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Raportul de activitate al
primarului oraºului Sãliºte,
Horaþiu-Dumitru Rãcuciu pe anul 2016
Dragi sãliºteni,
Anul 2016 a fost pentru noi toþi un an important, în care dumneavoastrã aþi hotãrât
sã continuãm împreunã proiectele începute în primul meu mandat.
Mã onoreazã ºi mã obligã votul de încredere pe care mi l-aþi dat, iar toatã activitatea
mea ºi a administraþiei locale se concentreazã pentru a administra bine bugetul
oraºului ºi pentru a face, an de an, investiþii pentru comunitate.
2016 a fost un an în care am continuat multe dintre proiectele de infrastructurã, dar
ºi un an în care am început proiecte noi.
ªi 2017 va fi un an în care investiþiile ºi infrastructura sunt prioritãþile noastre, iar
lista de investiþii din acest an o vom detalia într-un numãr viitor al publicaþiei noastre,
dupã ce va fi aprobat bugetul oraºului Sãliºte .
Vã prezint, în acest numãr, o sintezã a raportul meu de activitate pentru anul 2016:

Prin Hotãrârea nr. 81/3/
2016, în urma
alegerilor locale din
data de 05.06.2016, s-a
constituit Consiliul
Local al Oraºului Sãliºte
pentru perioada 2016 2020, având
urmãtoarea
componenþã:
 ALBU NICOLAE - PNL
 BANCIU DAN - PNL
 BORDEAANDREI- AUREL - PNL
 BINDER MICHAEL - PNL
COTORALACRIMALENUTA- PNL
 LUCA IOAN - PNL
 MACREA IOAN - PNL
 MICLAUS MARIA - PSD
 MOLDOVAN VIOREL - PNL
 MOLDOVAN GABRIEL CLAUDIU - PPU

 MUNTEAN IOAN CLAUDIU - PSD
 SAVA IOAN - PNL
STIRECIU GABRIEL COSMIN - PNL
 VARVOREA DUMITRU - ALDE
 VOICU NICOLAE - PPU
Prin Hotãrârea nr. 84/6/
2016 au fost
constituite comisiile de
specialitate din cadrul
Consiliului Local al
Oraºului Sãliºte, pe
domenii de activitate
1. Activităţi economico-financiare; Activităţi social - culturale,
culte; Juridică și de disciplină
 Stireciu Gabriel Cosmin - președinte
 Luca Ioan - secretar
 Banciu Dan - membru
 Sava Ioan - membru
 Voicu Nicolae - membru

Investiþii ªcoalã

Primãria Sãliºte nu mai percepe taxe pentru
eliberarea adeverinþelor
Începând cu data de 1 februarie 2017 Primãria
Oraºului Sãliºte nu va mai percepe taxe pentru
eliberarea adeverinþelor, conform Legii nr. 1/2017
privind eliminarea unor taxe ºi tarife, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea unor acte normative.

2. Agricultură; Amenajarea
teritoriului și urbanism: Protecţie
mediu și turism;
 Macrea Ioan - președinte
 Bordea Andrei Aurel - secretar
 Moldovan Viorel - membru
 Muntean Ioan - Claudiu - membru
 Vârvorea Dumitru - membru
3. Învăţământ, sănătate și familie; Muncă și protecţie socială;
Protecţie copii;
 Cotora Lacrima Lenuţa - președinte
 Albu Nicolae - secretar
 Binder Michael - membru
 Moldovan Gabriel Claudiu membru
 Miclăuș Maria - membru
În anul 2016, Consiliul Local Săliște a fost convocat în 18 ședinţe,
9 ședinţe ordinare și 5 ședinţe
extraordinare, 4 ședinţe de îndată,
fiind adoptate 177 hotărâri, iniţiate
de către primarul Orașului Săliște.
Compartiment Achiziþii
Publice
Cea mai importantă parte a bugetului local al orașului Săliște a fost
alocată lucrărilor de investiţii. Fie că
a fost vorba despre modernizări la
școli, pentru a oferi copiilor noștri
condiţii decente, sau de lucrări
pentru infrastructura drumurilor,
toate aceste investiţii contribuie la
confortul fiecărui locuitor al orașului
Săliște sau al satelor aparţinătoare.
De asemenea, am încercat să
alocăm fonduri atât pentru orașul
Săliște, cât și pentru fiecare dintre
satele aparţinătoare, pentru ca toţi
membrii comunităţii noastre să se
poată bucura de investiţiile făcute
de administraţia locală.
Investiþii în unitãþi de
învãþãmânt:
- Amenajarea curţii Liceului Ioan
Lupaș Săliște prin crearea unui
teren de minifotbal 29.890 lei,
- centrala pentru școală - 24.480 lei,
- pavarea curţii grădiniţei -

