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17,2 milioane lei bugetul oraºului Sãliºte.
Investiþii în infrastructurã, culturã,
învãþãmânt ºi sãnãtate
Bugetul local al oraşului Sălişte pentru anul 2017 a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare
din data de 16 martie 2017, cu unanimitate de voturi de către Consiliul Local al Oraşului
Sălişte.
"Oraşul Sălişte a reuşit, în ultimii ani să înregistreze o creştere semnificativă a veniturilor
proprii, ceea ce demonstrează că întreaga noastră comunitate s-a dezvoltat constant. La
construcţia bugetului de anul acesta am ţinut cont de priorităţile oraşului Sălişte şi ale
satelor aparţinătoare şi am încercat să includem în buget investiţii pentru fiecare localitate
în parte", spune Horaţiu Dumitru Răcuciu, primarul oraşului Sălişte.

cunoscut o creştere majoră, datorită dezvoltării constante şi investiţiilor realizate pe termen
lung.

Astfel veniturile proprii realizate în anul 2010 au fost de 5925,98 mii lei, iar in anul 2016 au
fost realizate venituri în valoare de 11.102,82 mii lei.
Pentru anul 2017 sunt estimate venituri proprii în valoare de 8558,08 mii lei.

Au fost estimate venituri totale de 17.215,70 mii lei, formate din:
Veniturile proprii realizate de către Primăria Oraşului Sălişte, în perioada 2010 -2017 au

Pentrul anul 2017 sunt estimate cheltuieli în valoare de 18.665,86 mii lei, cuprinzând
următoarele categorii detaliate:

Pentru Programul de investiţii publice pentru anul 2017 vor fi alocaţi din bugetul local,
1811.03 mii lei, care vor fi impărţiţi pe grupele de investiţii:

(continuare în pag. 4)

Dragi cetãþeni ai oraºului Sãliºte ºi ai satelor
aparþinãtoare,
Vã scriu acum, în pragul Marii Sãrbãtori
Creºtine a Învierii Mântuitorului, pentru a vã
transmite gândurile mele bune ºi dorinþa de
mai bine.
Fie ca Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului
sã fie un moment fericit, petrecut alãturi de cei
dragi, cu sãnãtate ºi belºug în casã!
Sã primim împreunã binecuvântata Luminã
pascalã!
Hristos a Înviat!
Cu deosebitã consideraþie,
Primar,
Horaþiu - Dumitru Rãcuciu
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Spiritualitate în
"Casa Domnului" la Galeº
Pr. Dan Sima / Galeº
Noţiunea de
"Casă a Domnului"
Un apelativ pe cât de cunoscut, pe atât de simplu, Casa
Domnului prezintă Biserica în
care comunitatea creştină se
adună, slăveşte, se bucură şi
răspunde unei chemări spirituale. Însă orice Biserică se poate scrie şi cu un "b" mic, rămânând uneori doar clădire şi
mediu care intervine în viaţă
atunci când este accesat, adică
accesoriu.
Pe urmele unei tradiţii şi a
unei istorii în care Galeşul de la
Sibiu are şi un Mărturisitor Sfânt,
Preotul Ioan, se înscrie şi bogata
tradiţie a construirii, a umplerii
mijlocului Bisericii cu mijlocul
vieţii: Icoana Învierii adăpostită
într-o casă de brad, în care tot
creştinul intră cu mari emoţii
pentru fireasca închinare. Din
Vinerea Mare până la Înălţare,
"Casa Domnului" din Galeşul
Sibiului, conoscută deja de mulţi
pentru unicitatea ei, revarsă
Sfântă Tradiţie, spiritualitate,
bucurie, dar şi teologie românească veche.
Noţiunea de "Casă a Domnului" capătă un sens aparte, nu
doar pentru aspectul aparte, ci

