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Bugetul local al
Oraºului Sãliºte investiþii pentru
asigurarea unei dezvoltãri
constante ºi unitare

Bugetul local al Oraºului Sãliºte pentru anul 2018 a fost
aprobat cu unanimitate de voturi de cãtre Consiliul Local al
Oraºului Sãliºte. ªi pentru anul în curs, oraºul Sãliºte ºi satele
aparþinãtoare au la dispoziþie un buget echilibrat, în care se
pãstreazã un raport corect între venituri ºi cheltuieli, prin care
sunt asigurate surse de finanþare pentru investiþii semnificative din toate domeniile importante, dar prin care se
asigurã ºi funcþionarea aparatului administrativ ºi a
instituþiilor subordonate.
Au fost alocate ºi sumele necesare pentru realizarea
studiilor de fezabilitate ºi a proiectelor tehnice pentru o serie
de lucrãri, fãrã de care execuþia acestora nu este posibilã.

"Oraºul Sãliºte a reuºit în ultimii ani sã înregistreze o creºtere a veniturilor proprii ceea ce demonstreazã cã întreaga
noastrã comunitate s-a dezvoltat constant. La construcþia
bugetului de anul acesta am þinut cont de prioritãþile oraºului
Sãliºte ºi ale satelor aparþinãtoare ºi am încercat sã includem
în buget investiþii pentru fiecare localitate în parte", spune
Horaþiu Dumitru Rãcuciu, primarul oraºului Sãliºte.
Pentru 2018 au fost estimate venituri în total de
17.215.700 lei.
Bugetul cuprinde investiþii în modernizãri de strãzi, în reþele
de iluminat ºi reþele de apã, în ºcoli, lãcaºuri de cult, centru
multifuncþional, amenajarea de parcuri, locuri de joacã.

Sãrbãtoarea
Învierii Domnului
este un bun
prilej pentru toþi
creºtinii de a
deveni mai buni,
mai atenþi la
ceilalþi ºi la
nevoile lor, mai
aplecaþi spre
a-ºi ajuta
aproapele. Cel
mai bun mod
prin care putem
onora acest
moment este
grija faþã de
semenii noºtri.
Vã doresc o
Sãrbãtoare a
Paºtelui plinã de
luminã, bucurie,
sãnãtate, liniºte
ºi pace în suflet!
Hristos a Înviat!
Primar
Horaþiu-Dumitru
Rãcuciu
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Recomandãri privind aprovizionarea
ºi consumul de alimente specifice
Sãrbãtorilor de Paºte
Pentru prevenirea apariţiei unui discomfort alimentar, sau toxiinfecţii alimentare în
perioada Sărbătorilor de Paşte, când în mod
tradiţional, consumul unor alimente de
origine animală şi vegetală creşte în mod
considerabil, populaţia consumatoare de aceste bunuri, trebuie să cunoască următoarele:
Pentru masa de Paşte, în mod tradiţional,
majoritatea populaţiei consumă carne de
miel sau de ied.
Potrivit nutriţioniştilor, carnea de miel reprezintă o sursă importantă de nutrienţi
indispensabili corpului, în carnea de miel
se găsesc acizi graşi Omega 3, aliaţi în
prevenirea maladiilor cardiovasculare.
Carnea de miel este o sursă esenţială de
zinc, întăreşte imunitatea, grăbeşte vindecarea rănilor, intervine în metabolismul celular şi în sinteza ADN-ului şi ARN ului.
Este bogată în vitaminele B3 şi B12,
conţine şi carnitină, un aminoacid esenţial,
rar întâlnit în alte tipuri de carne, care are
rolul de a stimula metabolismul, îmbunătăţeşte activitatea splinei şi a rinichilor, înlătură
starea generală de slăbiciune.
Se recomandă aprovizionarea cu carne de
miel în mod obligatoriu numai dacă are avizul medicului veterinar, mielul să aibă greutatea, în viu, cuprinsă între 14 şi 16 kilograme
deoarece carnea celor mai cruzi conţine mult
colagen şi prin urmare, este indigestă şi
poate produce discomfort alimentar.
Carnea de miel trebuie consumată cu
moderaţie, deoarece consumată în exces,
poate cauza riscul de pancreatită acută,
riscul de gută (inflamaţia articulaţiilor), sau
creşterea nivelului de acid uric în sânge.
Carnea şi organele de miel sau ied sunt
admise pentru consumul public numai dacă
sunt însoţite de un certificat de sănătate publică veterinară şi poartă marca de sănătate,
care atestă că animalele, carnea şi organele
obţinute în urma sacrificării, au fost supuse
examenelor sanitar-veterinare înainte de
sacrificare precum şi după sacrificare iar în
urma expertizelor specifice nu au fost identificate boli transmisibile de la animale la
om sau alte aspecte care ar putea prezenta
un risc pentru sănătatea consumatorilor.
Pentru perioada Sărbătorilor de Paşte, pe

