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Cuvântul primarului
primarului în
Ajunul Crãciunului!

Ne pregãtim sã întâmpinãm marea
Sãrbãtoare a Naºterii Domnului ºi noul an 2018.
Este momentul din an când trebuie sã fim mai
buni, mai toleranþi ºi sã ne punem în balanþã
atât realizãrile, cât ºi planurile de viitor.
Credem cã 2017 a fost un an mai bun decât
2016, proiectele iniþiate (ºi unele din ele
finalizate) în acest an, dându-ne speranþe ºi
fãcându-ne optimiºti pentru anii viitori.
Proverbul românesc „cum îþi aºterni aºa dormi”

poate fi interpretat în multiple feluri, fiind
asociat cu „fã-le toate la timpul lor” sau „ce
investeºti la tinereþe o sã ai la bãtrâneþe”. Ca
într-o familie în care fiecare are viaþa pe care o
meritã, la nivel de comunitate accesul la
prosperitate este mult mai greu ºi se duce dupã
reguli mult mai complexe. Zestrea edilitarã se
construieºte greu, în timp, cu mult efort ºi cu
specialiºti din domenii variate, care trebuie sã
colaboreze pentru obiectivul fixat. Cu toþii
aºteptãm împlinirea zicãtorii „dupã muncã ºi
rãsplatã”, la nivelul comunitãþii trãind cu
speranþa ca generaþiile viitoare sã ne urmeze ºi
sã facã cel puþin cât a reuºit generaþia noastrã,
care a vieþuit la cumpãna dintre milenii.
Anul 2018 - cu siguranþã - va fi mult mai
prosper, iar eu voi face tot ceea ce îmi stã în
putere sã duc aceastã misiune la bun sfârºit,
gândindu-mã cã cei o sutã de ani de la MAREA
UNIRE, trebuie sãrbãtoritã cum se cuvine:
cu recunoºtinþã pentru înaintaºii noºtri ºi
speranþã cã vom fi uniþi ºi nu vom uita de
unde am plecat.
Sã aveþi un an bun, fericire, sãnãtate,
împliniri personale ºi profesionale, iar lumina
sãrbãtorilor sã vã însoþeascã în fiecare
moment al Noului An!
Sãrbãtori Fericite ºi La Mulþi Ani!
Primarul Comunei Cristian
IOAN SEUCHEA

Scrisoare cãtre creºtinii din
Cristian în cãutarea lui Hristos

Fraþilor,
Vã scriu în aceste zile - deja ca un obicei în Gazeta de Cristian, rugându-L pe Dumnezeu
Cel care este deja în inimile voastre, sã ne
descopere mai adevãrat cuvântul Evangheliei
Sale. Doar învãþãtura Sa ºi trãirea credinþei
creºtine ca viaþã a noastrã de zi cu zi, hrãnirea
ºi împãrtãºirea de viaþa Lui dumnezeiascã prin
Taina Împãrtãºaniei, în Sfânta Liturghie, în
bisericã, ne pot face cu adevãrat vii, reali,
luminaþi, sfinþi, purtãtori de Dumnezeu ºi

fericiþi.
Cu fiecare an care trece se accelereazã
opoziþia lumii împotriva Bisericii, adicã
împotriva noastrã, a credinþei noastre, a
modului nostru de a înþelege ºi cunoaºte viaþa.
Tot mai mult ceea ce este rãu, trebuie nu doar
tolerat, ci acceptat ca un bine, ca apoi sã fim
tot noi traºi la rãspundere pentru cã nu ne
dezicem de morala noastrã izvorâtã din
învãþãtura Mântuitorului.
(continuare în pagina 4)
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Au trecut douãzeci de veacuri de când
Fecioara Maria ºi tâmplarul Iosif din Nazaretul
Galileei, într-o noapte adâncã, cãutau loc de
gãzduire în Betleem. Toate porþile erau închise
în faþa Fiului lui Dumnezeu, Care Se cobora în
lumea noastrã pentru ca sã aducã luminã
„poporului care stãtea în întuneric ºi celor ce
ºedeau în latura ºi în umbra morþii” (Mt. 4, 16).
Niºte pãstori îi conduc într-o peºterã sãracã
unde „Fecioara Maria / Naºte pe Mesia”.
Aceasta este noaptea care pune capãt
aºteptãrii de secole. Este noaptea în care începe
ziua fãrã de apus. Acum, cerul se logodeºte cu
pãmântul, iar cântecul îngerilor se acordã cu
vocile celor mici ºi sãraci, ale celor curaþi.
Pãstorilor li se dã vestea care îi bucurã pe toþi:
„Astãzi vi s-a nãscut Mântuitor!”
În una din galeriile de picturã ale Romei,
se gãseºte un tablou foarte expresiv. Pe pânza
aceea este Naºterea Domnului, într-un cadru
atât de cunoscut: Fecioara Maria, dreptul Iosif,
pãstorii, ieslea, staulul cu vite. Persoane ºi
lucruri abia se disting din umbrele nopþii adânci,
în care s-a petrecut marea tainã a creºtinãtãþii.
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Omul poate construi pentru a sluji mântuirii
sufletului, adicã spre zidire spiritualã ºi
culturalã, spre binele familiei sale, dar ºi spre
binele întregii comunitãþi.
Fãrã a-l uita vreo clipã pe aproapele aflat
la nevoie, ci dimpotrivã, înmulþind milostenia
ºi asistenþa pastoralã ºi umanitarã, prin
implicarea unui numãr tot mai mare de
credincioºi ai parohiei noastre, ne amintim
cuvintele Mântuitorului cã “pe sãraci pururea
îi veþi avea cu voi” ºi ne îndreptãm atenþia
deopotrivã ºi cãtre zidirea viitorului: educaþia
spiritualã a copiilor ºi tinerilor noºtri.

Poate cel mai de suflet, dar ºi cel mai vizibil
proiect cultural al Parohiei este înfiinþarea ºi
susþinerea Ansamblului popular Plaiuri de
munte ºi a Festivalului cultural de toamnã din
Cristian, ajuns la a III- a ediþie. Membrii
ansamblului au reprezentat cu cinste comuna
ºi tradiþiile noastre la festivaluri ºi din alte
judeþe ale þãrii. Astfel, nu investim doar bani,
ci, fiind vorba de activitãþile cu tinerii, investim
ºi înmulþim talantul dragostei pentru tradiþiile
româneºti ºi creºtine, cunoaºterea identitãþii
noastre româneºti, întãrirea patriotismului ºi
a specificului vieþii de la sat.
(continuare în pagina 5)

De unde vine lumina? Nu de la sfeºnic de
lumânare, nici de la lunã, nici din cer.
Toatã strãlucirea vine de la faþa Pruncului,
Care Se vede culcat pe o mânã de paie la mijloc,
ca de la un mic soare cãzut pe pãmânt.
Pictorul a reuºit sã prindã cu mãiestrie de
mare inspiraþie tot înþelesul evenimentului
petrecut la Betleem, înþeles pe care Biserica
noastrã îl cântã cu atâta bucurie, de Crãciun:
„Naºterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
rãsãrit-a lumii lumina cunoºtinþei...”.
Soarele dreptãþii este coborât între
oameni; Dumnezeul slavei este cu noi. Sfântul
Ioan Gurã de Aur exclamã: „O, minune, ce sã
spun, cum sã descriu aceastã naºtere? Toate
mã umplu de uimire. Cel vechi în zile, Prunc!
Cel Ce ºade pe tron ceresc, acum culcat în
iesle! Cel nepipãit, acum supus mâinilor
omeneºti! Cel Ce a sfãrâmat legãturile morþii,
e înfãºat în scutece!”.
Naºterea Domnului depãºeºte ºi lasã în
umbrã tot ce s-a sãvârºit important sub soare.

(continuare în pagina 4)

CUVÂNTUL VICEPRIMARULUI
Magia Crãciunului sã vã poarte pe
aripile sale pânã veþi atinge cu degetele
bolta cereascã ºi veþi culege un strop de
binecuvântare pentru a o aduce înapoi
în casa ºi inima dumneavoastrã.
Sãrbãtorile sunt pline de bucurie! Este
momentul perfect sã ne amintim de
trecut ºi sã ne gândim la viitor! Fie ca
pacea ºi dragostea sã vã cuprindã, în
aceastã perioadã minunatã.
LA MULÞI ANI
ªI UN AN NOU FERICIT!
Viceprimar,
Gheorghe Pipernea
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DRAGI CONSÃTENI,

Aºa cum v-am obiºnuit o datã cu
încheierea unui nou an vã punem la dispoziþie
pe aceastã cale un raport cu proiectele realizate
în decursul anului 2017 pentru a vã menþine
mereu informaþi cu privire la munca depusã de
întreg colectivul Primãriei Cristian pentru
bunãstarea cetãþenilor ºi pentru
înfrumuseþarea ºi siguranþa comunei noastre.
În primul rând dorim sa vã facem cunoscut
faptul cã, spre deosebire de anul 2016, an în
care accesarea de fonduri europene a fost
practic imposibilã din cauza modificãrilor
legislative pe aceastã temã, anul 2017 ne-a adus
posibilitatea de a accesa fonduri pentru
realizarea unui obiectiv de maximã importanþã
pentru un numãr mare de cetãþeni, ºi anume
„Extindere reþele hidroedilitare, com. Cristian,
jud. Sibiu” - proiect care prevede introducerea
de canalizare menajerã ºi pluvialã, apã potabilã
pe strãzile XI, XIII, XXVIII ºi XXIX – proiect
aprobat cu un buget de 1.189.996 euro care se
aflã în curs de derulare urmând procedurile
prevãzute de lege pentru a putea începe

lucrãrile.
Un alt proiect depus spre aprobare de
asemenea prin finanþare europeanã este cel
de „Construire Complex Sport în Comuna
Cristian” - cu un buget de 83.000 Euro prin
care se doreºte construirea unei baze sportive
pe str. XIV.
Pe lângã aceste reuºite ne mândrim cu
realizarea unui numãr mare de proiecte
desfãºurate pe parcursul acestui an, unele fiind
finalizate altele în curs de realizare urmând a
fi finalizate în cursul anului viitor.
1. Proiectare salã ºi construire salã sport
pe terenul de sport – în curs
2. Amenajare curte ºi împrejmuire capelã
mortuarã - finalizatã
3. Achiziþionare de mobilier pentru capela
mortuarã - finalizat
4. Aprobare Planului Urbanistic General
al Comunei Cristian – în curs de aprobare
5. Întocmirea Amenajamentelor
Pastorale – în curs
6. Amenajare parcaje ºi refacere trotuare