73.210 lei,
- reparaţii capitale Liceul Tehnologic “I Lupaș” Săliște corp B 457.770 lei
Investiþii Cãmine
Culturale:
- reparaţii cămin Aciliu 46.760 lei
- reparaţie capitală cămin Mag
48.080 lei
Investiþii spaþii
publice:
- Amenajare loc de joacă, teren
minifotbal Săcel și dotare cu plasă

de protecţie teren minifotbal Săcel
- 198.360 lei
- Amenajare teren fotbal Săliște
și amenajare parcare sală sport
Săliște - 441.370 lei
- Amenajare teren joacă Galeș 15.060 lei
- Amenajare teren joacă Vale 49.450 lei
- Dotare cu plasă de protecţie
teren fotbal Mag - 6.000 lei
- Împrejmuirea zonei piscinei
complex Agroturistic Marmelada (continuare în pag. 2 ºi 3)
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7.100 lei
Investiþii iluminat
public stradal:
- Extindere reţea iluminat public
în satul Galeș - 6 .960 lei
- Extindere reţea iluminat public
în satul Mag - 6.650 lei
- Extindere reţea iluminat public
în satul PT 2 Sibiel - 10.600 lei
- Introducere instalaţie electrică
Complex Agroturistic Marmeladă 11.100 lei
Investiþii reþele de apã
ºi canalizare:
- Extindere canalizare pe strada
Vâlcel 92.770 lei
- Extindere canalizare pe strada
Dumitru Marcu - 36.740 lei
- Studii, taxe și avize - înfiinţare
canalizare Fântânele - 40.380 lei
- Extindere canalizare Zăvoi 316.060 lei
- Extindere canalizare pe strada
Livezii - 72.300 lei
- Taxe și avize canalizare - 27.000
lei
- Branșament canalizare imobil
situat în Săcel nr 24 - 7.800 lei
- Sistem drenaj pe strada Suseni
Aciliu - 4.260 lei
Investiţii la infrastructura de străzi
a orașului Săliște și a satelor aparţinătoare:
- Modernizare DE 2573, DE
2574, DE 2575, Comisioane și taxe
Modernizare DE 2573, DE 2574,
DE 2575 - 350.890 lei,
- Tratament dublu bituminos pe
strada Bisericii din Sibiel - 54 .370
lei,
- Sistem drenaj pe strada Lungă
din Săcel - 69.100 lei,
- Reabilitare trotuare strada
Foltești - 14.050 lei,
- Reparaţii capitale trotuare str
București - 235.280 lei,
- Reabilitare străzi Dumitru
Marcu, Vâlcel, Cătănaș, Victor Iliu 1.400.000 lei,
- Studii de teren DALI taxe și avize
pentru Construire pod definitiv Râul
Negru - 32.000 lei,
- Reabilitare strada Livezii 292.140 lei,
- Reparaţii capitale strada Oprea

Miclăuș, București, Picu Pătruţ,
Reuniunea Meseriașilor - 404.120
lei,
- P.T. Reînfiinţare trecere la nivel
cu linia ferată Săcel, halta Aciliu 13.200 lei
- Taxe și avize străzi - 55.000 lei
Serviciul Contabilitate,
impozite ºi taxe locale
Compartimentul contabilitate
În anul 2016 s-a previzionat un
buget local consolidat pe UAT
Săliște din venituri de 16.680.000
lei.
Biroul de impozite și taxe
locale
În anul 2016, Serviciul Impozite
și Taxe Locale al Primăriei orașului
Săliște a avut ca obiective colectarea impozitelor și taxelor locale,
urmărirea și executarea silită a
creanţelor bugetare; constatarea și
verificarea materiei impozabile;
impunerea contribuabililor persoane fizice și persoane juridice.
La data de 31.12.2016, la nivelul
UAT Săliște bugetul anual a fost
realizat în procent de 99%, astfel
bugetul total realizat a fost de
16.680.000 lei.
Activitatea Serviciului Impozite,
Taxe s-a concretizat în organizarea
acţiunii de constatare, stabilire și
încasare la bugetul local a impozitelor și taxelor locale datorate de
persoane fizice și juridice, precum
și a altor venituri ale bugetului local,
în conformitate cu prevederile
legislative în domeniu.
În ceea ce privește activitatea în
anul 2016 menţionăm următoarele:
 au fost realizate 495 înscrieri
de mijloace de transport și 331 de
radieri;
 s-au transferat 5 dosare fiscale
auto pentru contribuabilii care șiau schimbat domiciliul în alte
localităţi;
 la 167 de poziţii fiscale s-a înregistrat modificarea /corecţia matricolei de clădiri, conform legislaţiei în vigoare, iar la 23 de poziţii
fiscale au fost înregistrate debitări
de clădiri noi;
 în ceea ce privește matricola
de teren au fost realizate un număr
de 896 debitări și 126 încetări ale