şi pentru ceea ce este dincolo.
Teologia propune permanent
un dincolo, un altfel şi, de ce nu,
o depăşire firească a unor limite
superficiale. În aceeaşi casă,
Epitaful - icoana punerii în mormânt a Mântuitorului - şi Icoana
Învierii succed. E casa evenimentelor spirituale şi a continuităţii lor fireşti teologice, evidente
de data aceasta cu ochiul liber.
Acestea vor să spună totul:
punerea în mormânt şi Învierea,
deci Hristos a înviat din morţi şi
a depăşit ceea ce înfricoşează
de obicei firea umană, moartea.
Însă nu pot să spună doar asta,
nici nu o spun, nu spun nimic
despre vreun eveniment, pentru
că nici nu este de spus: este doar
prezentare, nu o descriere, nu e
nimic spus pentru a fi gândit, ci
este arătat pentru a fi trăit. Din
această cauză, dincolo de aparenţa slujbei prin imnuri şi
rugăciuni, se afirmă: "În Biserica
slavei tale stând, în cer ni se pare
a sta"; fragment de imn din
prima zi de Post Mare care
propune şi impune creştinului să
analizeze dacă se întâmplă realmente acest lucru cu el însuşi!
Evenimentul marcant ce se
deschide în mijlocul Bisericii,
unde se fac paşi timizi spre închinare provoacă viaţa creştinului simplu şi sfidează superficialitate vieţii "creştinului" pur-

tător de ghilimele, care nu se
opreşte nici din agonia construcţiei propriei vieţi şi nici din
şirul de întrebări zadarnice
legate de acest eveniment. De
ce a ales Hristos să învieze?
Poate, pe de o parte, pentru a
prăbuşi orice întrebare şi orice
variantă de răspuns complete,
de a opri mintea şi raţiunea la
graniţa unde începe Lumina şi
necuvântarea.
Perioada pascală şi
firescul prelungirii ei
Învierea este şi trebuie să
rămână taină. Ascest "trebuie" e
doar al nostru, măsură ce dă
confort minţii care se autodefineşte încă o dată ca limitată
şi enervată de această limitare.
Teologia propune deschis această limitare şi o aşază drept
punct de plecare: edificiul credinţei şi al Evangheliei este dat,
arătat o dată prin Persoana Fiului venit, înnomenit şi jertfit. Acest
edificiu nu suportă dezvoltare, ci
doar apărare, conservare, păstrare. Asta face teologia firească
şi necesară în acelaşi timp:
pentru a explica ce este înăuntrul acestui edificiu, în care stau
ca într-o Sfântă a Sfintelor Hristos, Evanghelia şi Liturghia înălţată prin Maică şi prin Sfinţi,
teologia prezintă prin cuvintele

ei şi prin formele văzute atât cât
se poate prezenta, dar suficient
încât să poată apăra. Este întradevăr teologie intrarea în edificiul cu miros de brad şi rămânerea suspendată din timp în
faţa Învierii, la lumina lumânărilor vii. Aici totul este apărat, iar
simţul creştinului, închinătorului
este încredinţat de propria sa
apărare. Totul este atât de simplu, atât de blând şi de smerit…
Biserica nu acceptă rupturi şi
bruscări: Paştele este pregătit cu
mult timp înainte, evindenţă a
teologiei care propune o asumare a unui întreg drum începând
cu deplasarea neamului omenesc din preajma divinului, din
ambianţa raiului în zona îndepărtată şi lipsită de firescul dragostei şi al echilibrului. Începutul unui îndelung post aminteşte de această plecare adamică, parcursul arată forţe de
echilibru, reuşite de sfinţenie
prin asumare crucii şi, de ce nu,
o răstignire a voinţei egoiste.
Gravitatea şi incredibilul evenimentului Învierii sunt pregătite
prin sobrietatea marcantă a
Săptămânii Mari cu toate accentele ei pe umanitatea ieşită
şi depărtată ca dintr-o Casă a
Domnului. Bucuria ce vine prin
Lumina de Paşti este prelungită
mult, casa Domnului umplânduse din nou de creştini şi de
lumină. Parcurs al bucuriei - şi
trebuie accentuat încă o dată: nu
aceea a informaţiei că Acel
Hristos a murit şi a înviat şi
pentru a aceasta statura umană
are uriaşe posibilităţi - aceasta
nu se dă doar în noaptea devenită zi, ci merge într-un parcurs
firesc până la Înălţarea umanului cinstit la cer pentru a-l opri
acolo.
Trăire liturgică ieşire prin Înviere
Trăirea liturgică în ansamblul
manifestărilor de spiritualitate
ortodoxă existente, cere conştientizarea ieşirii, odată cu evenimentul Învierii, "de pe pământ
la cer", susţinându-se clar că nu
am făcut noi, ci Hristos, "cel uns"
ca să facă asta. Asemenea unei
intrări într-o "Casă a Domnului"
aceasta echivalează categoric
cu o ieşire. De ce s-ar afirma că
intrăm în "Casa Domnului",
când, de fapt ieşim: din lume,
din trup, mai clar: din social, din
prefăcut şi imitat, din violenţă şi
ispită, din plictiseală şi, cu un
cuvânt generic, din moarte? De
s-ar spune apoi că ieşind din
"Casa Domnului" am revenit în