str. II etapa 2 – în faza de licitaþie
7. Amenajare parcaje ºi refacere trotuare
str. XX – în faza de licitaþie
8. Canalizare pluvialã str. II etapa 2 ºi str.
XX – în faza de licitaþie
9. Asfaltare str. XXV – în execuþie
10. Proiectare Pod peste Cibin în aval a
Comunei Cristian – finalizat
11. Extindere iluminat public – finalizat
12. Reabilitare clãdire str. XI, nr. 50 –
ªcoala Româneascã – finalizat
13. Reabilitare clãdire str. IV, dispensar –
finalizat
14. Instalare sistem de supraveghere video
în comunã – finalizat
15. Dotare parc de joacã str. XI – finalizat
16. Stema comunei servicii heraldice –
aprobatã în curs de publicare
17. Construire depozit de lemne pentru
deservirea populaþiei – finalizat
Tot pentru a veni în sprijinul cetãþenilor,
aparatul de specialitate al primãriei Cristian a
înfiinþat începând cu anul 2017 Serviciul de
Urbanism cu program complet ºi personal
calificat. Datoritã volumului tot mai ridicat de
solicitãri, serviciul de colaborare utilizat în anii

2016
anteriori s-a dovedit a fi insuficient,
soluþionarea cererilor fiind îngreunatã de
programul limitat. Lucrul acesta s-a
materializat prin eliberarea unui numãr ridicat
atât de Autorizaþii de construire, ºi anume 99,
cât ºi de Certificate de urbanism în numãr de
222, iar ceea ce este cel mai important
termenul de soluþionare a scãzut considerabil
iar cetãþenii sunt serviþi ºi ghidaþi cu
promptitudine.
Toate aceste obiective devin realizabile
în momentul în care conlucrãm pentru buna
desfãºurare a vieþii în comunitate. Avem
plãcerea ºi mulþumirea sã constatãm cã
eforturile noastre sunt susþinute ºi de
contribuþiile dumneavoastrã, fapt dovedit de
gradul de colectare al taxelor ºi impozitelor
locale care s-a ridicat la 93%, de asemenea
trebuie sã menþionãm faptul cã s-au depus
eforturi, prin compartimentul de executãri
silite al Primãriei Cristian ºi pentru
recuperarea datoriilor la bugetul local cauzate
în special de amenzi.
Vã doresc un An Nou plin de realizãri ºi
împliniri ºi Sãrbãtori îmbelºugate.
PRIMAR, Ioan Seuchea
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ACTIVITATEA SERVICIULUI
DE STARE CIVILÃ
În cursul anului 2017 în cadrul Serviciului de Stare Civilã au fost înregistrate un numãr de 19
decese, 23 cãsãtorii, 6 naºteri, în principal acte transcrise, însã în evidenþele Primãriei Cristian
au fost luaþi un numãr de 31de nou nãscuþi. Pe lângã înregistrãrile curente Serviciul de stare
civilã a rãspuns cu deosebitã promptitudine diverselor cereri ºi probleme apãrute în materie de
stare civilã, în condiþiile legii, pentru a susþine ºi ajuta cetãþenii comunei în remedierea
deficienþelor apãrute ºi soluþionarea acestora.
Cu aceastã ocazie Serviciul de stare civilã din cadrul Primãriei Cristian împreunã cu întreg
colectivul doreºte sã le ureze cuplurilor care ºi-au unit destinele în decursul acestui an CASÃ DE
PIATRÃ, O VIAÞÃ DE FAMILIE PLINÃ DE IMPLINIRI ªI ARMONIE.
Gheorghe Ioan & Pîºu Daniela
Pamfiloiu Mihai & Vaida Carmen
Brãdescu Marius -Ilie & Dragomir Nicoleta
Pleºea Florin-Bogdan & Mãrunþel Ileana-Adelina
Andronic Alin-Petre & Comiza Nicoleta-Paraschiva
Þecu Ion & Buzilã Victoria
Grozav Liviu-Nicolae & Ciociu Teodora-Florina-Elena
Cãtoiu Lucian & Pamfiloiu Maria-Daniela
Gligor Ioan-Petre & Marcu Ionela
Pintilie Doru & Ismail Elena-Georgeta
Mircea Ionuþ-Constantin & Iliuþ Mihaela-Anamaria
Danciu Alexandru & Vladovici Irina Dana
Ungureanu Mircea & Bãrbat Oana-Maria
Jinar Laurenþiu & Þãranu Paula-Elena-Maria
Sas Vicenþiu-Vasile & Mircea Alina
Arsin Daniel & ªerbu Maria
Dudumã Dragoº & Blanã Denisa-Mihaela
Antonie Mihai-Nicolae & Hogaº Bianca-Ioana
Þãran Tudor & Tãnase Ioana-Alina
Neagu Alexandru-Florin & Diaconu Delia-Elena
Deliu Costel-Ionel & Dicu Crina-Maria
Humaciu Florin-Gheorghe & Nadabaicã Ana-Maria.
SÃRBÃTORI FERICITE ªI UN AN NOU PLIN DE PACE ÎN SUFLETE!
Ofiþer de stare civilã,
Andreea Apostol

IMPOZITELE ªI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2018
AU RAMAS ACELEAªI CA ªI ÎN ANUL TRECUT.

În acest an în perioada 26 aprilie - 1 mai a
avut loc reuniunea reprezentanþilor comunei
Cristian cu reprezentanþi ai municipalitãþii din
Leuven, Belgia. Comuna Cristian ºi oraºul
Leuven au încheiat un act de adopþiune din
1989 care s-a materializat prin semnarea
actului de înfrãþire în anul 2015, ºi în fiecare an
oaspeþii din Belgia ne onoreazã cu prezenþa
lor. Anul acesta au adus un cadou la venirea
lor, în comuna noastrã, anume o maºinã de
pompieri de 8.000 litri. De-a lungul anilor
partenerii din Leuven au ajutat comuna Cristian
cu fonduri pentru diferite proiecte, cel mai mare
fiind „Apã ºi canal”. Reprezentanþii oraºului
belgian au dat citire mesajului primarului din
Leuven, care a transmis cã „dãruim din tot
sufletul maºina de pompieri comunitãþii din
Cristian”. În cadrul ºedinþei festive,
viceprimarul din Cristian, Gheorghe Pipernea
a transmis oaspeþilor: „Îmi face deosebitã
plãcere, în calitate de viceprimar al comunei
Cristian, sã urez bun venit delegaþiei formate
din 22 de persoane din Leuven. Au venit în
data de 26 ºi vor sta la noi pânã pe 1 mai. Din
octombrie 1989 ºi pânã azi avem o colaborare
excelentã”’. Tot în cadrul ºedinþei viceprimarul
a transmis oaspeþilor mesajul primarului din
Cristian, Ioan Seuchea, ce nu a putut fi prezent
la întâlnire.

noastrã, cei 22 de oaspeþi ºi-au petrecut timpul
vizitând în una din zile: Biserica Evanghelicã,
Biserica Ortodoxã „Ioan Botezãtorul”, Muzeul
Comunei ºi biblioteca. Joi, dupã ºedinþa de la
Primãrie, vizita a continuat la Biserica „Buna
Vestire” ºi pe ºantierele din comunã. Vineri,
excursia a continuat la lacurile sãrate de la

Au fost prezentate musafirilor viitoarele
planuri ale conducerii comunei noastre, printre
care s-au numãrat proiectarea unei sãli de sport
în curtea ºcolii, zugrãvirea primãriei, refacerea
unor trotuare ºi parcãri.
Este de menþionat cã reprezentanþii
oraºului Leuven au desfãºurat, pe parcursul
colaborãrii, numeroase activitãþi care au avut
scopul de a strânge fonduri pentru ajutorarea
comunei Cristian, iar potrivit celor spuse de
cei 22 de oaspeþi locuitorii din Leuven s-au
arãtat binevoitori ºi s-au implicat în fiecare
activitate. În perioada petrecutã în comuna

ai comunei Cristian: dl. Ion Ghiºoiu, dl. Claudiu
Dodoc, dna. Cosmina Radu, dl. Marian Bucur,
dl. Cãtãlin Jurca, dl. Constantin Borcan ºi dl.
Ioan Ihora au fost întâmpinaþi cu braþele
deschise în Belgia, de cãtre reprezentanþi ai
municipalitãþii din Leuven. În perioada 8
septembrie - 13 septembrie au fost gãzduiþi
acolo ºi primiþi în tradiþiile belgiene. Au discutat
viitoare colaborãri ºi au vizitat împrejurimile
din Leuven.