Asfaltare str. Valcel

Concurs pompieri

matricolei, și de asemenea, s-a
efectuat modificarea/corecţia la
634 de poziţii fiscale;
 s-au înregistrat 159 poziţii fiscale la care s-au înregistrat borderouri și încasări pentru taxa eliberare/vizare autorizaţie de funcţionare și 15 poziţii fiscale pentru
taxa vizare/autorizare alimentaţie
publică;
 au fost emise 6200 înștiinţări
de plată;
 au fost emise 2050 certificate
de atestare fiscală;
 au fost emise 250 decizii de
impunere pentru persoanele juridice.
 au fost emise 5500 decizii de
impunere pentru persoanele fizice.
Pentru activitatea de executare
silită s-au întocmit 2401 somaţii și
titluri executorii și 43 adrese de
înfiinţare a popririi.
În decembrie 2016 la Compartimentul autorizare activităţi comerciale sunt înscrise 230 unităţi comerciale, producţie, prestări servicii și alimentaţie publică. În anul
2016 au fost înfiinţate 11 unităţi din
care: patru unităţi prestări servicii,
o unitate alimentaţie publică și
șase unităţi comerţ.
Pentru anul 2016 au fost reautorizate 179 de unităţi comerciale.
Serviciul Public
Comunitar de Evidenþã
a Persoanelor
Activitatea de stare civilă este
unul din principalele atribute ale autorităţii administraţiei publice locale, ce se realizează atât în interesul statului, cât și al protecţiei
drepturilor personale ale cetăţenilor.
În registrul de intrare / ieșire pe
anul 2016 s-au consemnat 635 de
cereri privind acte și fapte de stare
civilă.
Au fost însușite și puse în aplicare
un număr de 144 de circulare, radiograme și îndrumări transmise
de Direcţia Judeţeană de Evidenţă
a Persoanelor Sibiu și Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, privind noi
reglementări în materie de stare
civilă.
Activitatea în materie de evidenţă
a persoanelor, s-a concretizat, în
anul 2016, în eliberarea a 4.765
de documente: 1707 cereri pentru
eliberarea cărţilor de identitate, 17
cereri pentru eiberarea cărţilor de
identitate provizorii, 402 cereri
pentru vize de reședinţă, 1800 de
cereri de corectare a datelor personale, etc.
Serviciul Public de
Asistenþã Socialã
Ajutor social
În perioada 01 ianuarie 2016 31 decembrie 2016 au fost înregistrate 31 de cereri noi de acordare a ajutorului social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/
2001, în plată, în luna decembrie,
aflându-se 70 de dosare. Tot în
perioada menţionată:
 s-au efectuat 349 de anchete
sociale la domiciliul solicitanţilor;
 s-au întocmit 140 fișe de calcul
al ajutorului social;
 s-a întocmit lunar referat cu
persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, care au efectuat acţiuni sau lucrări de interes
local;
 s-au emis 436 dispoziţii.
Alocaþii
Au fost înregistrate, în anul
2016:
- 60 cereri pentru acordarea alo-