Profilaxia acasã

Dinţii frumoşi oglindesc starea noastră de
sănătate şi ne fac atractivi pentru cei din jurul
nostru. Dinţii sănătoşi sunt importanţi pentru
felul în care arătăm, pentru că ei dau formă
şi volum buzelor şi obrajilor noştri şi ne conturează astfel mimica; ei sunt parte din unicitatea noastră ca indivizi. O dantură sănă-

lângă carnea de miel, un aliment solicitat
de consumatori în cantităţi mai mari, îl
reprezintă oul, în special de de găină, curcă,
prepeliţă, având în vedere că :
Oul reprezintă o sursă perfect echilibrată
de proteină şi grăsimi uşor digestibile, fiind
o sursă importantă de energie şi de nutrienţi.
Oul este unul dintre cele mai hrănitoare
alimente, datorită valorii nutritive şi biologice
ridicate. Un ou cu masa de 50 g. are o valoare energetică de 90-100 calorii, echivalentă,
ca valoare nutritivă, cu aproximativ 150 g.
lapte, 40 g. carne sau 20 g. brânză uscată.
De reţinut că pentru asigurarea trasabilităţii, ouăle destinate comercializarii vor fi
marcate obligatoriu cu codul producătorului.
format din iniţiale care reprezintă ţara, judeţul,
un număr de ordine în cadrul judeţului, data
ouatului (ziua şi luna) şi o cifră in faţa codului
ţării care va indica metoda de creştere, astfel:
cifra 0 - pentru ouă de găină care se cresc
ecologic.
cifra 1 - pentru ouă de găină care se cresc
în aer liber;
cifra 2 - pentru ouă de găină care se cresc
în hale la sol;
cifra 3 - pentru ouă de găină care se cresc
în baterii (cuşti, îmbunătăţite)
Marcarea ouălor cu codul producătorului
se va face la locul de producţie sau la primul
centru de ambalare la care sunt livrate ouăle,
cu respectarea condiţiilor legale.
Data valabilităţii minime trebuie stabilită
la maxim 28 de zile de la ouat.
Producătorii, comercianţii şi consumatorii
de ouă, trebuie să respecte următoarele :
Valorificarea ouălor de consum se poate
face numai in spaţii şi unităţi autorizate şi
supuse controlului sanitar veterinar.;
Se interzice comercializarea ouălor care
nu sunt marcate;
Este interzisă comercializarea ouălor cu
coaja crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă;
Transportul ouălor se va efectua numai în
mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi
însoţite de document de conformitate, care
să ateste salubritatea acestora şi sistemul
de creştere a găinilor;
Se interzice depozitarea, expunerea în
vederea comercializării a ouălor în aceleaşi
locuri cu alte produse alimentare nepreamtoasă ne permite, de asemenea, să vorbim
clar şi să mestecăm corect şi complet.
Din aceste motive, profilaxia efectuată
acasă este o metodă eficientă de prevenire,
cu scopul de a păstra sănătatea dinţilor şi a
gingiei. În afară de periajul dentar care trebuie făcut foarte atent, conştiincios şi regulat,
alimentaţia corectă şi echilibrată joacă de
asemenea un rol foarte important în păstrarea sănătăţii cavităţii bucale. O alimentaţie
necorespunzătoare creează condiţiile propice dezvoltării plăcii bacteriene. Sub aceasta se găsesc bacterii dăunătoare care duc la
apariţia cariilor dentare, a mirosului neplăcut
(halenei) şi în timp duce la îmbolnăvirea
gingiei. Printr-un periaj corect şi conştiincios
al dinţilor, spaţiilor interdentare şi, nu în ultimul rând, al gingiei şi al limbii, aceste bacterii sunt îndepărtate din cavitatea bucală.
Cel mai important instrument este periuţa
dentară individuală, care sub nici o formă
nu trebuie împărţită cu nimeni, pentru că,
prin intermediul ei, se pot transmite germeni
care pot îmbolnăvi ceilalţi membri ai familiei.
Pentru a putea peria eficient toate feţele
dinţilor, se recomandă o periuţă de dinţi cu
capul scurt şi cu perii de duritate medie. Capul scurt, cu perii rotunjiţi la vârf, se mulează
mai bine pe suprafeţele mici ale dinţilor. O
periuţă de dinţi cu un cap mai mare, deşi
periază mai mulţi dinţi deodată, nu este
recomandată, pentru că nu este eficientă.
Luaþi-vã timp pentru dinþii
dumneavoastrã! Meritã!
În ceea ce priveşte copiii, raportul dintre