locul din care am plecat? Locul
acela nu mai e pentru că nu mai
e acel om care să-l locuiască:
acela nu mai e pentru că tocmai
s-a schimbat, s-a trezit, s-a
luminat, adică a înviat.
Marginea lumii cuprinsă şi
marcată de o "Casă a Domnului"
este acum trecută. Nu că nu
s-ar fi trecut de atâtea ori de câte
s-a slujit o Liturghie, nu că nu
s-ar fi simţit "ieşirea"de atâtea
ori când creştinul s-a împărtăşit
cu Taine nebănuite. Însă, la
Dumnezeu este tot timpul loc de
mai mult, de mai multă locuire
şi de alte feluri de locuire, încât
fiecare, în prilejuri diferite are
acces să facă acest lucru.
O astfel de existenţă, dincolo
de discursivitate şi de întrebări,
în eveniment, sfidează imitaţiile
bucuriei ce se conturează în
societăţi secularizate, care socializează alarmate de o
plictiseală de moarte şi de simţul
acut al iminenţei morţii. Ruptura
între social şi eclezial nu este
una nouă - nici nu mai alarmează prea tare! -, ci veche de
o vârstă cu vechimea păcatului
şi, mai recent, odată cu obişninţa şi obişnuitul Bisericii căzută între instituţii. Sinceritatea,
simplitatea, categoricul siguranţei şi al liniştii, transparenţa
creată şi promisiunea pascală,
trecerea, toate acestea mulţumesc spiritual, dar şi emoţional,
creştinul căutător de Înviere.
Trăirea liturgică ce survine dintr-o ieşire din "Casa Domnului",
ca dintr-o cămară, este de acum
impregnată de amintirea/rămânerea în preajmă, în comuniunea, în împărtăşirea continuă
de bucuria propriei vieţi, care de
fapt era la îndemână, dar la care
nu ne dădeam nouă acces.
Meditaţia asupra Învierii este de
acum nu ca la o sărbătoare care
ne face să ne simţim mai mult
sau mai puţin vinovaţi (fie din
cauza păcatelor, fie din evidenta
răstignire a lui Hristos de către
toţi oamenii), ci ca la explicarea
firescul nostru şi al unei trăiri, de
acum supra-fireşti.
"Casa Domnului" la Galeş
trebuie parcursă, trebuie intrat nu vizitat. Ea este însăşi Biserica,
este mijlocul Bisericii, este
mijlocul mijlocului Bisericii
schimbat prin icoana Învierii, dar
care a fost îmbrăcată în bradul
viu al tradiţiei, pe măsura
bogăţiei oamenilor.
Articol apărut şi în Revista
de Lingvistică şi Cultură
Românească, nr. 7/1016,
www.limbaromana.org