caţiei de stat, 34 cereri pentru virarea alocaţiei în cont, modificare reprezentant legal, schimbare adresă
și solicitare restanţă și au fost întocmite 6 anchete sociale pentru copii
născuţi în străinătate;
- 37 de dosare noi din totalul de
221, pentru alocaţia de susţinere a
familiei în plată, și au fost efectuate
305 anchete la domiciliu;
- 147 cereri pentru acordarea indemnizaţiei în vederea creșterii copilului până la vârsta de 2 ani, suprapunere sau încetare indemnizaţie, 150 anchete sociale pentru
părinţi necăsătoriţi și 16 cereri pentru acordarea stimulentului părinţilor care au continuat activitatea la
locul de muncă sau suspendarea
activităţii de la locul de muncă; 2
cereri indemnizaţie pentru creșterea copilului cu handicap.
Compartimentul
Urbanism ºi
Amenajarea Teritoriului
În ceea ce privește activitatea de
urbanism și disciplina în construcţii
s-au realizat următoarele:
În cursul anului 2016 au fost
inregistrate un numar de 349 cereri
, în urma cărora au fost emise:
 233 Certificate de Urbanism ;
 110 Autorizaţii de Construire//
Desfiinţare;
 3 rapoarte privind necesitatea
aprobării PUD sau PUZ, susţinerea
proiectelor de hotărâri în Comisiile
Consiliului Local;
 6 Avize tehnice consultative și
Avize de oportunitate;
 52 Certificate de notare a
construcţiilor în Cartea Funciară;
 100 răspunsuri la sesizări și
reclamaţii.
 S-a participat la 30 recepţii
finale la terminarea lucrărilor.
Compartiment SMURD
ºi Compartiment
pompieri
Serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă, a desfășurat în anul
2016 diverse activităţi de prevenire
și conștientizare a locuitorilor din
orașul Săliște și satele apartinătoare, respectiv au fost efectuate
controale la gospodării și s-au desfășurat campanii de informare privind măsurile și regulile de prevenire a incendiilor.
În ceea ce privește participarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă - Săliște la evenimente
ce puneau în pericol populaţia sau
mediul înconjurător, în anul 2016
s-a intervenit la un număr de 16 de
solicitări din care: un incendiu la
locuinţe, trei incendii de vegetaţie
uscată, trei operaţiuni de evacuare
a apei din subsol, nouă operaţiuni
de decolmatare a cursurilor de
apă, 1074 interventii de prim-ajutor
ale SMURD.
O parte dintre intervenţii s-a desfășurat cu sprijinul detașamentului
de pompieri Săliște din cadrul ISU
Sibiu, iar pagube materiale majore
s-au înregistrat doar în cazul a 2
evenimente.
Organizarea și desfășurarea
exerciţiilor, aplicaţiilor SVSU a
urmărit modul de acţiune a componentelor și populaţiei la intervenţiile
reale pentru limitarea și înlăturarea
urmărilor dezastrelor.
În luna iunie SVSU - Săliște a
participat la concursul profesional
al serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă, etapa judeţeană, cu un
lot de 12 participanţi, unde a obţinut următoarele rezultate:
Locul 2 la proba "Ștafetă 4 x 100
m"
Locul 2 la proba "Pista cu obsta-