balate sau în spaţii necorespunzătoare care
pot duce la alterarea sau contaminarea
acestora;
Păstrarea ouălor se face în frigider sau
încăperi cu temperatura de 4 până la 14 grade C;
Produsele lactate care se comercializează
în această perioadă trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
Să fie obţinute din lapte crud în condiţiile
respectării normelor de sănătate şi igienă;
Producătorul să deţină:
document de înregistrare sanitar-veterinară pentru vânzare directă şi sau vânzare
cu amănuntul, eliberat de D.S.V.S.A judeţeană,
certificat (atestat) de producător eliberat
de primăria din localitate vizat de asociaţia
profesională şi / sau de medicul veterinar
oficial;
fişa de sănătate a animalelor vizată de
medicul veterinar,
carnet de sănătate a producătorului cu viza
medicului uman;
Să respecte condiţiile de igienă privind
transportul, depozitarea şi comercializarea
acestor produse;
Produsele să nu fie falsificate sau să
prezinte modificări anormale ale aspectului,

culorii, mirosului, gustului ori consistenţei;
Să ofere consumatorului date privind
identitatea producătorului, sortimentul de
produs, data obţinerii, valabilitatea, înscrise
pe o etichetă ataşată pe ambalaj‚ sticla pentru lapte, cutia de plastic sau putina pentru
brânzeturi;
Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon, etc. se pot comercializa în spaţii
amenajate şi autorizate, sub controlul
personalului de specialitate.
Se recomandă ca populaţia să achiziţioneze produsele alimentare specifice acestei
Sfinte Sărbători, numai din spaţii sau unităţi
autorizate / înregistrate sanitar-veterinar,
evitând comerţul "stradal"
Să verifice cu atenţie marca de sănătate
pentru carne, instrucţiunile de pe etichetele
produselor alimentare, cu respectarea informaţiilor despre componente, a modului de
păstrare, preparare corectă şi valabilitatea
lor.
Să apeleze la unităţiile sanitar-veterinare
din teritoriu, pentru a sesiza nereguli în
domeniul igienei şi a siguranţei alimentelor.
Dr. Penţea Ioan Viorel Secretar al Colegiului Medicilor
Veterinari din Judeţul Sibiu