Ocna Sibiului, apoi la Cetatea din Alba Iulia ºi
totul s-a încheiat cu o plimbare prin centrul
Sibiului, alãturi de viceprimarul municipiului
Sibiu, dupã care oaspeþii au fost însoþiþi la
Muzeul Satului. Ultima zi a fost petrecutã la
Pãltiniº ºi în data de 1 mai a urmat plecarea
spre Leuven.
În decursul acestui an, delegaþia formatã
din domnul viceprimar Gheorghe Pipernea,
domnul ºef S.V.S.U. Dan Popescu ºi 7 consilieri

Bibliotecar
Dãnuleþiu Mihaela
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ROMÂNIA – JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

HOTÃRÂREA NR. 82/ 2017
privind aprobarea
Regulamentului comunal privind organizarea pãºunatului ºi exploatarea pajiºtilor
ºi a pãºunilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei Cristian, jud. Sibiu

Consiliul Local al Comunei Cristian, judeþul Sibiu întrunit în ºedinþa ordinarã la
data de 21 noiembrie 2017;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Cristian, în calitate
de iniþiator al proiectului de hotãrâre, înregistratã sub nr. 9923/15.11.2017 prin care
propune Consiliului Local al comunei Cristian aprobarea Regulamentului comunal privind
organizarea pãºunatului ºi exploatarea pajiºtilor ºi a pãºunilor de pe raza teritoriului
administrativ al comunei Cristian, judeþul Sibiu;
Analizând raportul de specialitate comun întocmit de viceprimarul comunei Cristian
înregistrat sub nr. 9922/15.11.2017;
Avizul favorabil al Comisiei juridice ºi de disciplinã;
Având în vedere:
- Prevederile Constituþiei României, republicatã;
- Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea
ºi exploatarea pajiºtilor permanente ºi pentru modificarea ºi completarea Legii Fondului
Funciar nr. 18/1991, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 16/2016 privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit. d) din
OUG nr. 34/2013,precum ºi pentru modificarea ºi completarea OUG nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plãþi care se aplicã în agriculturã în perioada 2015-2020 ºi
pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme
de asociere în agriculturã;
- Prevederile Legii nr. 72/2002 – legea zootehniei;
- Prevederile Legii nr. 287/2009 – privind Codul Civil, republicatã;
- H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea
OUG nr. 34/2013;
- Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia
publicã;
În temeiul prevederilor art. 45 ºi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/
2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
HOTÃRÃªTE:
Art.1. Se aprobã Regulamentul comunal privind organizarea pãºunatului ºi
exploatarea pajiºtilor ºi a pãºunilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei
Cristian, judeþul Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezent
hotãrâre;
Art.2. Primarul comunei Cristian prin compartimentele de specialitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
Adoptatã la Cristian, la data de 21 noiembrie 2017-12-16

Preºedinte de ºedinþã
Radu Cosmina

Contrasemneazã Secretarul comunei
Schiau Maria Cici

O ZI ÎN BIBLIOTECA MEA DIN COMUNÃ
A mai trecut un an, iar biblioteca, mai
mult decât ori care instituþie a unei societãþi,
traverseazã timpurile. Viaþa unei biblioteci –
prezentul ºi viitorul acesteia – depinde de
factori sociali, economici ºi în aceeaºi mãsurã,
de capacitatea ei de a se adapta la evoluþia
rapidã a societãþii, la schimbãrile pe care
progresul tehnologic le produce în toate
domeniile de activitate. Biblioteca nu se poate

închide în sine. Soarta ei depinde de modul
cum rãspunde provocãrilor vremii. În acest
context Biblioteca comunalã Cristian, ca
furnizoare de servicii informaþionale, are ca
preocupãri de bazã: atragerea locuitorilor
comunei cãtre bibliotecã, nu doar pentru
anumite lecturi, ci ºi pentru a gãsi rãspuns la

întrebãrile din toate domeniile cunoaºterii ºi a
vieþii social - economice locale, utilizând baza
de date de informare comunitarã cât ºi
internetul, completarea ºi conservarea
colecþiilor de cãrþi ºi publicaþii respectând
caracterul enciclopedic al bibliotecii, solicitãrile
utilizatorilor, precum ºi structura socioprofesionalã a populaþiei pe care are datoria sã
o deserveascã. Conceptul de bibliotecã publicã
nu înseamnã sã judeci sau sã controlezi
informaþia la care are acces o persoanã, ci sã
permiþi accesul liber ºi egal pentru toatã lumea,
indiferent de vârstã sau alte considerente.
Acesta este conceptul care stã la baza libertãþii
intelectuale. Atâta timp cât un utilizator are o
atitudine corectã faþã de bibliotecã, el are
dreptul sã împrumute orice carte disponibilã
din bibliotecã ºi poate avea acces la calculator.
Biblioteca fiind dotatã cu patru calculatoare,
camere web, scanner, imprimantã, proiector
ºi ecran, oferã astfel servicii noi ºi moderne
utilizatorilor. Acestea au ajutat la creºterea
considerabilã a numãrului de cetãþeni interesaþi
de accesarea informaþiei. Mulþi nu dispun acasã
de computere personale. Într-o ambianþã
plãcutã, într-o salã special amenajatã, încãlzitã,
ei pot folosi un calculator de mare vitezã,
conectat la reþeaua de internet ºi gãsesc
informaþia de care au nevoie în sprijinul luãri
unei decizii corecte pentru viaþa lor.
În perioada 22.05.2017- 26.05.2017 s-a
desfãºurat sãptãmâna „ªcoala Altfel” în cadrul
cãreia s-au desfãºurat activitãþi în bibliotecã ºi
vizite la Muzeul Sãtesc din comunã. În funcþie
de nevoile copiilor la finalizarea programului
ºcolar ajutãm acolo unde este nevoie, citim
poveºti pe care apoi le povestim, le transpunem
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ROMÂNIA – JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

PROIECT DE HOTARÂRE NR. 89 /2017
privind aprobarea preþului pentru vânzarea directã cãtre populaþie a lemnului
fasonat din Depozitul Cristian, în anul 2018
Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în ºedinþa ordinara din data de 19 decembrie
2017,
Având în vedere raportul nr. 10.755/13.12.2017 prin care se propune aprobarea preþului
pentru vânzarea directã cãtre populaþie a lemnului fasonat din Depozitul Cristian, în anul 2018 ºi
expunerea de motive nr. 10.754/13.12.2017 a iniþiatorului proiectului, primar Ioan Seuchea,
Vãzând avizul Comisiei pentru agriculturã, activitãþi economico - financiare, amenajarea
teritoriului ºi urbanism a Consiliului Local al comunei Cristian, judeþul Sibiu;
Luând în considerare adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA nr. 1478/
23.11.2017, înregistratã la Primãria Comunei Cristian sub nr. 10.389/29.11.2017,
În conformitate cu prevederile art. 45 din H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicã,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 18, art. 115 alin. 1 lit. b ºi al art. 123 din Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1 Se stabileºte preþul pentru vânzarea directã din Depozitul Cristian cãtre populaþie a
lemnului fasonat recoltat din fondul forestier propriu al Comunei Cristian prin Regia Publicã
Localã Ocolul Silvic Cindrel RA, în anul 2018, astfel:
Rãºinoase:
Lemn lucru gros (>40 cm foioase >34cm rãºinoase) 370 lei
Lemn lucru mijlociu (24-40 cm foioase20-34cm rãºinoase) 280 lei
Lemn subþire (<24 cm foioase <20cm rãºinoase) 200 lei
Lemn de foc 120 lei
Fag:
Lemn lucru gros (>40 cm foioase >34cm rãºinoase) 320 lei
Lemn lucru mijlociu (24-40 cm foioase20-34cm rãºinoase) 280 lei
Lemn subþire (<24 cm foioase <20cm rãºinoase) 280 lei
Lemn de foc lobde 310 lei
Lemn de foc 280 lei
Stejari, paltin de munte, cireº:
Lemn lucru gros (>40 cm foioase >34cm rãºinoase) 450 lei
Lemn lucru mijlociu (24-40 cm foioase20-34cm rãºinoase) 300 lei
Lemn subþire (<24 cm foioase <20cm rãºinoase) 280 lei
Lemn de foc lobde 310 lei
Lemn de foc 280 lei
Diverse tari:
Lemn lucru gros (>40 cm foioase >34cm rãºinoase) 300 lei
Lemn lucru mijlociu (24-40 cm foioase20-34cm rãºinoase) 280 lei
Lemn subþire (<24 cm foioase <20cm rãºinoase) 280 lei
Lemn de foc lobde 310 lei
Lemn de foc 280 lei
Diverse moi:
Lemn lucru gros (>40 cm foioase >34cm rãºinoase) 270 lei
Lemn lucru mijlociu (24-40 cm foioase20-34cm rãºinoase) 250 lei
Lemn subþire (<24 cm foioase <20cm rãºinoase) 220 lei
Lemn de foc lobde 250 lei
Lemn de foc 220 lei
Vârfuri, crãci, deºeuri:*
Lemn de foc 120 lei **
Preþurile de mai sus sunt exprimate în lei/m3 TVA INCLUS.
*Pentru persoane /familii defavorizate, în limita prevãzutã de A.P.V., în perioada de autorizare
a parchetului, factor de cubaj = 0,2
**24 lei/mst
Art.2 Prezenta hotãrâre se comunicã Instituþiei Prefectului judeþului Sibiu în vederea
exercitãrii controlului cu privire la legalitate ºi se aduce la cunoºtinþa publicã prin grija secretarului
comunei.
Art.3 Se încredinþeazã primarul Comunei Cristian ºi Regia Publicã Localã Ocolul Silvic
Cindrel RA cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
Avizat, Secretarul comunei
INIÞIATOR PRIMAR,
Schiau Maria Cici
IOAN SEUCHEA
pe hârtie prin desen, citim ºi dezbatem
împreunã subiecte citite în cãrþile citite acasã
în sãptãmâna precedentã, descoperim
împreunã ce autori ne plac ºi de ce unele cãrþi
rezoneazã mai mult sau mai puþin cu noi. În
aceeaºi mãsurã desluºim misterele
computerului: învãþãm sã redactãm un