Activitatea ºi misiunea preotului
Dan Sima, la Galeº:
"Existã oameni care au primit de la bunul Dumnezeu harul de a
tãmãdui sufletele semenilor. Pãrintele Dan Sima este unul dintre acei
preoþi dedicaþi comunitãþii în care slujesc. Am vãzut în el atât un
fidel slujitor al Bisericii, cât ºi un stâlp al comunitãþii, un om implicat
cãruia þin sã-i mulþumesc acum, în Sãptãmâna Mare, pentru tot
ceea ce a fãcut în Galeº ºi nu numai. O spun cu toatã sinceritatea, a
fost un câºtig pentru noi cã l-am avut alãturi pe acest om care ne-a
împãrtãºit din bunãtatea, înþelepciunea ºi priceperea sa, generând
optimism ºi credinþã."

Primar
Primar,, Horaþiu-Dumitru RÃCUCIU
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Sãliºtenii au cules ramuri de salcie
ºi au cântat "Viersul Floriilor",
vechi de 150 de ani, pe strãzile oraºului
"V
eniþi cu toþi dimpreunã/ Sã-mpletim ºi noi cununã/ De
"Veniþi
odrasle înverzite/ ªi de stâlpãri înflorite/ O, o, o, o,
fraþilor!", s-a auzit în nenumãrate rânduri, în Sâmbãta lui
Lazãr
Lazãr,, pe strãzile din Sãliºte. Oameni de toate vârstele
au cules ramuri de salcie ºi au colindat prin oraº, sã
vesteascã Floriile, respectiv intrarea Mântuitorului în
Ierusalim. Aceºtia au fost întâmpinaþi, la Biserica Mare,
de alþi sãliºteni, unii stabiliþi în Sibiu.

Deşi vremea nu a fost prea prietenoasă, săliştenii nu au rămas
sâmbătă în casă, ci au urmat datina
iniţiată acum un secol şi jumătate,

ieşind pe străzi, să cânte "Viersul
Floriilor", compus de Picu Procopie
Pătruţ, crâsnic, cântăreţ la strana
bisericii din Sălişte, imnograf şi

autor al unor picturi de pe cărţile
de slujbă. Cele 13 strofe ale Viersului au răsunat de zeci de ori prin
oraş. "În amintirea intrării Mântuitorului în Ierusalim, Picu Pătruţ a
scris acest Viers al Floriilor acum
circa 150 de ani şi care se cântă
numai la noi, în Sâmbăta lui Lazăr.
Elevi ai şcolii şi femei din corul
bisericesc au fost să culeagă salcie, iar la intrarea în biserică au fost
întâmpinaţi de ceilalţi sălişteni,
care au venit, aşa cum făceau şi
alţii odinioară, chiar şi din Sibiu, să
ne fie alături", a spus preotul Ioan
Ciocan.
"Viersul" lui Picu Pătruţ
În biserică, au mai cântat o dată

35 de francezi din Corps
Nuds petrec sãrbãtorile
de Paºti, la Sibiel
Anul acesta, locuitorii satului
Sibiel sunt gazdele unei delegaţii
de aproximativ 35 de persoane din
localitatea Corps Nuds - Franţa cu
ocazia aniversării a 10 ani de
înfrăţire a celor două comunităţi. A
fost pregătit un program divers
pentru invitaţi, în aşa fel încât
aceştia să se bucure de tradiţiile şi
obiceiurile locului.
Primarul oraşului Sălişte, Horaţiu
Răcuciu spune că: "Apreciem şi ne
bucurăm de interesul şi de
implicarea locuitorilor din Sibiel
care s-au pregătit pentru a-i primi
pe oaspeţii francezi, aşa cum se
cuvine, cu ospitalitatea specifică

zonei noastre. Totodată, ţin să
mulţumesc şi Asociaţiei Sibiel
2000 pentru implicarea în
organizarea acestei vizite, acum
când sărbătorim 10 de ani de
înfrăţire a localităţilor Sibiel şi
Corps Nuds". Membrii delegaţiei
franceze vor petrece sărbătorile
pascale în Mărginimea Sibiului,
unde vor putea descoperi bucatele
tradiţionale, dar şi tezaurul cultural
al locului. Vor participa la slujba de
Înviere şi vor vizita atât obiective de
pe raza oraşului Sălişte, cât şi
unele situate în afara judeţului
precum cetatea de la Alba-Iulia,
salina de la Turda, etc.