cole pe 100 m"
Locul 2 in clasamentul general.
Compartiment
Registrul Agricol
Înscrierea de date la Registrul
Agricol
Total poziţii gestionate: 1756 din
care: gospodării cu domiciliul în
orașul Săliște și 641 cu domiciliul
în satele aparţinătoare.
Au fost eliberate un număr de
400 de adeverinţe necesare la:
scoală copiilor pentru burse, la
serviciu, la spital pentru persoanele
fără venituri, dosare de ajutoare
sociale, sau la Oficiul de cadastru
pentru înscrierea în CF a terenurilor
din zona necooperativizată.
Documente necesare la
obþinerea subvenþiilor
pentru terenurile
agricole sau animale
prin A.P.I.A
Au fost eliberate 405 adeverinţe.
Atestatul de Producãtor
Agricol ºi Carnetul de
comercializare a
produselor agricole
Au fost eliberate un număr de 53
de atestate de producător agricol.
53 carnete de producător agricol;
Unii producători agricoli au solicitat
2 carnete.
Odată cu eliberarea Atestatului
de Producător agricol se eliberează
și un Carnet de comercializare a
produselor agricole.
Persoanele în cauză au fost instruite de către noi asupra modului
de utilizare și completare a carnetului de comercializare. După epuizarea filelor din acest carnet sau la
expirarea perioadei de valabilitate
acesta se restituie instituţiei noastre.
Valabilitatea certificatelor este de
1 an agricol, adică de la data de 01
iulie a anului în curs până la data
de 30 iunie a anului următor, cu
verificarea și vizarea trimestrială a
acestora după verificarea la faţa
locului a existenţei produselor ce
urmează a fi comercializate.
Legea nr.17 / 07.03.2014 privind
unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan.
Au fost soluţionate un număr de
99 dosare.
Fondul Funciar / Legea nr.165/
2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire.
A fost întocmit și finalizat procesul
de inventariere a terenurilor și
titlurilor de proprietate emise în
baza Legilor Fondului Funciar, conform Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului
de restituire.
A fost întocmită documentaţia de
reconstituire islaz comunal pentru
UAT Săliște și s-a finalizat cu emiterea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu, pentru suprafaţa de
4194,57 ha.
A fost întocmită documentaţia și
s-au efectuat puneri în posesie a
persoanelor fizice în zona "Sub
canton" Mag pentru suprafaţa de
20 ha.
S-au aprobat documentaţiile de
reconstituire a terenului agricol
pentru persoanele fizice în baza
Legilor fondului funciar.
Au fost verificate și întocmite 14
documentaţii de corectare titluri de
proprietate.
Art.36 din Legea nr.18/1991 - republicată cu modificările și completările ulterioare, Referitor la te(continuare în pag. 3)
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renul aferent locuinţelor.
Au fost întocmite un număr de 11
documentaţii în vederea aplicării
art.36 din Legea fondului funciar
nr.18/1991-republicată.
Activitãþi Biblioteca
Orãºeneascã Sãliºte
Primăria Săliște, Biblioteca Orășenească Săliște, în colaborare cu
Liceul Tehnologic ,,Ioan Lupaș,,
Săliște au desfășurat următoarele
proiecte educaţionale și culturale:
15 ianuarie - "Aniversare Mihai
Eminescu" - expoziţie de desene,
expoziţie cu operele lui Mihai Eminescu, machete inspirate din poeziile lui M.Eminescu, colaj de poezii,
scenete, cântece; 24 Ianuarie "Hai
să-ntindem hora mare" - activitate
dedicată zilei de 24 Ianuarie prin
cântece și poezii, 12 februarie
Biblioatelierul "Imagine și culoare",
activităţi de 8 Martie, Ziua Mondială
a Apei - vizionare filme cu și despre
apă, discuţii cu elevii despre rolul
apei pentru viaţa plantelor, animalelor, omului, 18-22 aprilie - Să știi
mai multe, să fii mai bun; 18-19
mai - ,,Hramul scolii,, , carnaval,
târg de carte și teatru, 9 mai - Ziua
Europei, biblioateliere de desen și
lectură de Ziua Internaţională a
Copilului.
Pe lângă aceste activităţi, biblioteca orășenească deservește un
număr mare de utilizatori cu servicii
gratuite: programe și proiecte
educative, sesiuni de comunicări,
vizionări de filme documentare,
ateliere de creaţie (cluburi de lectură, desen, pictură, origami, etc).
Biblioteca oferă și servicii
tradiţionale ca împrumuturi de cărţi,
consultarea colecţiilor în sala de
lectură cu acces direct la publicaţii,
acces gratuit la informaţii internet
pentru public; imprimare documente solicitate de public; scanare, printare, căutare pe Internet,
lecturare de cărţi (cărţi care nu se
regăsesc în bibliotecă), audiţii,
editare texte, corespondenţă electronică; proiecţii film (documentare
specifice fiecărei activităţi organizate de bibliotecă); servicii de lectură sub formă de cluburi de lectură,
concursuri de lectură.
Activitãþi culturale ºi
sportive
Primăria Orașului Săliște și
Consiliul Local al Orașului Săliște
au organizat următoarele activităţi
în cursul anului 2016:
Spectacolul "Pe la noi
pe la Sãliºte” 1 mai
În data de 1 Mai, în prima zi de
Paști, ora 17:00 a avut loc
spectacolul "Pe la noi pe la Săliște"
aflat la cea de-a VI-a ediţie, oferit
de Ansamblul Mărginenii Săliște,
sub îndrumarea profesioniștilor
Ovidiu și Alexia Sas, la Casa de
Cultură "Onisifor Ghibu" din Săliște.
Protagoniștii acestui spectacol
au fost : Ansamblul Folcloric "Florile
Visei" - Șeica Mare, Ansamblul
Folcloric "Comorile Arpașului" - Arpașul de Jos, Ansamblul Folcloric
"Mărginenii"- Săliște, Andreea Vulcu împreună cu formaţia Ovidiu
Muntean. Evenimentul a fost prezentat de Rodica Popa Comăniciu.
Aniversarea celor 400
de ani de la prima
atestare documentarã
a ªcolii din Sãliºte
Cu ocazia aniversării celor 400
de ani de la prima atestare documentară a Școlii din Săliște au fost

