbãr,
Lic. „I. Lupaº” - Sãliºte, Sãcel ºi Cristian.

La secþiunea adulþi, au participat 16 sportivi
din: Sãliºte, Gura-Rîului, Sibiu ºi Cristian.

(continuare în pagina 8)
Preºedinte C.L.S.U. Primar - IOAN

SEUCHEA ;
Vicepreºedinte C.L.S.U. Viceprimar –

PIPERNEA GHEORGHE;
ªef S.V.S.U. – POPESCU DAN ;
ªef Formaþie – PEREª GHEORGHE ;
MEMBRII:
- CRÃCIUNA GHEORGHE;
- ÞIRICU RAREª-CONSTANTIN;
- BRAD C-TIN;
- DICU VASILE;
- GLIGOR ADRIAN;
- FLEªER DORIN ;
- GHIªOIU IOAN LUCIAN;
- POPA DAN;
- BEJU IOAN;
- RAÞIU SERGIU;
- PÂªU PETRICÃ;
- VARGA GAVRILÃ;
- TARCEA GHEORGHE;
- VÃLEAN IOAN;
- STROIE DUMITRU;
- BUHAIU IONUÞ;

SERSERSERSERSERVICIUL VVICIUL VVICIUL VVICIUL VVICIUL VOLOLOLOLOLUNTUNTUNTUNTUNTAR PENTRAR PENTRAR PENTRAR PENTRAR PENTRU SITUU SITUU SITUU SITUU SITUAAAAAÞIIÞIIÞIIÞIIÞII
DE URGENÞDE URGENÞDE URGENÞDE URGENÞDE URGENÞÃ AL LÃ AL LÃ AL LÃ AL LÃ AL LOCOCOCOCOCALITALITALITALITALITÃÃÃÃÃÞII CRISÞII CRISÞII CRISÞII CRISÞII CRISTIANTIANTIANTIANTIAN

- BÂRSAN DAN.
Priviþi anul care a trecut cu sufletul unui

om înþelept ºi noul an cu ochi limpezi de copil
reflectând uimirea ºi credinþa. Sperând sã ne
consideraþi un prieten al dvs. îndrãznim sã vã
trimitem gândul nostru protector ca noul an
sã vã aducã dragostea, armonia, strãlucirea ºi
lumina pe care le meritaþi din plin. Fie ca Magia
Sãrbãtorilor de iarnã, cu zvon de cântece ºi
clopoþei, sã aducã fericire, sãnãtate ºi bunãstare
în cãminul dumneavoastrã.

Comitetul Local pentru Situaþii de Urgenþã
împreunã cu Preºedintele comitetului Local D-
ul Primar Ioan Seuchea cât ºi membrii
Serviciului voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
al Localitãþii Cristian vã ureazã Sãrbãtori
fericite alãturi de cei dragi ºi LA MULÞI ªI
FERICIÞI ANI.

Numere Telefon disponibile de contact în
cazul unor situaþii de urgenþã:

ªef S.V.S.U. POPESCU DAN – 0741076034;
ªef Formaþie Intervenþie PEREª

GHEORGHE – 0746817158. Sãrbãtoarea Sfântului Martin sau
Serbarea Lampioanelor a devenit deja tradiþie
pentru elevii claselor cu predare în limba
germanã de la ªcoala Gimnazialã nr. 2 Sibiu.
ªi în acest an, pe 11 noiembrie, elevii claselor
pregãtitoare, îndrumaþi de doamnele
profesoare Monica Nartea ºi Liliana Presãcan
l-au cinstit pe sfântul Martin ºi i-au purtat
mesajul de dãruire ºi pace dincolo de graniþele
oraºului Sibiu.

Martinsfest la Cristian

Instituþia partenerã din proiect, ªcoala
Gimnazialã Cristian, s-a gãtit de sãrbãtoare ºi
i-a primit pe micii mesageri de la ªcoala
Gimnazialã nr. 2 Sibiu
cu lumina caldã a
lumânãrilor presãrate
în drumul lor, cu
prãjituri ºi ceai
fierbinte.

În incinta ºcolii
din Cristian, elevii au
avut parte de o scurtã
prezentare a
istoricului acestei
instituþii, pregãtit de
doamna profesoarã
Laura Luchian ºi au
participat la un
program dedicat
Sfântului Martin,
despre care legendele
spun cã, pe vremea

când era soldat, a întâlnit un om sãrman care
îngheþa de frig, iar sfântul a luat sabia, ºi-a
despicat mantia ºi a împãrþit-o cu cel suferind.
Domnul l-a pus la încercare, iar Martin a simþit
astfel chemarea de a sluji creºtinismul,
devenind cãlugãr ºi mai târziu episcop de Tours.