document Word, sã folosim emailul, pentru cã
ne dorim ca – pe cât se poate – cei mici sã þinã
pasul cu alþi copii ºi în ceea ce priveºte
tehnologia. În preajma sãrbãtorilor, toþi copiii,
lucreazã cot la cot pentru a confecþiona
felicitãri ºi diverse mici obiecte pe diferite teme
ziua mamei, mãrþiºorul, Paºtile, Crãciunul. Ne
dorim comunitatea noastrã sã creascã ºi sã
evolueze cât mai mult, de la cel mai mic la cel
mai mare.
Fie ca sãrbãtorile de iarnã sã ne gãseascã
mai buni ºi mai aproape de Dumnezeu.
Crãciun Fericit
ºi un An Nou îmbelºugat.
Bibliotecar, Dãnuleþiu Mihaela
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Scrisoare cãtre creºtinii din
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(continuare din pagina 1)
Înainte cu opt veacuri de Naºterea lui Iisus,
proorocul Isaia spunea: „Prunc S-a nãscut
nouã, un Fiu S-a dat nouã, a Cãrui stãpânire e
pe umerii Lui ºi se cheamã numele Lui: Înger
de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare,
biruitor, Domn al pãcii, Pãrinte al veacului ce
va sã fie” (Is. 9, 5). Prin Naºterea Sa cu trup
din Sfânta Fecioarã Maria, Fiul lui Dumnezeu
coboarã din slava Sa în peºtera cea sãracã a
Betleemului.
Mai presus de înþelegerea minþii omeneºti
ºi spre uimirea de neînþeles a Puterilor cereºti,
Fiul lui Dumnezeu ia chip de rob, „fãcându-Se
asemenea oamenilor” (Filip. 2, 7), afarã de
pãcat. Aceastã tainicã lucrare Îl face pe
Domnul Hristos permanent actual ºi viu în viaþa
oamenilor, renãscându-Se, astfel, în ieslea
sufletelor lor ca Mângâietor, Luminãtor,
Cãlãuzitor spre tot ce este de folos ºi mântuire.
Acest lucru îl aratã colindul: „Rãsunã
înspre searã / Al clopotelor cânt, / Cã vine,
vine iarã / Iisus pe-acest pãmânt. / El vine’n
leagãn verde, / De îngeraºi purtat, / Sã scape
lumea întreagã / De rãu ºi de pãcat”.
De multe ori, când ne gândim la
Dumnezeu, Îl vedem sub chipul Creatorului
Atotputernic, Care a fãcut lumea sau ca un
Împãrat glorios, Care stãpâneºte universul. El
este, într-adevãr, Creator ºi Domn, dar
Evanghelia ni-L descoperã ca pe un Tatã iubitor,
Care prin întruparea Fiului Sãu ne adoptã în
familia Sa ºi ne face copiii Sãi. Sfântul Apostol
ºi Evanghelist Ioan zice: „Vedeþi ce fel de iubire
ne-a dãruit nouã Tatãl, ca sã ne numim fii ai lui
Dumnezeu; ºi suntem! Dar ce vom fi, nu s-a
arãtat pânã acum. ªtim cã atunci când El Se
va arãta, vom fi asemenea Lui, fiindcã Îl vom
vedea pe El aºa cum este” (I In. 3, 1-2).
Dumnezeu ne iubeºte. Naºterea lui Iisus este
rãspunsul Pãrintelui ceresc la cea mai
arzãtoare nevoie a sufletului omenesc.
Când vorbim de nevoile omului, ne facem
adesea vinovaþi cã avem în vedere doar cele
trupeºti: mâncare, îmbrãcãminte, locuinþã. Noi
avem, într-adevãr, trebuinþã de aceste lucruri
ºi e bine cã ne strãduim sã le obþinem. Însã
scris este cã „nu numai cu pâine va trãi omul”
(Mt. 4, 4).
Giovanni Papini scria în cartea sa „Viaþa
lui Iisus”: „Doamne, nouã ni se pare cã
flãmânzim dupã pâine, dar foamea noastrã nu
este decât lipsa Ta!”. Noi avem nevoie de
adevãr, de iubire ºi pace ºi toate acestea ni sau
dãruit în noaptea când în Betleem S-a nãscut
Mântuitorul nostru.
Întruparea Fiului lui Dumnezeu ne umple
de convingerea cã Dumnezeu este cu noi.
Prorocul Isaia, vestind venirea lui Mesia, L-a
numit Emanuel, care se tâlcuieºte „Dumnezeu
este cu noi” (Is. 7, 14). Proorocia s-a împlinit în
ziua când Cuvântul S-a fãcut trup ºi S-a sãlãºluit
în lume ºi rãmâne în lume cu credincioºii Sãi.
Domnul nostru ne promite: „Iatã cu voi sunt în
toate zilele, pânã la sfârºitul veacului” (Mt. 28,
20).
Bradul de Crãciun, care rãmâne verde,
simbolizeazã pe Fiul lui Dumnezeu Cel veºnic,
de la Care dobândim ºi noi viaþa cea veºnicã ºi
nepieritoare, înfruntând cu stãruinþã iarna
pãcatelor ºi gerul pãtrunzãtor al ispitelor. Sub

brad, bãtrânul Moº Crãciun aduce daruri
pentru toþi, dar mai ales pentru copiii care
poartã pe chipurile lor gingaºe nevinovãþia
Pruncului Iisus. În acest fel, ne aducem aminte
de darurile minunate pe care le-a adus Hristos
Domnul, la venirea Sa în lume.
Acest lucru îl exprimã Utrenia praznicului
astfel: „Pentru noi Dumnezeu a venit între
oameni, pentru firea cea stricatã Cuvântul trup
S-a fãcut ºi S-a sãlãºluit între noi. La cei
nemulþumitori a venit Fãcãtorul de bine, la cei
robiþi Eliberatorul, la cei ce ºedeau în întuneric
a venit Soarele dreptãþii, în iad Lumina, în
moarte Viaþa, pentru cei cãzuþi Învierea”.
Sãrbãtoarea cu datinile ei creºtineºti
trebuie sã fie pentru noi un prilej de întãrire a
credinþei, de sporire a speranþei cã Dumnezeu
vegheazã asupra noastrã chiar când suntem
învãluiþi de necazuri ºi dureri, de nedreptãþi ºi
amãrãciuni.
El este cu noi în Bisericã, unde prezenþa
Sa realã este luminã pentru drum mângâiere
pentru obosealã, balsam pentru rãni, bucurie
în durere, pace în strâmtorare.
La aceastã mare sãrbãtoare, veniþi sã ne
închinãm ºi sã cãdem la Hristos, cu profundã
adoraþie, concretizatã printr-o autenticã
comportare creºtineascã. Sã ne fie limpede cã
de Crãciun nu ne putem bucura cu adevãrat
decât urmând smerenia, iubirea, credinþa,
rãbdarea ºi iertarea Pruncului Mântuitor, Care
ne grãieºte astfel: „Pildã v-am dat vouã!” (In.
13, 15); „Învãþaþi-vã de la Mine cã sunt blând ºi
smerit cu inima!” (Mt. 11, 29).
Trãind cu fermitate ºi cu cinste, dupã
Evanghelia lui Hristos, ºi imitând exemplul Sãu
sublim de curãþenie ºi virtute, inima noastrã
devine o iesle sfântã, în care Domnul nostru
Se sãlãºluieºte cu harul ºi cu îndurãrile Sale,
aducând pace ºi liniºte în sânul familiei noastre.
Fie ca sfintele sãrbãtori sã vã aducã
împlinirea tuturor dorinþelor spre folos ºi
mântuire, iar Anul Nou care vine sã-l petreceþi
cu bine.
Cu aleasã preþuire ºi binecuvântare,
Pr. Liviu Anghel Mujat
Parohia Cristian II
Cu ajutorul lui Dumnezeu am început anul
acesta înveºmântarea bisericii noastre
parohiale cu picturã pe pânzã ºi frescã, lucrare
care va continua timp de trei ani. Pe aceastã
cale Consiliul parohial al Parohiei II transmite
mulþumiri Primãriei ºi Consiliului Local
Cristian pentru sprijinul financiar acordat anul
acesta, 2017, precum ºi tuturor credincioºilor
care ne-au ajutat atât financiar, cât ºi material
în demararea amplei lucrãri de picturã.
Atenþia dumneavoastrã pentru biserica
noastrã ne dã mare încredere pe mai departe
ºi-L rugãm pe Dumnezeu ºi pe Maica Sa sã vã
rãsplãteascã jertfa cu sãnãtate, pace ºi bucurii
alãturi de cei dragi.
Cu aleasã preþuire ºi binecuvântare,
Pr. Liviu Anghel Mujat
BOTEZUL DOMNULUI – SFINÞIREA
CASELOR DIN PAROHIA ORT.
CRISTIAN II:
4 Ianuarie - VI, V(parþial), IV, I, XXIII ºi III
5 Ianuarie - V, XVI, XV, XVII, XVIII, XIX, XXIV,
XXVIII ºi XXIX.

(continuare din pagina 1)
Vorbiþi-le, vã rog, copiilor ºi nepoþilor voºtri
despre familia lui Iisus, despre viaþa Lui,
aduceþi-i în biserici, rugaþi-vã împreunã cu ei,
spuneþi-le cât de mult ne-a iubit pe noi
Dumnezeu, fãcându-Se om ca noi ºi murind
pentru ca cei care cred în El sã aibã viaþã
veºnicã. Vorbiþi-le despre cei care au fost umiliþi
sau au cãzut ca martiri luptând pentru Bine,
Libertate ºi Adevãr. Din smerenia lui Hristos
sã înveþe cei mici sã fie modeºti, din mila lui
Dumnezeu sã înveþe sã fie iertãtori ºi buni. Fiþi
modele de oameni credincioºi, rugãtori cãtre
Cer în bisericã ºi acasã, cinstiþi ºi drepþi. Trãiþi
în adevãr ºi în dragoste cu rudele ºi cu vecinii,
cu colegii ºi prietenii, cu cei necredincioºi sau
care se împotrivesc adevãrului creºtin. Fiþi
prudenþi, dar curajoºi ºi înþelepþi!
Fiþi buni cu toþi, toleraþii pe toþi, dar nu
toleraþi rãul, vãdiþi-l pe faþã, adicã împotriviþivã rãului care se afirmã direct sau vicleneºte
ºi pe ascuns. Mãrturisiþi binele ºi opuneþi-vã la
ce este rãu. Nu rãsplãtiþi celor rãi cu rãutate,
ci cu bunãtate, nu urâþi pe pãcãtos, ci patima
sau greºeala lui, cãci au nevoie de noi pentru a
ajunge la Luminã ºi la Adevãr. Aveþi iubire ºi
dãruiþi-o celor rãtãciþi pe cãile lumii acesteia
pentru a-i apropia de viaþa creºtinã. Puneþi
deasupra tuturor idealurilor ºi dorinþelor
voastre cãutarea lui Dumnezeu, vorbirea
despre El ºi rugãciunea cãtre El.
Colindaþi-vã unii pe alþii! Faceþi sã se audã,
peste zgomotul nepotrivit al unora, colindele
la ferestrele caselor din comunã. Aduceþi voie
bunã ºi bucurie celor bolnavi, bãtrâni sau singuri
vestindu-le Naºterea lui Hristos prin colindã ºi
ceva dãruit cu inimã bunã. De noi depinde ca
frumuseþea ºi lumina sãrbãtorilor pe care le
numim „de altã datã” sã strãluceascã din nou
astãzi. Sãrbãtoarea Crãciunului este Praznicul
Naºterii Fiului lui Dumnezeu din Fecioarã.
Ajunul ºi toatã perioada de dinainte sunt zile
de post, de rugãciune, de pregãtire sufleteascã
prin spovedanie ºi împãrtãºanie, iar nu prilej
de petrecere fãrã Dumnezeu. Venirea la
Bisericã de Crãciun este în zilele noastre prea
des înlocuitã cu primirea oaspeþilor ºi
pregãtirea meselor. Altã datã pregãtirea
meselor era mai simplã, astãzi cutreierãm prea
mult magazinele pentru a satisface cele mai
„fine” gusturi ºi pofte. Pregãtirea materialã este
mai importantã decât cea sufleteascã, totul
este cãptuºit de consumismul exagerat ºi
exacerbat de reclame ºi emisiuni de televiziune
nepotrivite ºi care denatureazã semnificaþia
spiritualã ºi sfântã a Crãciunului.
Voi cei care sunteþi singuri, fiþi cu gândul
la mila lui Dumnezeu, la darul vieþii pe care îl
aveþi ºi cel care vi se va dãrui în veºnicie. Nu
sunteþi singuri când îl aveþi pe Dumnezeu în