capul periuţei dentare şi dinţi este mai mic,
de aceea copiii necesită periuţe speciale,
destinate doar lor. Mai ales între fraţi, se
recomandă achiziţionarea periuţelor de dinţi
de culori diferite, petru a nu fi confundate şi
folosite necorespunzător. De asemenea,
periuţele de dinţi pentru copii trebuie să aibă
un mâner corespunzător mânuţelor lor mici,
astfel încât ei să poată să facă periajul dentar
fără ca să derapeze, preîntâmpinând astfel
pericolul de accidentare la spălatul pe dinţi.
Al doilea aspect al unui periaj dentar corect
şi complet este alegerea pastei de dinţi
potrivite. Este de dorit ca pasta de dinţi să
conţină fluorid. Pentru copii, se recomandă
o pastă de dinţi specială, destinată nevoilor
lor, cu un gust mai dulceag sau aromatizat
în diverse variante, fără să fie astringent. De
asemenea, şi ambalajul este astfel conceput
ca să motiveze copilul să se spele pe dinţi.
Referitor la tehnica de periaj, dacă
aceasta este incorectă sau neadaptată
nevoilor individuale, poate să ducă la retracţii
gingivale sau la tocirea smalţului dentar.
Tehnica de periaj potrivită poate fi
recomandată doar de medicul stomatolog
după un consult amănunţit.
Statusul dumneavoastră dentar şi starea
de sănătate a gingiei dumneavoastră se
stabilesc în cadrul unui consult stomatologic,
când se decide şi tehnica de periaj potrivită.
Acest lucru poate să prevină apariţia
diferitelor boli ale cavităţii bucale sau poate
să contribuie la vindecarea celor deja existente. Atenţia cu care se face periajul dentar,
mai ales la pacienţii care au lucrări protetice

sau care sunt purtători de proteze dentare,
şi, în mod special, la cei care au implaturi
dentare, este definitorie.
Periajul dentar trebuie efectuat de 2 ori pe
zi: dimineaţa înainte de micul dejun şi seara
după cină, astfel încât resturile alimentare
să nu stea pe dinţi peste noapte. Scobitorile
pot înlătura cele mai multe resturi alimentare, dar nu toate şi, în nici un caz, nu pot
înlătura placa dentară; de aceea ele trebuie
folosite doar în cazuri excepţionale.
Periajul dentar efectuat acasă, de două
ori pe zi, corect şi conştiincios, rămâne cea
mai sigură şi eficientă formă de igienizare
dentară.
Soluţiile orale antibacteriene pot omorî
cea mai mare parte a bacteriilor generatoare
de carii dentare, dar nu pot curăţa suprafeţele
dinţilor de resturile alimentare.
Mestecatul gumei creşte porducţia de
salivă şi este recomandat în special după
masă, dar nu poate înlocui un periaj dentar.
De asemenea,se recomandă excluderea
din alimentaţia copiilor a alimentelor dulci
şi a celor carbogazoase.
Controlul stomatologic regulat, însoţit de
detartrajul şi periajul dentar profesional
efectuat de două ori pe an de către medicul
dumneavoastră stomatolog, este cel mai bun
lucru pe care îl puteţi face pentru dinţii
dumneavoastră. Cu această ocazie, se pot
observa primele semne de îmbolnăvire şi
se pot lua măsurile necesare, dacă este
cazul.
Medic stomatolog,
dr. Cristina Dahm

Actualitate

Vatra Mãrginimii

3

DATINI STRÃVECHI ÎN BISERICA
SFÂNTULUI IOAN DIN GALEª
Sărbătoarea Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos, cea mai însemnată sărbătoare a creştinătăţii,
este momentul culminant şi central al operei de mântuire a Dumnezeului nostru. De aceea, pregătirea pentru cinstirea celei mai mari
lucrări dumnezeieşti, pentru mântuirea omului, este una cu totul
deosebită.
Postul cel Mare este perioada de
restaurare a legăturii noastre cu
Dumnezeu, care urmează a pătimi
şi a se răstigni pentru păcatele
noastre. O perioadă în care suntem
chemaţi să ne pregătim cu haină
nouă a sufletului pentru înălţatul
Praznic al Învierii Domnului. Pregătirea duhovnicească şi smerenia
sufletească a omului îndoliat în
tristeţea patimilor lui Hristos din
această perioadă se manifestă în
bisericile noastre sub diferite forme,
influenţate fiind de diferite tradiţii
locale strămoşeşti, moştenite de la
înaintaşii noştri.
Un asemenea obicei străvechi,
se împlineşte, în fiecare an, în
biserica Sfântului Ioan din Galeş,
şi e cunoscut sub denumirea de
Casa Domnului.
Din Vinerea Mare a Paştilor şi
până la Înălţare, oamenii din Galeş
se roagă în Casa Domnului, un
edificiu ridicat din lemn şi crengi
de brad pe care îl construiesc an
de an, în amintirea Mormântului lui
Hristos de la Ierusalim. Obiceiul,