Dupã acest moment festiv, elevii au luminat
cu lampioanele confecþionate de ei strãzile din
comunã, iar Biserica Evanghelicã din Cristian
a prins licãriri magice în înserare, generate de
îndãtinata procesiune a felinarelor.

Autor, Liliana Presãcan

O afirmare, o confirmare, o nãzuinþã împlinitã, o acþiune reuºitã

Pentru surprinderea aspectelor legate de
infrastructura de bazã a localitãþilor s-au utilizat
urmãtorii indicatorii:

- Densitatea reþelei de drumuri publice –
este un indicator de mãsurare a accesibilitãþii.
Dezvoltarea economicã a unei zone este
puternic condiþionatã de existenþa unei reþele
de drumuri care sã asigure un minim de
mobilitate a populaþiei ºi a resurselor, respectiv
care sã asigure legãtura cu mediul exterior
localitãþii.

- Ponderea locuinþelor alimentate cu apã
din reþeaua publicã din total locuinþe – accesul
la apã reprezintã o cerinþã obligatorie atât
pentru asigurarea unor condiþii minime de
igienã a populaþiei cât ºi pentru desfãºurarea
activitãþilor economice. Sistemele centralizate
de alimentare cu apã prezintã garanþia unor
debite constante ºi a unei calitãþi
corespunzãtoare a apei furnizate, fiind
preferate în faþa celor proprii. Astfel, existenþa
unei reþele publice de alimentare cu apã la nivel
de comunã reprezintã un avantaj, în special
din perspectiva potenþialilor investitori ºi
contribuie la creºterea potenþialului de
dezvoltare a acesteia;

- Ponderea locuinþelor racordate la
canalizare în total locuinþe comunã – realizarea
sistemelor de canalizare constituie un atu în
dezvoltarea viitoare a zonelor rurale ºi
reprezintã o cerinþã majorã atât pentru
satisfacerea nevoilor populaþiei cât ºi din
perspectiva asigurãrii protecþiei mediului;

- Ponderea locuinþelor racordate la reþeaua
de gaze - indicatorul este relevant deoarece
aratã, din perspectiva accesului la serviciile
de bazã, nivelul de dezvoltare ºi civilizaþie al
populaþiei. De asemenea, existenþa posibilitãþii
de racordare la sistemul de alimentare cu gaze,
creºte ºansele zonei de a atrage investitori.

Aproximativ 31% din comune se situeazã

în intervalul inferior din punct de vedere al
valorii indicatorului, respectiv sub 2% din
numãrul de locuinþe alimentate cu apã din
reþeaua publicã. Existã totuºi ºi 22 de comune,
situate cel mai probabil în zonele limitrofe ale
marilor oraºe, unde indicatorul înregistreazã
valori de peste 85%.

În 2389 din cele 2861 de comune, peste
95% din locuinþe nu sunt racordate la reþeaua
de gaze. În acest context populaþia localã este
în continuare dependentã de modalitãþi ºi
mijloace tradiþionale de asigurare a unor
condiþii minime de trai (de exemplu încãlzirea
locuinþei).

În acest studiu pe primele locuri se situeazã
în ordine comunele: Floreºti (jud.Cluj),
Sânmartin (Bihor), Giroc (Timiº), ªelimbãr
(Sibiu), Sânpetru (Braºov), Baciu (Cluj),
Hãrman (Braºov), Sângeorgiu de Mureº
(Mureº), Dumbrãviþa (Timiº), Mihail
Kogãlniceanu (Constanþa), etc.

Pe ultimele 5 locuri din þarã se situeazã
localitãþile: 2857. Bulzeºtii de Sus (jud.
Hunedoara); 2858. Necºeºti (Teleorman);
2859.Adãseni (Botoºani); 2860. Bãtrâna
(Hunedoara); 2861. Pardosi (Buzãu).

În judeþul Sibiu pe primele locuri se
situeazã: ªelimbãrul (loc 4 naþional), Cristian
(20), Rãºinari (35), ªura Micã (52), Slimnic (73),
Arpaºu de Jos (105), ªura Mare (112), Orlat
(113), Sadu (132), Gura Rîului (134), Cîrþiºoara
(151), etc.

Pe ultimele locuri: 2236. Iacobeni; 2399.
Merghindeal; 2454. Brãdeni; 2481. Brãdeni;
2590. Mihãileni; 2690. Ludoº (ultimul loc).

Ocupând onorantul loc doi la nivel
judeþean, administraþia comunei Cristian a
fãcut dovada justeþei viziunii dezvoltãrii
durabile, toate politicile locale fiind puse în
slujba cetãþeanului!