pomenirea inimii voastre. Asemenea ºi voi cei
triºti sau în necaz, ori voi cei bolnavi,
îmbãrbãtaþi-vã ºi vã întãriþi cu gândul la
Învierea lui Hristos. Nu avem nimic pe lumea
aceasta, totul e un dar ºi orice lipsã o încercare.
„Fericiþi cei ce plâng cã aceia se vor mângâia”,
spune Domnul, dar plânsul nostru sã fie pentru
greºelile noastre, pentru cã nu am fãcut bine
destul ori pentru cã nu am iubit sau iertat pe
mãsura chemãrii noastre. Nu va uita Dumnezeu
nici de lacrimile noastre scurse în suferinþã, în
pierdere sau în orice altã nevoie, dar cele care
ne lumineazã cu adevãrat ochii sufleteºti sunt
doar lacrimile din plecarea genunchilor noºtri
cãtre Cer, cele pentru mântuirea sufletului,
pentru iertare, din milã ºi din bucuria dragostei
cãtre altul, din purtarea greutãþii altuia.
Nu-i lãsaþi pe copii sã fie murdãriþi de
ideologia libertinã ºi pãcãtoasã a celor care
duc o propagandã a necredinþei, a desfrâului, a
plãcerilor ºi a necinstei, lucruri care îi fac pe
oameni tot mai insensibili ºi indiferenþi. Dãruiþi
mai multã atenþie relaþiei pe care copilul o are
cu Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare
realizare a viitorului adult: sã devinã cu
adevãrat OM, având reazem în toate tulburãrile
ºi necazurile credinþa în Dumnezeu, dragostea
ºi cinstea din sufletul sãu curat, mila pentru
cel sãrman, lupta pentru dreptate ºi bine.
Credinþa ºi frumuseþea sufletului
românesc de mâine va depinde de duhul în
care îi vom educa pe cei tineri. Biserica ºi
neamul de mâine se clãdesc astãzi. Cultivaþi în
sufletul celor tineri rugãciunea, învãþaþi-i
smerenia ºi rãbdarea, curajul ºi demnitatea. E
vremea acum sã lucrãm cu trudã ºi dragoste
pentru o roadã bunã ºi sãnãtoasã în viitor. Sã
trãim astãzi deplin credinþa creºtinã ortodoxã
pe care am moºtenit-o pentru mântuirea unui
neam românesc curat ºi demn. Sã ne
împãrtãºim de Hristos, Fiul lui Dumnezeu
întrupat ºi sã dãruim iubire prin putere Jertfei
Lui care ni sã în Sfânta Liturghie.
Vesti i-L pe Hristos ca Unul care face parte
din viaþa familiei voastre, vestiþi-L prin bucuria
întâlnirii cu cei dragi ai voºtri, prin bunãtatea
pe care o revãrsaþi cãtre cei strãini vouã.
Sãrbãtoarea Naºterii Domnului, a Anului
Nou ºi a Botezului Domnului sã vã aducã mai
multã bucurie ºi seninãtate, iubire ºi multã
sãnãtate!
Al vostru pãrinte ºi frate de tot binele
voitor ºi rugãtor,
Pr. dr. Adrian Roman
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
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„CE BINE E SÃ F
ACI BINE!”
FA
Activitãþile extraºcolare ale unitãþii
noastre de învãþãmânt sunt subordonate
misiunii stabilite în Proiectul de Dezvoltare
Instituþionalã, misiune care vizeazã ºi
formarea moralã a elevilor. Prin urmare, o
parte din aceste activitãþi urmãresc
promovarea unui nou tip de comportament la
nivelul comunitãþii, care încurajeazã
implicarea, voluntariatul ºi spiritul de echipã.
Ele se înscriu într-un program educaþional
naþional numit Strategia Naþionala de
Acþiune Comunitarã, iar la nivelul ºcolii
existã un plan al activitãþilor pe întregul an
ºcolar.
Beneficiile unui astfel de program sunt
urmãtoarele:
· Promovarea cunoºtinþelor ºi aptitudinilor
elevilor cu privire la unele aspecte importante
ale educaþiei, într-un mod plãcut ºi incitant;
· mai bunã înþelegere ºi conºtientizare a
nevoilor individuale ºi a provocãrilor cu care
se confruntã alte persoane din comunitatea
lor;
· Încurajarea ingeniozitãþii, inteligenþei ºi
creativitãþii lor, pentru a rãspunde nevoilor lor
individuale precum ºi ale comunitãþii din care
fac parte;
· Obþinerea sentimentului de împlinire în
urma întreprinderii de activitãþi utile;
· Dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea unor calitãþi
precum toleranþa, rãbdarea ºi devotamentul;

Desfãºurarea cu succes a acestui tip de
activitãþi presupune colaborarea cu mai multe
instituþii locale, dar ºi implicare din partea
familiilor elevilor.
În sãptãmâna 20.10-25. 10 2017, intitulatã
„Sãptãmâna fructelor ºi a legumelor donate”,
elevii ºcolii noastre, împreunã cu preºcolarii,
au strâns importante cantitãþi de legume ºi
fructe, pe care le-au donat unor familii nevoiaºe,
însoþiþi de preotul Adrian Roman, paroh al
Parohiei I Cristian.
La sfârºitul activitãþii, unul dintre elevi a
exclamat:„CE BINE E SÃ FACI BINE!”
Prof. Mariana Bozdog
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(continuare din pagina 1)
Cele deja construite recent în curtea
reamenajatã a Bisericii, ºi-au arãtat ºi ele,
folosul ºi roadele. Am putut sã slujim Sfânta
Liturghie vara, în noul altar ºi sã ne rugãm sub
umbrarul construit în vecinãtatea sa.
În prezent, este în curs de amenajare,
corpul de clãdiri care va gãzdui Centrul cultural
al parohiei noastre, în curtea interioarã a
bisericii. Lucrãrile au progresat an de an cu
ajutorul donaþiilor credincioºilor, a voluntarilor
ºi mai ales cu ajutorul financiar important
primit din partea Primãriei Cristian. Piatra de
temelie a Centrului a fost pusã în anul 2015 ºi,
cu ajutorul lui Dumnezeu, nãdãjduim sã îl dãm
deja în folosinþã în 2018. Inaugurarea oficialã
este programatã pentru anul 2019.
Centrul cultural va gãzdui seri
duhovniceºti, diverse activitãþi cu tinerii,
lecturi, ºedinþe ºi întâlniri cu oaspeþi ai
parohiei, tot acolo va funcþiona ºi o bibliotecã
de carte religioasã ºi beletristicã. Clãdirea
beneficiazã de o încãpãtoare salã

multifuncþionalã ºi de dotare cu bucãtãrie,
spaþii sanitare ºi de depozitare. În buna
desfãºurare a tuturor acestor activitãþi vom
continua colaborarea fructuoasã cu ºcoala ºi
grãdiniþa, cu primãria, dar ºi cu alte autoritãþi
sau organizaþii, vom avea nevoie deopotrivã
de implicarea de prezenþa prietenilor ºi
voluntarilor parohiei noastre.
Astfel, dorim ca cele zidite din piatrã ºi
cãrãmidã, sã cimenteze ºi sã susþinã durabil
comunitatea noastrã sãteascã, spre a ne
cunoaºte mai bine, a ne apropia, a fi mai uniþi,
a cultiva frumosul ºi binele ºi a rãspândi
dragostea pentru ceea ce este statornic ºi sfânt
la noi românii, spre a putea transmite mai
departe credinþa ºi tradiþia care ce ne face
unici ca neam sau comunitate.
Vã mulþumim pentru tot sprijinul ºi vã
dorim ca Dumnezeu sã vã binecuvânteze ºi sã
ne ajute pentru ca împreunã sã ne construim
un viitor mai bun!
Sãrbãtori fericite!
Pr. dr. Adrian Roman

TRIUNGHIUL EDUC
AÞIEI
EDUCA

Vizitaþi comuna ºi traseul tematic:
„Patrimoniu
atrimoniu ºi civilizaþia apei în comuna Cris
Cristian”
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GAZETA de CRISTIAN
ROMÂNIA – JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN

ANEXA la HCL NR. 82/ 2017
Regulamentul comunal privind organizarea pãºunatului ºi exploatarea pajiºtilor ºi
a pãºunilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei Cristian, jud. Sibiu
Având în vedere prevederile legale în domeniu:
- Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ºi
exploatarea pajiºtilor permanente ºi pentru modificarea ºi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, modificat ºi completat prin Legea nr. 16/2016 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art.2 lit. d) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ºi exploatarea pajiºtilor permanente ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum ºi pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plãþi care se aplicã în agriculturã în perioada 2015-2020 ºi pentru modificarea art.2 din Legea nr.
36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã; Legea nr. 72/2002
Legea zootehniei.
Þinând cont de prevederile art.6 alin. 5 din OUG nr. 34/2013, privind organizarea,
administrarea ºi exploatarea pajiºtilor permanente, conform cãreia: „În vederea reglementãrii
perioadelor ºi condiþiilor de pãºunat, consiliile locale pot aproba Regulamentul de pãºunat valabil
pe întreg teritoriul administrativ al unitãþii administrativ-teritoriale” ale prevederilor Ordinul
544 ºi 407/2015 al Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi pãdurilor,
- HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 34/
2013,
- Ordonanþa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor;
- Legea nr. 61/1991 pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire
socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Cap. I. DISPOZIÞII GENERALE
Art.1. (1) Se aprobã prezentul Regulament comuna privind organizarea pãºunatului precum
ºi exploatarea pajiºtilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei Cristian, judeþul Sibiu.
(2) Prevederile prezentului Regulament se aplicã tuturor contractelor de concesiune/
închiriere, aflate în derulare a pajiºtilor ºi stabilesc drepturile ºi obligaþiile deþinãtorilor de
animale privind regimul de pãºunat, precum ºi reguli de exploatare a pajiºtilor ºi a pãºunilor de
pe teritoriul administrativ al comunei Cristian, jud. Sibiu.
Art.2 Regulamentul stabileºte obligaþiunile deþinãtorilor de animale, persoane fizice ºi juridice
care au domiciliul sau reºedinþa în comuna Cristian, privind înregistrarea animalelor deþinute în
gospodãrie la Biroul agricol din cadrul Primãriei, precum ºi alte drepturi ºi obligaþiuni legate de
deþinerea animalelor.
Cap. II. ORGANIZAREA PÃªUNATULUI
Art.3. (1) Administrarea pajiºtilor comunei Cristian, intrã în atribuþiile consiliului local care
stabilesc rãspunderea directã ºi nemijlocitã a primarului în executarea prevederilor cuprinse în
OUG nr. 34/ 2013, întocmirea amenajamentului pastoral ºi planurile anuale de exploatare a
pajiºtilor pe raza localitãþii,
(2) Se constituie o comisie responsabilã pentru organizarea pãºunatului, formatã din:
1. Pipernea Gheorghe – viceprimar, preºedinte
2. Bãlan Maria – referent, membru
3. Ghiºoiu Ion – consilier local – membru
4. Gligor Ioan – consilier local – membru
5. Ihora Ioan – consilier local – membru
(3) Comisia stabilitã la alin. 2 va verifica respectarea încãrcãturii la Ha / contract de
închiriere / concesionare / arendare, aflat în derulare ºi care au ca obiect pãºunatul, cu
respectarea O.U.G. nr. 34/2013.
Art. 4. Atribuþiile comisiei:
Pe baza declaraþiilor proprietarilor comisia va inventaria efectivele de animale conform
suprafeþei repartizate în contract, pentru a respecta încãrcãtura maxim admisã;
(1)Verificã îndeplinirea obligaþiilor contractuale de cãtre crescãtorii de animale ºi propune
mãsurile care se impun.
Art. 5.
(1) În cazul închirierii de terenuri de la proprietari particulari, la solicitarea depusã se va
anexa contractul încheiat cu proprietarii terenurilor, în care va fi menþionatã suprafaþa închiriatã
ºi numãrul de animale care va pãºuna pe terenul respectiv
(2) Planul parcelar va fi anexat la contractul încheiat potrivit art.1.
Cap. III. OBLIGAÞII DEÞINÃTORILOR DE ANIMALE
Art. 6. Deþinãtorii de animale, persoane fizice ºi persoane juridice cu domiciliul sau reºedinþa
în comuna Cristian, sunt obligaþi:
a) sã înregistreze la Biroul agricol efectivele de animale conform respectãrii normelor
tehnice de completare a registrului agricol, respectiv: 5 ian.-1 martie a fiecãrui an;
b) sã înregistreze animalele conform OUG 127/2003, OUG 49/2006, L514/2006;
c) sã prezinte la Dispensarul veterinar în vederea obþinerii avizelor veterinare necesare, sã
efectueze examinarea animalelor, inclusiv cele de reproducþie;
d) sã conducã animalele la locurile de adunare stabilite ºi sã le predea ºefului de ciurdã sau
turmã;
e) sã nu lase nesupravegheate animale pe pãºune:
- sã plãteascã tarif de gloabã dupã animalele gãsite liber pe pãºuni, pajiºti cultivate, fâneþe
naturale sau pe alte terenuri agricole.
g) sã respecte prevederile art.9 ºi art.10 din contractele de concesiune încheiate;
Cap. IV. OBLIGAÞIILE PÃSTORILOR ªI RESPONSABILILOR DE TURME
Art.7 Responsabilii de turme sunt obligaþi:
a) sã respecte întocmai prevederile referitoare la sezonul de pãºunat ºi amplasamentul de
pãºunat;
b) rãspunde material pentru pagubele produse de animalele lãsate la grija lui;
c) rãspunde material pentru pagubele produse de animale din neglijenþa angajaþilor sãi;
d) rãspunde material pentru integritatea ºi sãnãtatea animalelor lãsate la grija lui;
e) are obligaþia sã efectueze lucrãri de îmbunãtãþiri pe trupurile de pãºune primite în
administrare dupã cum urmeazã:
- curãþirea suprafeþelor de pãºunat de arboret
- nivelarea muºuroaielor – strângerea pietrelor ºi a resturilor vegetale de pe pãºunea închiriatã,
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- schimbarea strungilor din cinci în cinci zile, iar în cazul ploilor abundente din trei în trei
zile;
f) sã asigure integritatea terenurilor ºi culturilor limitrofe în cazul deplasãrii turmei sau
ciurdei de la un loc la altul, aceste deplasãri se vor face cu respectarea normelor privind circulaþia
pe drumurile publice, precum ºi cu înºtiinþarea prealabilã a comisiei;
g) sã respecte normele privind protecþia împotriva incendiilor (evitarea oricãror cazuri de
incendii, asigurarea la stânã cu echipament de stingere a incendiului, anunþarea Comitetului
local pentru situaþii de urgenþã în cazurile de nevoie).
h) se interzice pãºunatul în pãdure;
i) câinii de cioban sã poarte jujeu;
j) respectarea normelor privind protecþia muncii;
k) sã respecte regulile ºi normele pentru protecþia mediului;
- se interzice pãºunatul în plantaþii ºi pãduri;
- curãþarea ºi întreþinerea fântânilor de pe pãºune;
Cap. V. OBLIGAÞIILE CONSILIULUI LOCAL
Art. 8. Sã organizeze anual cel puþin 2 adunãri referitoare la dezbaterea problemelor de
pãºunat, în care vor fi chemaþi proprietarii de animale, pãstorii, responsabilii de turme ºi
proprietarii terenurilor, dupã cum urmeazã:
- primul pânã la sfârºitul lunii februarie, al doilea de la 1 noiembrie pânã la 30 noiembrie.
Art. 9. Sã stabileascã eventualele pagube survenite în urma pãºunatului, prin comisie împreunã
cu reprezentantul Postului de Poliþie;
Cap. VI. OBORUL COMUNAL
Art.10 (1) Oborul comunal funcþioneazã pentru animalele neînscrise la pãºunat sau pentru
cele gãsite în alte locuri decât cele stabilite prin Hotãrârea Consiliului Local Cristian, de închiriere
a pãºunilor comunale ºi pentru care se stabileºte taxa de gloabã, dupã cum urmeazã:
- bovine: 100 lei/cap,
- cabaline: 150 lei/cap;
- ovine: 15 lei/cap.
(2) Jumãtate din taxa de gloabã revine celor care au adus animalul la oborul comunal, la fel
ºi taxa pentru îngrijirea ºi furajarea animalelor, persoana având obligaþia de a supraveghea ºi
îngriji animalul la oborul comunal, pânã la ridicarea acestuia de cãtre proprietar;
(3) Dacã proprietarul animalului reþinut, dupã înºtiinþarea lui ºi identificarea animalului nu
se prezintã pentru achitarea tarifului de gloabã în timp de 48 ore, animalul va fi valorificat prin
licitaþie publicã iar suma obþinutã se face venit la bugetul local;
(4) Vânzarea animalelor se va face de cãtre comisia desemnatã ca responsabilã pentru
organizarea pãºunatului.
Cap. VII. SANCÞIUNI ªI CONTRAVENÞII
Art.11. (1) Încãlcarea dispoziþiilor OUG.34 (art.13 – art. 15) atrage rãspunderea
administrativã, contravenþionalã, civilã sau penalã, dupã caz:
a) pãºunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiºti în afara perioadei de pãºunat;
b) introducerea pe pãºunat a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;
c) circulaþia pe pajiºti cu orice mijloace de transport inclusiv atelaje, decât cele folosite
pentru activitãþi agricole de cel care utilizeazã pajiºtea;
d) nerespectarea bunelor condiþii agricole ºi de mediu, aºa cum prevede la art.1, alin. 2din
ordonanþã,
e)arderea vegetaþiei pajiºtilor permanente,
f) concesionarea/închirierea pajiºtilor aflate în domeniul privat al comunei Cristian, unor
persoane care nu sunt îndreptãþite;
g) amplasarea pe pajiºti a altor obiective de investiþii decât cele prevãzute, la art. 5 alin. 3 din
ordonanþã;
h) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinþã pajiºte fãrã
aprobãrile legale în vigoare;
Art. 12. (1) Încãlcarea dispoziþiilor OUG 34/2013 (art.13 ºi 15) atrage rãspunderea
administrativã, contravenþionalã, civilã sau penalã, dupã caz.
(2) Contravenþiile prevãzute la alin(1) din Ordonanþã se sancþioneazã dupã cum urmeazã:
- cu amendã de la 3000 lei – 6000 lei, pentru persoana fizicã, respectiv cu amendã de la 25000
lei la 50000 lei pentru persoana juridicã, faptele prevãzute la lit. f)
- cu amendã de la 500 lei la 1000 lei pentru persoana fizicã, respectiv cu amendã de la 4000
lei la 8000 lei pentru persoana juridicã, faptele prevãzute la lit. a), d) ºi e);
- cu amendã de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizicã, respectiv cu amendã de la 2000 lei
la 4000 lei pentru persoana juridicã, faptele prevãzute la lit. b) ºi c);
- cu amendã de la 1000 lei la 3000 lei fapte prevãzute la lit. g) ºi h);
- cu amendã de la 5000 lei la 10000 lei, fapta prevãzutã la lit. i).
(3) Amenzile se fac venit la bugetul local;
(4) Cuantumul amenzilor contravenþionale se indexeazã periodic prin hotãrâre a Guvernului,
în funcþie de rata inflaþiei;
(5) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre persoanele
împuternicite de structurile centrale ºi locale cu atribuþii în domeniu, aflate în subordinea
Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, de cãtre primar ºi persoanele împuternicite de
acesta.
Cap. VIII. MÃSURI ORGANIZATORICE
Art. 13. Pãrãsirea pãºunilor închiriate, se face numai cu aprobarea proprietarului, iar
proprietarii de animale au obligaþia de a comunica în scris cu 7 zile înainte, intenþia de a pãrãsi
pãºunea repartizatã.
Cap. IX. DISPOZIÞII FINALE
Art. 14 (1) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament îºi înceteazã aplicabilitatea
orice dispoziþie contrarã aprobatã prin hotãrârea Consiliului Local al comunei Cristian.
(2) Regulamentul se aprobã ºi se poate modifica în cazul în care apar modificãri ale normelor
legale;
(3) Regulamentul se aprobã ºi se poate modifica în cazul modificãrii normelor legale prin
hotãrâre a Consiliului Local.
Adoptatã la data de 21 noiembrie 2017