desfășurate mai multe activităţi în
colaborare cu Liceul Tehnologic
“Ioan Lupaș” din Săliște: Simpozionul: "Episcopul Nicolae Ivan - 80
de ani de la trecerea la cele veșnice
", susţinut de Pr. Prof. Acad. Dr. Mircea Păcurariu, Cvintetul Anatoly din
Brașov, Activităti metodice inedite
desfășurate în cadrul orelor - Ciclul
Preșcolar și Primar al Liceului Tehnologic "Ioan Lupaș" din Săliște,
Expoziţie de produse realizate de
către elevii și cadrele didactice ale
școlii, Spectacol de teatru interactiv
"Căsuţa cu povești" Bridge Theatre,
Fragmet din piesa: "Omul care a
văzut moartea" de Victor Eftimiu,
interpretat de foști elevii ai Școlii
din Săliște, sub îndrumarea d-nei
prof. Anca Sima.
Piesa "Momente din istoria Școlii
din Săliște", interpretată de elevi ai
școlii din Săliște, sub îndrumarea
d-nei Anca Sima, d-nei Mirela
Mocanu, d-nei Corina Teascu,
Piesa : TAKE, IANKE ȘI CADÂR, de
Victor Ion Popa, Teatrul Naţional
"Radu Stanca" Sibiu, Activităţi sportive, Momentul festiv "Școala din
Săliște, trecut, prezent și viitor", Ziua
Porţilor deschise la Școala de Jos
din Săliște și Premiile Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Sibiu.
Ziua eroilor - iunie
Gândurile noastre se îndreaptă
cu pioșenie și gratitudine spre cei
care, prin vitejia și jertfa lor au
apărat libertatea și independenţa
României și au menţinut trează încrederea poporului român în valorile sale creștine și morale.
"Zilele Culturale ale
Oraºului Sãliºte” august
Dintre cele mai importante acţiuni desfășurate cu ocazia Zilelor
Culturale ale Orașului Săliște
amintim: Corul "Reuniunii Române de Cântări" Săliște,
Premiere 50 de ani - 12 familii, Asociaţia culturală de sași din Bavaria,
Ansamblul "Achna Forest Culture
Group" - Cipru, Ansamblul KUD
"Svetozar Marković" - Serbia, Formaţia RYM, Ansamblul "Mărginenii"
Săliște, Cuvântul de salut al primarului, Ansamblul Folcloric "Dor
Transilvan" - Cluj Napoca, soliștii:
Mariana Anghel, Giulia și Ilie
Medrea, Alina Pinca, Alina Bica,
Traian Stoiţă, Camelia Cosma
Stoiţă, Ansamblul Folcloric "Cununiţa UVVG" - Arad, artificii.
Comemorarea celor
100 de ani de la bãtãlia
de la Cacova septembrie
În satul Fântânele, Primăria
orașului Săliște în colaborare cu
Liceul Tehnologic "Ioan Lupaș" din
Săliște au organizat Comemorarea
celor 100 de ani de la bătălia de la
Cacova - 1916.
Târgul de mere din
Sibiel ºi Fântânele
Târgul de mere din Sibiel și
Fântânele a fost organizat de către
locuitorii satelor cu sprijinul
Fundaţiei Trai Verde și al Primăriei
orașului Săliște. Creţești, ierdașe,
gustave, ionatane,alte soiuri de
mere vechi de 200 de ani și alte
produse tradiţionale au fost delicii

pentru cei care au făcut o scurtă
plimbare în ultima duminică din
octombrie la Sibiel și Fântânele.
1 Decembrie manifestãrile
organizate de Ziua
Naþionalã a României!
Ca în fiecare an, la Săliște, Ziua
Naţională a fost sărbătorită așa
cum se cuvine printr-o serie de
alocuţiuni susţinute de oficialităţi în
faţa Primăriei Orașului Săliste,
după care, manifestările au
continuat în spaţiul public cu o
ceremonie de depunere de
coroane și un spectacol oferit de
Corul “Reuniunii Române de
Cântări” Săliște și Liceul
Tehnologic “Ioan Lupaș” Săliște.