vechi de un secol şi jumătate, îşi
are originile în călătoria făcută,
odinioară, de câţiva găleşeni la
Ierusalim.
În Vinerea Mare nu se lucrează,
aşa se ştie în satele transilvănene,
iar tradiţia este respectată. În
Galeş, însă, câţiva bărbaţi merg la
pădure, tocmai în această zi şi o
fac tot în spiritul unei tradiţii, ce se
perpetuează an de an, începând
din secolul al XIX-lea. Obiceiul
poartă numele Casa Domnului şi
aminteşte de mormântul în care a
fost aşezat Iisus. Edificiul este
realizat din 250 de ramuri de brad
şi este construit pe un schelet de
lemn, ce oferă o oarecare intimitate în rugăciune credinciosului
care vine să se închine Epitafului
care prefigurează punerea în mormânt a Domnului.
Oamenii din sat nu mai ştiu de
când există obiceiul de a ridica
această Casă a Domnului. Ştiu
însă că tradiţia a fost împrumutată
de la Ierusalim, acolo unde câţiva
găleşeni au ajuns cu mulţi ani
înainte. Cercetătoarea Carmina
Maior spune că “originea obiceiului
se situează undeva în secolul al
XIX-lea, iniţiatori fiind locuitori din
sat; numele nu li s-a păstrat, dar sa transmis povestirea pe care, ultimul cantor de tradiţie, Nelu Lupea,
o transmitea aşa cum o aflase de
la străbunicii săi, şi ei cantori. În
secolul al XIX-lea, când în Ardeal

politica stăpânirii habsburgice era
defavorabilă ortodoxiei româneşti,
nişte locuitori evlavioşi au plecat în
hagialâc (Ion Sas lasă un jurnal în
manuscris despre călătoria sa din
1870), adică la Ierusalim, de sărbătoarea Paştilor…. Impresionaţi
de felul cum se făcea acolo Mormântul Domnului, au propus să se
urmeze exemplul.”
În modul cel mai pios, credincioşii din biserica Sfântului Ioan din
Galeş îşi aduc, în fiecare an, omagiul de cinstire a Mântuitorului Hristos cel răstignit, prin această frumoasă tradiţie, care are în centrul
ei pe Hristos coborât de pe lemnul
Cruce.
Vă transmitem cu multă dragoste, tuturor, chemarea de a veni
să vă închinaţi mormântului Domnului, la biserica Sfântului Preot
Mărturisitor Ioan din Galeş, apărător
al dreptei credinţe, începând din
Vinerea cea Mare, la slujba Prohodului Domnului.
Fie ca sărbătoarea plină de
Lumină a Învierii Dumnezeului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos să
vă aducă în case şi în suflete multă
lumină şi să reverse peste toţi din
bunătăţile Sale cele cereşti, ca o
prefigurare a Împărăţiei Sale celei
veşnice!
Hristos a Înviat!
Pr. Emilian Artene-Piloiu,
Parohia Ortodoxă
Română Galeş.