cele 13 strofe, după care preotul
Ioan Ciocan le-a povestit celor
prezenţi frânturi din viaţa celui care
a compus "Viersul Floriilor", dar şi
despre tradiţia Sâmbetei lui Lazăr,
care a fost înviat de Iisus Hristos,
după patru zile. Preoţii Ioan Ciocan,
Nicolae Bădilă şi Ioan Claudiu Teşa
au rostit rugăciuni, iar la final cei
prezenţi au aşezat ramurile de
salcie pe masa din Biserica Mare,
urmând ca ele să fie sfinţite în Duminica Floriilor şi, ulterior, împărţite.
Întoarcerea fiilor
satului acasă
La ieşirea din biserică, cu toţii au
primit gogoşi, făcute de familia
Răcuciu.

Săliştenii vor să păstreze obiceiul
din această zi cu sfinţenie, aşa că
el se ţine, an de an, încă de acum
un veac şi jumătate. Odinioară,
tradiţia era şi un motiv pentru
întoarcerea fiilor satului acasă, ei
venind ca să aprindă lumânări în
memoria celor plecaţi la ceruri.
Sâmbăta lui Lazăr,
marcată şi în alte localităţi
Sâmbăta lui Lazăr este marcată
şi în alte localităţi din judeţul Sibiu,
oamenii adunându-se la biserică
pentru a face parastas de
pomenire a morţilor şi, spre seară,
să aşeze sălciile la icoanele din
lăcaşul de cult.
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Au început
lucrãrile
de
reabilitare
ºi extindere
a Cãminului
Cultural
De curând, au fost
demarate lucrările de
reabilitare şi extindere a
Căminului Cultural.
Proiectul "Reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi
extinderea aşezământului
cultural din str. Nicolae
Henţiu, oraşul Sălişte,
judeţul Sibiu" vizează
amenajarea clădirii atât la
parter, cât şi la mansardă.
La parter va funcţiona o
sală de spectacole cu o
capacitate de 170 de locuri,
în timp ce la mansardă va fi
amenajată Biblioteca
Orăşenească. Lucrările de
amenajare a Căminului
Cultural sunt finanţate de
către Compania Naţională
de Investiţii.

17,2 milioane lei bugetul oraºului Sãliºte. Investiþii în infrastructurã,
culturã, învãþãmânt ºi sãnãtate
(urmare din pag. 1)
Din totalul de cheltuieli de
18.665,86 mii lei, cheltuielile secţiunii
de funcţionare sunt de 13.077,24 mii
lei, iar cele ale secţiunii de dezvoltare
de 4.138,46 mii lei.
Pentru Ordine publică şi siguranţă naţională au fost alocaţi
692,06 mii lei, bani pentru Poliţia
Locala, Protecţie civilă, SVSU şi
SMURD.
La învăţământ au fost alocaţi
4.413,99 mii lei, din care pentru
cheltuieli de personal 2.695 mii lei,
pentru bunuri şi servicii 903,50 mii
lei, pentru investiţii şcoală 181,49
mii lei, pentru burse 10 mii lei, şi
pentru tichete de grădiniţă şi suport
alimentar 624 mii lei.
Cultura, recreerea şi religia primesc 1394,72 mii lei, din care
cheltuieli de personal 59,60 mii lei,
bunuri şi servicii (Cămine, sala
sport , baza sportivă, spaţii verzi )
717,40 mii lei, pentru susţinerea
cultelor 20 mii lei şi pentru investiţii

597,72 mii lei.
Asigurări şi asistenţă socială,
care cuprinde plata asistentilor personali, indemnizaţiilor de handicap
şi a ajutorului de încălzire în sumă
totală de 857,01 mii lei.