Marius Halmaghi
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Iatã cã încã un an îºi terminã de tors
caierul timpului în curând, iar
sãrbãtorile de iarnã se grãbesc sã ne batã
la uºã.

Grãdiniþa cu Program Prelungit
Cristian ºi-a deschis porþile în 12
septembrie 2016 pentru 120 preºcolari,
care învaþã în cinci grupe: grupa mica A
îndrumatã de dna. educatoare Gligor
Raluca, grupa mica B îndrumatã de dna.
educatoare Ogner Viorica , grupa
mijlocie coordonatã de dna. educatoare
Ghisoiu Andreea, grupa mare îndrumatã
de dna. educatoare Casir Elena , grupa
cu program prelungit – educatoare Radu
Daniela ºi grupa combinatã germanã –
educatoare Cristea Mihaela. Condiþiile
din grãdiniþa noastrã ºi activitãþile
desfãºurate de cãtre cadre didactice
calificate fac ca frecvenþa sã fie ridicatã,
mai ales la grupa mare unde preºcolarii
se pregãtesc cu conºtiinciozitate pentru
clasa pregãtitoare.

Colaborarea strânsã cu pãrinþii
preºcolarilor contribuie la obþinerea
unor rezultate bune ºi foarte bune în
procesul instructiv-educativ.

Luna decembrie, aºa dupã cum se
ºtie, este luna cadourilor, dar ºi a
serbãrilor închinate Naºterii Pruncului
Sfânt. Fiecare grupã a pregãtit colinde,
poezioare, scenete pe care le vor

Lumea din care face parte þãranul
român a fost dintotdeauna bogatã în
obiceiuri ºi tradiþii. Iarna este anotimpul
cel mai bogat în tradiþii, datini ºi
obiceiuri. În ziua de 6 decembrie se aleg
conducãtorii cetei junilor, ºi în acest an
în urma discuþiilor purtate unde tinerii
comunei s-au întâlnit conform tradiþiei
la Primãria Cristian cu d-l primar ºi
viceprimar au stabilit tinerii care fac
parte din ceata de cãluºari ºi programul
lor conform tradiþiei.

GRADINIÞA NOASTRÃ
prezenta în faþa pãrinþilor, a bunicilor, a
celorlalþi invitaþi, dar mai ales în faþa lui
Moº Crãciun, care vine ºi anul acesta,
ca în fiecare an, cu daruri consistente
oferite de cãtre Consiliul Local ºi
Primãria Cristian. Mulþumim pentru
aceste daruri Consiliului Local ºi
Primãriei Cristian ºi le urãm pe aceastã
cale sãrbãtori fericite, un An Nou cu
sãnãtate ºi îmbelºugat alãturi de cei
dragi!

Un An Nou cu sãnãtate ºi împliniri
urãm ºi pãrinþilor preºcolarilor,
domnului director, celorlalte cadre
didactice din ºcoala noastrã, doamnei
doctor ºi tuturor colaboratorilor noºtri.

Aceleaºi urãri de sãnãtate, fericire
ºi împliniri în noul an care se apropie
urãm tuturor locuitorilor comunei
noastre, iar sãrbãtoarea Naºterii
Pruncului Sfânt sã aducã în casele
tuturor pace, liniºte ºi împãcare
sufleteascã!

,,Strãlucirea stelei de Crãciun sã
vã lumineze inimile, iar în

sufletele voastre sã se
oglindeascã lumina caldã a

lumânãrilor.
Crãciun fericit vã doreºte

colectivul grãdiniþei ”
                                                                                                      INSTITUTOR

GLIGOR RALUCA

Cãluºarii din Cristian
pregãtiþi de sãrbãtori

1. Gligor Gabi Nistor - jude
2. Gligor Cornel Mihai - pristav
3. Þirigu Rareº - pârgar
4. Pipernea Marius - crâºmar bãtrân
5. Baroiu Vasile - crâºmar tãnãr
6. Cândea Andrei - cãluºar
7. Pampu Marius - cãluºar
Vã mulþumim atât vouã cât ºi

familiilor voastre pentru implicare în
pãstrarea ºi conservarea tradiþiilor care
se desfãºoarã în comuna noastrã.

La mulþi ani!

De asemenea menþionãm ºi participarea,
ca invitaþi, a domnului primar Ioan Seuchea,
viceprimar Gheorghe Pipernea de la Primaria
comunei Cristian, consilieri locali, pãrinþi
(veteran al comitetului de pãrinþi - Gheorghe
Ghiºoiu).