Obiceiuri ºi tradiþii de Paºti
Sărbătoarea Sfintelor Paşti este
marcată în comunitatea românească, de o primenire a caselor
şi gospodăriilor, de slujbe speciale
săvârşite în cadrul Bisericilor
Ortodoxe, dar şi de o gamă largă
de preparate tradiţionale româneşti. De pe masa fiecărui român
nu trebuie să lipsească ouăle roşii,
cozonacul şi friptura de miel.
Multe dintre obiceiurile pascale
sunt legate de ou. Obiceiul colorării
ouălor s-a transmis creştinilor şi
este, din fericire, încă practicat, mai
ales, la popoarele Europei şi Asiei.
Spre deosebire de alte ţări ale
Europei, unde obiceiul s-a restrâns
sau a dispărut, la români a înflorit,
atingând culmile artei prin tehnică,
materiale, simbolica motivelor şi
perfecţiunea realizării. Simbolistica
ouălor de Paşti trebuie căutată
înainte de naşterea lui Hristos, în
timpuri străvechi. Oul era dat în dar,

fiind considerat simbol al echilibrului, creaţiei, fecundităţii, simbol
al vieţii şi al reînnoirii naturii, obiceiul vopsirii lui fiind întâlnit la
chinezi cu două mii de ani înainte
de Hristos. Ouăle de Paşti, potrivit
tradiţiei, erau adunate din cuibar
în miercurea din a patra săptămână a Postului Mare, numită şi
"miercurea Paresimilor". Există
obiceiul ca de la această zi nu se
stricau până la Paşti. Acum se
alegeau ouăle pentru masa de
Paşti şi ouăle ce urmau să fie
înroşite. Chiar dacă ele erau alese
în această zi, vopsitul lor avea loc
în joia din săptămâna de dinaintea
Sfintelor Paşti, însă, niciodată în
Vinerea Mare. Încondeierea sau
"impistritul" ouălor reprezintă un
obicei străvechi în tradiţia românească. Ouăle încondeiate sunt o
mărturie a datinilor, credinţelor şi
obiceiurilor pascale, reprezentând

un element de cultură spirituală
specific românesc. În cultura populară, ziua în care se înroşesc ouăle
este joia din Săptămâna Patimilor,
cunoscută şi sub denumirea de
Joia Mare. Se spune că ouăle
înroşite în această zi nu se strică
tot timpul anului. De asemenea,
oamenii cred că ouăle roşii duse
la biserică şi sfinţite, dacă sunt
îngropate într-o gospodărie, aceasta este ferită de grindină şi
piatră. Există o anumită procedură
privind înroşirea ouălor: mai întâi,
ouăle se spală cu detergent, se
clătesc, se lasă la uscat şi apoi se
fierb în vopseaua pregătită. Pe
lângă ouă roşii, românii contemporani, obişnuiesc să mai vopsească ouăle şi în galben, verde,
albastru. Unele gospodine pun pe
ou o frunză, apoi îl leagă într-un
ciorap subţire şi aşa îl fierb, ca să
iasă "cu model". În tradiţia populară de la noi, oul roşu de Paşti
simbolizează sângele Domnului
şi ar avea puteri miraculoase, de
vindecare, de îndepărtare a răului,
fiind purtător de sănătate, frumuseţe, vigoare şi spor. Ouăle colorate în alte culori (galben, verde,
albastru) vestesc bucuria primăverii. Cele colorate în negru
simbolizează chinul şi durerea pe
care le-a suferit Hristos pe cruce.
Ouăle închistrite sunt simbolul
Mântuitorului, care a ieşit din
mormânt şi a înviat, precum puiul
din găoace. Ciocnitul ouălor
semnifică sacrificiul divinităţii şi se
face după reguli precise:
persoana mai în vârstă (de obicei
bărbatul) ciocneşte capul oului de
capul oului ţinut în mână de
partener, în timp ce rosteşte cunoscuta formulă "Hristos a înviat",