Preºedinte de ºedinþã,
Radu Cosmina

Contrasemneazã, Secretarul comunei
Schiau Maria Cici

IMPOZITELE ªI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2018
AU RAMAS ACELEAªI CA ªI ÎN ANUL TRECUT.
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Stimaþi cetãþeni !
Serviciul Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã al comunei îºi desfãºoarã activitatea
pe linia apãrãrii împotriva incendiilor în baza
urmãtoarelor acte normative:
- Legea nr. 307/2006 privind apãrarea
împotriva incendiilor;
- Ordinul Ministerului Administraþiei ºi
Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apãrare împotriva
incendiilor;
- Ordinul Ministerului Administraþiei ºi
Internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare,
desfãºurare ºi finalizare a activitãþii de
prevenire a situaþiilor de urgenþã prestate de
serviciile voluntare ºi private pentru situaþii de
urgenþã.
Activitatea serviciului este coordonatã de
un ºef de serviciu, ºi un cadru tehnic P.S.I.
care este voluntar, sub îndrumarea Consiliului
Local, Primarului ºi a Viceprimarului.
Serviciul de Urgenþã al localitãþii Cristian
este dotat cu 2 (douã) Autospeciale de
intervenþie pentru lucru cu apã, de menþionat
cã ce-a de a doua autospecialã a fost primitã în
acest an din partea autoritãþilor din LEUVEN
oraº cu care localitatea noastrã este înfrãþitã,
douã motopompe, o pompã manualã ºi un
microbuz transport persoane. Este încadrat
conform criteriilor minime de performanþã ºi

are un numãr de 19 pompieri civili repartizaþi
pe utilajele din dotare.
În data de 10.06.2017 membrii S.V.S.U. a
participat ºi la concursul serviciilor voluntare
din Poligonul Pompierul din Sibiu organizat de
I.S.U. Sibiu faza zonalã iar S.V.S.U. Cristian a
obþinut locul II pe judeþ.
Statistica incendiilor aratã cã, anual, în
medie, incendiile care se produc pe timpul
sezonului rece la gospodãrii cetãþeneºti au loc
ca urmare a coºurilor de fum defecte sau
necurãþate, respectiv ca urmare a mijloacelor
de încãlzire defecte, improvizate sau
nesupravegheate. Din pãcate, majoritatea
acestor incendii se soldeazã adesea cu tragedii.
Pentru bunul mers al activitãþi de
prevenire s-a organizat instruirea membrilor
din compartimentul de prevenire
insinstânduse pe instruirea personalului din
subordinea acestora ºi pe organizarea activitãþii
de prevenirea incendiilor cu personalul
încadrat în muncã.
Un aport deosebit la activitatea de
prevenirea incendiilor ºi-a adus-o Primarul ºi
Viceprimarul comunei în cadrul adunãrilor
cetãþeneºti de orice naturã, insistându-se
asupra respectãri acestor norme
conºtientizând populaþia despre efectele
dezastroase pe care le pot aduce incendiile.
În cadrul serviciului munca de prevenire
a incendiilor a stat pe primul plan executându-

se controale la gospodãriile cetãþeneºti
conºtientizându-i despre necesitatea
respectãrii acestor norme, în cadrul
pregãtirilor ºi instruirilor lunare care s-au
desfãºurat în fiecare ce-a de a doua duminicã
din lunã.
Având în vedere cã temperaturile pe
timpul nopþii au scãzut, Compartimentul de
prevenire din cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã al Localitãþi
Cristian recomandã cetãþenilor care utilizeazã
la încãlzirea locuinþelor sobe sau aparate ori
mijloace electrice de încãlzire, sã ia
urmãtoarele mãsuri specifice de prevenire a
incendiilor de locuinþe:
1. Asiguraþi verificarea, curãþarea ºi
repararea, dacã este cazul, a coºurilor de fum
de cãtre o persoanã specializatã;
2. NU folosiþi decât materialul combustibil
pentru care a fost destinatã soba ºi evitaþi
supraîncãrcarea acesteia;
3. Cenuºa încinsã depozitaþi-o în locuri
special amenajate (butoaie de tablã);
4. Aºezaþi o tãviþã metalicã în faþa sobei,
în dreptul uºiþei;
5. NU aºezaþi în apropierea sobei sau pe
aceasta materiale combustibile puse la uscat
care se pot aprinde ºi provoca incendii;
6. Stingeþi focul din sobã înainte de a pãrãsi
locuinþa;
7. A nu se folosi afumãtori improvizate (din
scândurã s-au alte materiale combustibile);
8. Verificaþi integritatea aparatelor ºi
mijloacelor de încãlzire electrice, iar în cazul
în care acestea sunt defecte, reparaþi-le cu
ajutorul unui specialist sau cumpãraþi-vã altele
noi;

9. NU aºezaþi aparatele de încãlzire
electrice în apropierea materialelor
combustibile;
10. NU aºezaþi materiale combustibile pe
mijloacele de încãlzire electrice;
11. Decuplaþi aparatele de încãlzire
electrice înainte de a pãrãsi locuinþa sau de a
adormi.
12. NU lãsaþi niciodatã copiii
nesupravegheaþi cu soba aprinsã ori aparatele
de încãlzire electrice în funcþiune.
Cetãþeni, nu uitaþi !
Printr-un comportament preventiv, vã
salvaþi viaþa ºi bunurile.
Priviþi anul care a trecut cu sufletul unul
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 Dul 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.

Sã ne pãstrãm tradiþiile ºi obiceiurile populare de Crãciun!
Craii este un obicei popular cu caracter
religios legat de Naºterea Domnului Iisus Hristos, profund ancorat în cultura tradiþionalã a
poporului român, desfãºurat sub forma unei
piese de teatru. Personajele acestui obicei sunt

în sens restrâns patru, cinci sau ºase: Melchior, Baltazar, Gaºpar, Ozia, Irod ºi Îngerul. O
variantã mai dezvoltatã a acestui obicei, cuprinzând mai multe personaje este Viflaimul,
la care se mai adaugã în funcþie de zonele þãrii
urmãtoarele personaje: Iosif, Maria, Ciobanii,
Soldaþii, Îngerii ºi personajele glumeþe. Unul
din cele mai vechi texte cunoscute ale acestui
obicei este datat în 1821. Variante de texte au

fost culese ºi publicate ºi de Anton Pann sau G.
Dem. Teodorescu. Numãrul personajelor diferã de la o regiune a þãrii la alta, de la o localitate la alta, menþinându-se subiectul abordat,
inclusiv în localitãþile din Mãrginimea Sibiului.
Subiectul obiceiului este de inspiraþie biblicã ºi
se referã la cãlãtoria celor trei crai de la Rãsãrit
spre Bethleem, ºiretenia regelui Irod de a iscodi pe cei trei Crai, porunca regelui Irod de a
ucide cei paisprezece mii de prunci ºi fuga familiei sfinte în Egipt.
Obiceiul Crailor are continuitate în localitatea Cristian prin grija ºi strãdania neobositã
a doamnei învãþãtoare Caºir Elena, la care am
cutezat sã ne alãturãm prin dragostea pe care
o purtãm faþã de cultura tradiþionalã. Textul
obiceiului Crailor din Cristian a fost cules de
doamna Caºir Elena în anul 1994 de la Ionel
Rusciorean – 67 ani ºi Vasile Pipernea – 70 ani.
De aceea suntem datori sã pãstrãm ºi sã transmitem generaþilor viitoare acest obicei frumos
al Crailor, alãturi de Cãluºari (obicei aflat în
pericol de dispariþie). Îmbrãcãmintea Crailor,
specificã localitãþii Cristian, are la bazã portul
popular din Mãrginimea Sibiului, la care se
adaugã diferite accesorii: sabie, coroanã, curele
cu frangiuri puse cruciº pe piept, batiste
tradiþionale.

Anul acesta obiceiul Crailor din Cristian
va fi interpretat de urmãtorii elevi:
Cãtoiu Cristian – Baltazar
Tarcea Rãzvan – Melchior (Melhior)
Cheleþ Ianis - Gaºpar
Matei Claudiu – Irod
Bighea Claudiu – Ozia
Oprica Robert – Îngerul
Redãm în continuare câteva versuri din
acest obicei frumos:
Baltazar:
Ce sã fac crai preaînalte
Cã nu mai ºtiu în ce parte
Steaua noastrã s-a ascuns
În oraº când am ajuns
Noi Îl cãutãm pe Hristos
Din Ierusalim în jos
Gaºpar:
O! Frate, nu te-ntrista
Steaua iar s-o arãta
ªi aºa de nu va fi
Noi toþi trei ne vom gândi,
Vom întreba pe norod
Sau pe-mpãratul Irod.
Melchior:
O! Frate, rãu te gândeºti
Ca pe el sã-l ispiteºti.
Ori tu nu ºtii cã-I vrea rãu
Acela, lui Dumnezeu?
Obiceiul Crailor va fi prezentat de grupul

de colindãtori în Ajunul Crãciunului, pe 24 decembrie, la Biserica „Naºterea Domnului” din
Sibiu, iar pe 25 ºi 26 decembrie la Bisericile
ortodoxe din Cristian. În prag de sãrbãtori vã
urãm tuturor locuitorilor din Cristian ca, pacea cereascã sã se sãlãºluiascã în inimile voastre ºi vã îndemnãm sã iubiþi credinþa în Dumnezeu ºi tradiþiile strãbune ale poporului român.
Prof. Ion Chiº
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La ceas aniversar, la CRISTIAN, BUCURIA TENISULUI DE MASÃ,
EDIÞIA a X-a a Cupei „1 DECEMBRIE”,
- INTERES, ATRACTIVITATE, DINAMISM, EFICIENÞÃ 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
tenisului de masã, îi permit elevului integrarea
rapidã în comunitate ºi rezolvarea tuturor
activitãþilor bio-psiho-motrice, caracteristice
comunitãþii.