Aniversare a 400 de ani a ªcolii din Sãliºte

Spectacolul de Crãciun
"Iatã, vin colindãtorii!"
S-a desfășurat la Casa de
Cultură "Onisifor Ghibu" din Săliște,
în data de 17.12.2016 și au participat Corul ,,Reuniunii Române de
Cântări” Săliște, Ansamblul “Mărginenii” Săliște și Ansambulul “Codrenii Bihorului” Roșia, jud.Bihor
Concert de colinde
Marţi, 20.12.2016 a avut loc un
frumos concert de colinde în Sala
de festivităţii a Școlii din Săliște. Au
colindat
Florin
Sasarman,
Alexandru Filip și prietenii, Ceata
de colindători din Maramureș,
Grupul de colindători Mara din
Sighetul Marmaţiei.

Zilele Oraºului Sãliºte

“Vizita lui Moº Crãciun”
Primăria Orașului Săliște a fost
gazda lui Moș Crăciun. Toţi copiii
de la grădiniţă și din clasele I-VIII
din Săliște și satele aparţinătoare
(aproximativ 800 de copii) au primit
căte un dar din partea lui Moș
Crăciun. În faţa primăriei la sania
Moșului copii, însoţiti de profesori,
părinţi și bunici au venit pe tot
parcursul unei zile, pentru a se
bucura de darurile primite.
Întâlnirea cetelor de
Juni din Mãrginimea
Sibiului
Miercuri, 28 decembrie a stat sub
semnul portului, cântecului și
jocului tradiţional, de parcă, pentru
câteva ore bune, capitala
Mărginimii s-ar fi întors undeva, în
vremurile bunicilor, cu miez cald de
jiene, haţegane, colinde și obiceiuri
pitorești. Sărbătoarea a debutat cu
parada portului popular în Piaţa
Junilor, locul tradiţional de întâlnire
a cetelor de juni. După obicei,
cetele de juni au fost întâmpinate
de oficialităţi și de judele cetei din
Săliște. Judele fiecărei cete a fost
invitat să rostească mesajul și
tradiţionalele urări de sărbători și
să prezinte jocul cetei.
Și, uite-așa, s-a mai scris o filă
din istoria mândrilor juni, o zi în
care cu toţii ne-am amintit că aici,
în Mărginime, tradiţia, românismul
spiritual profund al sărbătorilor
vibrează indiferent de epoci.
"De la Boiţa pân' la Jina, din
Săliște-n Vaideeni,
Mărginenii sunt tot una în port,
cânt și obicei. "
Al dumneavoastră,
Horaţiu - Dumitru Răcuciu
Primarul Orașului Săliște
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Vatra Mãrginimii

Actualitate

SC ECO MÃRGINIME SA
Sãliºte, str. Bãii, nr. 6, Jud.
Sibiu, Tel: 0269/553838,
Fax: 0369/819362, E-mail:
ecomarginime@yahoo.com

Grafic
privind ridicarea
deºeurilor menajere
în anul 2017
Sãliºte - Traseul 1
Str: Vale, Grui, Spitalului,
București, Băii, Brata, Catanaș,
Pălărierilor, Livezii, D. Marcu,
Luncii, O. Goga, O. Miclăuș,
P-ţii Vechi, Șipotului, Vâlcel,
Dealului, Ioan Lupaș, Ioan
Moga, O. Ghibu, P-ţa Eroilor, Pţa Junilor, Școlii.

Sãliºte - Traseul 2
Str: Gării, Piatra Albă,
Campului, Șteaza, Taberei,
Tarniţei, Zăvoi, Iazului, Podului,
Morii, Tăbăcarilor, N.Henţiu,
Picu Patruţ, R. Meseriașilor,
Memorandiștilor, A Șaguna, V.
Iliu, Foltești.
Colectarea programată în 17
APRILIE, a doua zi de Paști, se
efectuează în data de 18
APRILIE.
Colectarea programată în 5
IUNIE, a doua zi de Rusalii, se
va efectua în 6 IUNIE.
Colectarea programată în 15
AUGUST, de Sfânta Maria, se va
efectua în 16 AUGUST.
Colectările programate în 25
și 26 DECEMBRIE, zilele de
Crăciun, se vor efectua în 28 și
29 DECEMBRIE.

Primar: Horaţiu Dumitru Răcuciu
Viceprimar: Andrei Aurel Bordea

Săliște, str. Șteaza, nr. 9, Jud. Sibiu
Tel: 0269/553572, 0269/553512

Fax: 0269/553363
email: primariasaliste@yahoo.com