Sãnãtate
* Realizare DALI - pentru Dispensar Uman Sălişte, str. Spitalului= 23,80 mii lei
Culturã,
recreere ºi religie

Administraþia publicã
* Redimensionare Spaţiu Arhivă
şi Grup Social Primăria Sălişte =
179.29 mii lei
* Documentaţii tehnice pentru
lucrarea Redimensionare Spatiu
Arhivă şi Grup Social Primăria
Sălişte = 2,38 mii lei
* Realizare Program Eficienţă
Energetică a Oraşului Sălişte =
30.00 mii lei

* Taxe, avize, consultanţă, DALI
pentru Îmbunătăţirea eficienţei
energetice a clădirii Clubului sportiv
din Oraşul Sălişte, jud. Sibiu =
105.51 mii lei
Reamenajare spaţiu public din
centrul satului Sibiel = 492.21 mii lei
Iluminat

Învãþãmânt

* Reabilitarea şi modernizarea
sistemului de iluminat public al
Oraşului Sălişte = 405,00 mii lei

* Dotare Centrală termică 40 Kw,
combustibil solid/lemne cu accesorii şi montaj = 25,00 mii lei
* Realizare DALI - Aplicaţie finanţare POR/3/3,1/B/1 - Liceu "Ioan
Lupaş" Sălişte, strada Vale, nr. 76
= 156,49 mii lei

* Realizare SF pentru lucrarea
Sistem de canalizare menajeră în loc:
Mag, Aciliu, Amnaş = 157,20 mii lei
* Extindere reţea canalizare str.
Sipotului = 166.08 mii lei

Protecþia mediului

Transporturi
* Studii, proiectare, taxe şi avize
străzi = 59.74 mii lei
* Realizare DALI pentru lucrarea
Zid sprijin strada Tarnitei, Oraş
Sălişte = 8,33 mii lei
PNDL
* Înfiinţare sistem de canalizare
menajeră, Fântânele = 3754,79 mii lei
Proiecte care vor fi
imlementate
- Proiectare şi Execuţie Construire Pod Definitiv peste Râul Negru
şi ,, Proiectare şi Execuţie Reparaţii
Dispensar Uman, Oraş Sălişte.
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Câmpului - etapa I ,
Oraş Sălişte, L - 300 m
- Proiectare si Execuţie pentru
Reabilitare str. Dealului, Oraş
Sălişte, L - 177.25 m
- Proiectare si Execuţie pentru
Reabilitare str. Tarniţei ( I şi II), Oraş
Sălişte, L - 250.39 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Folteşti ( I si II ), Oraş
Sălişte, L - 133 m

- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Brata - parţial, Oraş
Sălişte, L - 335 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Utea - etapa I, sat
Sibiel, L - 500 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Unghiului - etapa V,
sat Sibiel, L - 180 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Gavarleşti, sat
Aciliu, L - 458 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Vencheleu, sat
Aciliu, L - 340 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Guruet (Uliţa lui
Melcioiu) - partial, Săcel, L - 320 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Câmpului (I,II,III)
partial, sat Săcel, L- 657 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Huda lui Dicu parţial , sat Săcel, L - 151 m
- Proiectare şi Execuţie pentru
Reabilitare str. Lungă (Ograzii)parţial, sat Săcel, L-240 m.

Campanie de curãþenie
generalã de primãvarã
Stimaþi cetãþeni,
Primăria oraşului Sălişte lansează un apel către toţi cetăţenii oraşului Sălişte şi ai
satelor aparţinătoare pentru a demara activităţile de curăţenie, în faţa imobilelor.
Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul oraşului Sălişte şi al
satelor aparţinătoare, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă
constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale,
instituţiilor publice, agenţilor economici şi a persoanelor juridice, precum şi a
cetăţenilor.
Primar: Horaţiu Dumitru Răcuciu
Viceprimar: Andrei Aurel Bordea

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

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