la care se răspunde cu "Adevărat
a înviat". În Bucovina, cojile ouălor
de Paşti sunt aruncate în râu,
pentru ca apa să le poarte la
"Blajini" (fiinţe imaginare, încarnări
ale copiilor morţi nebotezaţi, al
căror loc de vieţuire se află la
"capătul lumii", aproape de Apa
Sâmbetei). În felul acesta, şi
Blajinii ştiu că pentru toţi creştinii
a venit Sărbătoarea Sfintelor Paşti.
În părţile Sibiului, există obiceiul
ca de Paşti să fie împodobit un
pom (un arbust) asemănător cu
cel de Crăciun. Singura deosebire
constă în faptul că în locul globurilor se agaţă ouă vopsite (golite
de conţinutul lor). Pomul poate fi
aşezat într-o vază frumoasă şi
farmecul sărbătorii sporeşte cu o
podoabă de acest fel. În Maramureş, zona Lapuşului, dimineaţa, în
prima zi de Paşti, copiii (până la
vârsta de 9 ani) merg la prieteni şi

la vecini să le anunţe Învierea
Domnului. Gazda dăruieşte fiecărui urător un ou roşu. La plecare,
copiii mulţumesc pentru dar şi
urează gospodarilor "Sărbători
pascale fericite". La această
sărbătoare, pragul casei trebuie
trecut mai întâi de un băiat, pentru
ca în acea gospodărie să fie armonie tot restul anului. În dimineaţa zilei de Paşti, copiii se spală
pe faţă cu apă proaspătă de la
fântâna în care s-au pus un ou roşu
şi fire de iarbă verde. La ţărani, mai
există obiceiul ca, în dimineaţa din
duminica Paştelui, să-şi spele faţa
cu apă nouă sau apă neîncepută,
în care pun un ou roşu, având credinţa că astfel vor fi tot anul frumoşi
şi sănătoşi ca un ou roşu. După
consumarea ouălor, cojile roşii
sunt păstrate pentru a fi puse în
brazde, la arat, crezându-se astfel
că pământul va da rod bun.
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Actualitate

Vatra Mãrginimii

Lista de investiþii a Primãriei Sãliºte pentru
oraºul Sãliºte ºi satele aparþinãtoare
Bugetul local al Oraºului Sãliºte pentru anul 2018 cuprinde zeci de investiþii pentru întreaga comunitate, dar ºi studii de fezabilitate
pentru realizarea unor lucrãri. Fondurile au fost alocate astfel încât sã acopere domenii diverse, începând de la transport ºi strãzi, pânã
la ºcoli, culturã, culte. Pentru anul 2018 au fost estimate venituri în total de 17.215.700 lei, din care cea mai mare pondere o ocupã
veniturile proprii, 53% din totalul veniturilor, respectiv 6,55 milioane lei. Acest lucru demonstreazã faptul cã Sãliºtea ºi satele
aparþinãtoare reuºesc sã aibã o dezvoltare echilibratã ºi constantã ºi sã asigure veniturile pentru realizarea unor investiþii importante.
17% din buget reprezintã sume defalcate din TVA, 29% sunt fonduri din Programul Naþional de Dezvoltare Localã, iar diferenþa
subvenþii.

Vã prezentãm mai jos lista completã de investiþii:
Administraţia publică

- Modernizare imobil existent în vederea
obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu
- Primăria Oraşului Sălişte
- Realizare stema Oraşului Sălişte
Învăţământ
- DALI pentru "Creşterea gradului de
participare la nivelul educaţiei timpurii prin
îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ
preşcolar în cadrul Grădiniţei cu program
prelungit din Oraşul Şalişte, Jud. Sibiu"
- DALI pentru " Creşterea gradului de
participare la nivelul învăţământului obligatoriu prin îmbunătăţirea infrastructurii de
învăţământ în cadrul Şcolii Gimnaziale Săcel,
Oraş Şalişte, Jud. Sibiu "
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Reabilitare şi dotare Liceu Ioan
Lupaş Sălişte "
Cultură, recreere şi religie
- Studii de teren pentru imobilele Muzeului
Culturii Săliştene
- Studii de teren pentru spaţiile verzi din
zona Cartierul Tineretului.
- Întocmire DALI pentru Modernizare teren
fotbal Sălişte prin crearea unui sistem de
irigat şi tribune spectatori
- Taxe, avize, consultanţă, DALI pentru
îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirii
Clubului sportiv din Oraşul Sălişte, jud. Sibiu
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Amenajare loc joacă multifuncţional sat Mag ,,
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Reparaţii Capitale acoperiş