Concursul a scos în evidenþã buna
pregãtire fizicã, tehnico-tacticã, interesul
pentru aceastã disciplinã sportivã,
valorificându-se la maxim potenþialul propriu

“Sã te cunoºti, sã te stãpâneºti, sã te învingi, iatã
frumuseþea eternã a sportului, aspiraþiile fundamentale
ale adevãratului sportiv ºi condiþiile succesului sãu.”

Cupa „1 Decembrie” – TENIS DE MASÃ
O afirmare, o confirmare, o nãzuinþã împlinitã, o acþiune reuºitã

(continuare din pagina 7)

în condiþii de concurs, cultivând deprinderi
folositoare in tot cursul vieþii, educând ºi
formând caractere deosebite omului cu acele
admirabile virtuþi ce decurg dintr-o minte
sãnãtoasã într-un corp sãnãtos.

Buna organizare, exuberanþa ºi
entuziasmul caracteristice vârstei tinere, au
creat o bunã dispoziþie ºi optimism, prilejuind
întreceri disputate, echilibrate, þinând atât
concurenþii, cât ºi suporterii intr-o stare de
necontenitã vibraþie.

Iatã câºtigãtorii:

Clasele I-IV:
Locul I Moga Tudor – Sãliºte
Locul II Cãtoiu Cristian – Cristian
Locul III Frunþeanu Sebastian – Cristian
Locul IV Matei Claudiu – Cristian
Clasele V-VI
Fete:
Locul I Moga Teodora – Sãliºte
Locul II ªitoianu Delia – Cristian
Locul III Popa Claudia – Cristian
Locul IV Opriº Daraiana – Cristian
Baieti:
Locul I Duca Rãzvan – Cristian
Locul II Rahoveanu Darius – Sãliste
Locul III Tolciu Flavius – Cristian
Locul IV Tolciu Cornel – Cristian
Clasele VII-VIII
Fete:
Locul I Popa Denisa – Cristian
Locul II Moldovan Bianca – Cristian
Locul III ªitoianu Denisa – Cristian
Locul IV Oanã Diana – ªelimbãr
Bãieþi:
Locul I Sterp Florin – Cristian

Locul II Tãvala Cosmin – Cristian
Locul III Barb Adrian – Cristian
Locul IV Vlad Gheorghe – Sãliºte
Seniori
– simplu feminin:
Locul I Piloiu Camelia – Cristian
Locul II Drãgoiu Andreea – Cristian
Locul III Bunescu Diana – Gura-Riului
Locul IV prof. Dache Gabriela – Cristian
- simplu bãieþi:
Locul I Todarcea Ioan – Cristian

Locul II Cunþan Ioan – Sãliste
Locul III Ciobanu Cosmin – Cristian
Locul IV Dragomir Ioan – Cristian
Tuturor câºtigãtorilor le-au fost acordate

cupe, medalii, diplome ºi substanþiale premii în
obiecte.

Trofeul Cupa 1 Decembrie a revenit pentru
a noua oara consecutiv ªcolii Gimnaziale
Cristian, urmatã de Liceul I. Lupaº Sºliºte ºi de
ªcoala Gimnazialã M. Viteazu ªelimbãr. De
menþionat si pe domnii profesori care au
pregãtit aceºti elevi, într-o meserie asprã dar

ºi plãcutã, umilã uneori, o meserie care
epuizeazã dar ºi învioreazã, o meserie care
cere pasiune ºi dãruire, îi amintim cu bucurie
ºi pentru cã au rãspuns invitaþiei noastre pe
domnii prof.: Nanu Daniel – ªelimbãr, Mînzat
Mircea – Sãliºte, Lupu Alexandrina – Rãºinari,
Luca Florian - Sãcel.

La buna desfãºurare a concursului, a
contribuit ºi implicarea directã a Primãriei din
localitate (primar Ioan Seuchea) - precum ºi
ajutorul urmãtorilor sponsori loiali ºi generoºi:
viceprimar Gheorghe Pipernea – Cristian,
consilier local Elena Pipernea, Ioan Murariu –
Sãliºte , consilier judeþean Anca Floroiu. De
asemenea adresãm sincere mulþumiri tuturor
colegilor de la ºcoala noastrã, care s-au implicat
direct în organizarea concursului. Un gând de
mulþumire îi adresãm harnicului ºi modestului
Ioan Beju – Cãminul Cultural Cristian.

Aºa s-a încheiat cu success a IX-a ediþie a
cupei 1 Decembrie la tenis de masã – o reuºitã
deplinã. Felicitãri tuturor participanþilor ºi celor
implicaþi în organizarea concursului!

Organizator, prof. Nicolae Pampu