Activitatea sportivã, adãugatã culturii
intelectuale, a devenit la Cristian, locul de
întâlnire a celor care au pãstrat speranþa de a
duce tineretul ºcolar spre sãnãtate, spre
echilibru, spre armonie.
Continuând o frumoasã ºi statornicã
tradiþie, ªcoala Gimnazialã Cristian - director,
prof. Scripcaru Lacrima Elena – în colaborare
cu Primãria din localitate – primar, Seuchea
Ioan – viceprimar, Pipernea Gheorghe – a
organizat în data de 28 noiembrie 2017 – în
sala Cãminului Cultural din Cristian, Cupa „1
Decembrie” la tenis de masã, aflatã la cea de –
a X-a ediþie.
Sub deviza: „Miºcarea e viaþã, viaþa e
miºcare”, au participat la concurs 38 de elevi,
reprezentând ºcolile gimnaziale din Gura
Râului, Sãcel, Sãliºte, Cristian ºi 29 de adulþi
membrii ai comunitãþilor din Sibiu, Sãliºte, Gura
Râului ºi Cristian. Concursul s-a desfãºurat pe
2 categorii de vârstã la secþiunea elevi, cls. VVI ºi VII-VIII – fete ºi bãieþi, jucându-se sistem
turneu – fiecare cu fiecare – un numãr total de
112 meciuri.
La secþiunea adulþi, am avut bucuria
reîntâlnirii cu câþiva dintre, pasionaþii mai
vârstnici ai sportului. Îi reamintim pe invitaþii
de onoare, prof. Neag Gheorghe ºi ing.
Giurculeþ Ioan din Orlat, mai apoi pe mereu
tinerii, domnii Morariu Ioan, Cuntan Ioan,
Mînzat Mircea din Sãliºte, domnii Duþu Ioan,
Mailat Nicolae, Botoroagã Radu, Luca Florian
din Gura Râului, pe domnul Dragomir Ioan
(Neluþu) participant la toate cele 10 ediþii ale
Cupei „1 Decembrie”, Haran Alex, Presecan
Lucian, Ciobanu Cosmin, Matei Gavrilã, toþi
din Cristian – precum ºi o serie de studenþi ºi
elevi de liceu de la noi din localitatea – tineri
care „bat” la porþile afirmãrii. Tot din Sibiu a
debutat la adulþi domnul Duca Marius. La fete,
am reîntâlnit-o pe domniºoara Piloiu Camelia
– fostã elevã a ºcolii din Cristian – multiplã
campioanã judeþeanã la tenis de masã ºi
participantã la finalele pe þarã – pe vremea
când era eleva ºcolii noastre. Au mai participat,
Bunescu Diana de la Gura Râului, Chirilã
Cristina din Sibiu ºi Moldovan Bianca elevã în
cls. a IX-a tot din Cristian.
Solemnitatea marcãrii momentului festiv

a fost datã de intonarea Imnului României de
cãtre vocea inconfundabilã a domnului profesor
Chiº Ion – mai apoi, cuvintele de deschidere
ale distinºilor invitaþi doamna director, prof.
Scripcaru Lacrima Elena ºi Pipernea
Gheorghe – viceprimar.
Concursul a evidenþiat interesul ºi
motivaþia pentru practicarea sistematicã a
tenisului de masã, buna pregãtire fizicã,
tehnico-tacticã a concurenþilor, dorinþa lor de
afirmare în concursuri sportive, valorificânduse la maxim potenþialul propriu în condiþii de
întrecere. Au fost învinse emoþiile negative,
manifestându-se în general o stare pozitivã de
bunã dispoziþie ºi optimism. Buna organizare,
entuziasmul ºi exuberanþa caracteristice
vârstei tinere au creat o stare de emulaþie –
prilejuind meciuri echilibrate ºi disputate –
þinând, atât concurenþii, cât ºi asistenþa, într-o
necontenitã stare de vibraþie.

Câºtigãtorii ediþiei a X-a sunt:
FETE – cls. V – VI
1. Bîrsan Alesia - Cristian
2. ªitoianu Delia - Cristian
3. Popa Claudia - Cristian
BÃIEÞI – cls. V – VI
1. Moga Tudor - Sãliºte
2. Frunþeanu Sebastian - Cristian
3. Cãtoiu Cristian - Cristian
4. Duca Rãzvan – Cristian
FETE cls. VII – VIII
1. Opriº Dariana – Cristian
2. ªitoianu Denisa – Cristian
3. Rahoveanu Sandra – Sãliºte
4. Moga Teodora – Sãliºte
BÃIEÞI Cls. VII – VIII
1. Pipernea Marius – Cristian
2. Tãvalã Cosmin – Cristian
3. Tolciu Flavius – Cristian
4. Tolciu Cornel – Cristian
ADULÞI – FEMININ
1. Piloiu Camelia – Cristian
2. Moldovan Bianca – Cristian
3. Bunescu Diana – Gura Râului
4. Chirilã Cristina – Sibiu
SENIORI – MASCULIN
1. Mînzat Mircea – Sãliºte
2. Ciobanu Cosmin – Cristian
3. Haran Alexandru – Cristian
4. Cuntan Ioan – Sãliºte
Cupa „1 Decembrie”, trofeul pus în joc, a
revenit, pentru a zecea oarã consecutiv, ªcolii
Gimnaziale Cristian, urmatã de Liceul „I. Lupaº”
Sãliºte ºi ªcoala Gimnazialã „A. Decei” din
Gura Râului. Câºtigãtorilor le-au fost oferite,
din partea organizatorilor, cupe, medalii,
diplome precum ºi premii substanþiale constând

în obiecte. Un gând special de mulþumire
voluntarilor ºi generoºilor sponsori.
Tuturor participanþilor ºi invitaþilor le-au
fost oferite gustãri apetisante ºi consistente.
Ca în fiecare an, d-na consilier Elena Pipernea
a pus la dispoziþia elevilor miraculoasa apã bio
de Aquador, pentru refacerea echilibrului
mineral. Mulþumim! Apropo de apã, un elev
participant mi-a spus: „Cu apã de la Aquador, /
Jucãm tenis cu mult spor.”
Mulþumim ºi sãrutãm mâinile vrednice ale
cadrelor didactice de la Grãdiniþa Cristian, prof.
Gligor Raluca ºi prof. Caºir Elena care au
preparat gustoasele ºi pufoasele gogoºi, pentru
invitaþii noºtri. Adresãm mulþumiri echipei de
protocol, doamnele profesoare Bozgog
Mariana ºi Merlan Carmen, inepuizabilei tanti
Lili Drãgoi precum ºi secretariatului de concurs:
doamnele profesoare Neagu Florina, Dache
Gabriela, Laura Suciu ºi domnului profesor Ion
Chiº, conduºi cu competenþã de preºedintele
comitetului de organizare. D-na. director, prof.
Lacrima Scripcaru.
Meritã sã subliniem ºi ceilalþi parteneri
educaþionali care s-au implicat direct la reuºita
acþiunii. Primãria Comunei Cristian înþelege
rolul ºi importanþa ºcolii în viaþa socialã, ajutând
prin dotãri cu material didactic, echipamente
ºi mijloace moderne ºcoala. Consiliul local al
comunei ne pune la dispoziþie, în fiecare an,
pentru concurs, Cãminul Cultural ºi ne ajutã
prin sponsori generoºi ºi loiali la reuºita
competiþiei. Inspectoratul ªcolar Judeþean
Sibiu monitorizeazã ºi faciliteazã prezenþa
elevilor din judeþ la acest concurs. Postul de
Poliþie al comunei sprijinã desfãºurarea în
condiþii de siguranþã a competiþiei. Dispensarul

medical Cristian, prin d-na. doctor Cristina
Pentescu, asigurã asistenþa medicalã a
concurenþilor. Pãrinþii elevilor, prin prezenþa
lor la concurs, d-na Cãtoiu Codruþa
(vicepreºedinte al Comitetului de pãrinþi pe
ºcoalã) ºi dl. Frunþeanu Petre dovedesc interes
pentru activitãþile ºcolii noastre. Educaþia prin
miºcare ºi educaþia timpului liber rãmâne o
componentã de bazã în activitatea educativã
cu pãrinþii, fãcându-le aºa zisa „educaþie
sportivã a adulþilor” pãrinþii fiind în definitiv
cei care au opþiunea ºi puterea de decizie.
În final, dar nu în ultimul rând, cel mai
important partener educaþional în organizarea
concursului este conducerea ºcolii noastre,
doamna director prof. Scripcaru Lacrima,
colegii, învãþãtori ºi profesori deopotrivã ºi
personalul auxiliar, secretariat , contabilitate,
oameni care consider colegialitatea mai presus
decât celebritatea. Cosideraþia, mai valoroasã
decât renumele, iar omenia ºi onoarea mai
presus decât gloria.
Le mulþumesc ºi îi felicit pentru implicare
în organizarea concursului. Prezenþa cadrelor
didactice ale ºcolii noastre la festivitatea de
premiere, m-a copleºit de emoþie – a fost un
spectacol sportiv de mare frumuseþe unic, sã
vezi campionii de la tenis, împreunã cu, masa
magneticã a publicului pe care personal l-am
trecut în rândul tratamentelor tonice, fãcândumã sã-mi regãsesc elanul, încrederea ºi
puterea.
Le mulþumesc colegilor de la ºcoalã pentru
lecþia oferitã.

Prof. organizator,
Nicolae Pampu
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