Muzeul Vechi, sat Galeş,,
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Reabilitare Muzeul Culturii
Săliştene
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Amenajare Parc Central Oraş
Sălişte
- Asistentă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Construire şi dotare centru
multifuncţional cultural-recreativ în oraşul
Sălişte
- Asistentă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Consolidare Reparaţii Faţadă şi
Învelitoare; Amenajări Interioare şi Amenajare Spaţiu Socio - Cultural
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
- Reabilitarea şi modernizarea sistemului

de iluminat public al Oraşului Sălişte
- Studiu de Fezabilitate Cişmele apă brută
în satul Mag, Oraş Sălişte
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Consolidare Reparaţii Faţadă
şi Învelitoare; Extindere, Amenajări interioare,
Amenajare Curte şi schimbare Destinaţie
din spaţiu de locuit în spaţiu de birouri
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru Consolidare Reparaţii Faţadă şi
Învelitoare; Extindere, Amenajări interioare
şi schimbare Destinaţie din spaţiu de locuit
în spaţiu de servicii şi alipire terenuri
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru " Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a sistemului de iluminat administrat de Oraşul Sălişte , judeţul Sibiu"
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Extindere Reţea alimentare cu
Apă, stradă Uţea, sat Sibiel
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Amenajări hidrotehnice râul
Negru zona proximitate Cascadă Folteşti
Sănătate
- Studii, taxe şi avize pentru Reparaţii
capitale Dispensar Uman , Oraş Sălişte
- Execuţie Reparaţii capitale la Dispensarul
Uman , Oraş Sălişte- dirigenţie şantier
Protecţia mediului
- Studiu de Fezabilitate pentru - rigolă
captare şi evacuare ape pluviale pe stradă
în localitatea Vale, UAT Sălişte, judeţul Sibiu
- Studiu de Fezabilitate pentru "Înfiinţare
sistem de canalizare menajeră în localitatea
Vale, Oraşul Sălişte, Judeţul Sibiu"
- Înfiinţare Sistem de Canalizare Menajeră,
localitatea Fântânele, Oraşul Sălişte - PNDL
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei

Primăria oraşului Sălişte
https://www.facebook.com/primariasaliste/

Sălişte, str. Şteaza, nr. 9, Jud. Sibiu
Tel: 0269/553572, 0269/553512

Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,, Realizare sistem de colectare
şi evacuare ape pluviale strada Bisericii , sat
Mag ,,
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Canalizare pluvială pentru rezolvarea circulaţiei pietonale pe strada Piaţă
Morii , rampă urcare dreapta,,
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Colectare şi evacuare apă
pluvială strada Ştefleşti - Piatră Albă,,
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare
pentru ,,Colectare şi evacuare ape pluviale
pârâul necartat amonte de Biserica Grui,,
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Colectare şi evacuare ape
pluviale pârâul Grui , adiacent străzii Grui ,,
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru,, Colectare şi evacuare apă pluvială sat Sibiel, între Muzeul Icoanelor de
sticlă şi Parc Sibiel ,,
- Asistenţă tehnică în elaborarea Notei
Conceptuale şi elaborare Tema de Proiectare pentru ,,Extindere Reţea canalizare
menajeră strada Uţea, sat Sibiel
Sănătate - finanţare rambursabilă,
credite de angajament
- Proiectare Execuţie Reparaţii capitale
Dispensar Uman , Oraş Sălişte
- Execuţie Reparaţii capitale Dispensar
Uman , Oraş Sălişte
Transport - finanţare rambursabilă,
credite de angajament
- Proiectare Construire Pod Definitiv peste
Râul Negru, Oraş Sălişte
- Execuţie Construire Pod Definitiv peste
Râul Negru, Oraş Sălişte
- Proiectare Reabilitare străzi
- Reabilitare străzi

Fax: 0269/553363
email: primaria@primariasaliste.ro

