”Dacă nu ai fost niciodată mișcat până în străfundul
sufletului de o floare răsărită primăvara, probabil că
sufletul tău nu a cunoscut vreodată înflorirea”.
-Audra Fove
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Publicație lunară editată de o echipă din cadrul Primăriei Comunei Șpring

8 Martie
– Ziua Îngerilor de pe pământ –
Ziua Mamei
Ca în fiecare an, data de 8 Martie este despre dumneavoastră,
îngeri trimiși pe pământ pentru a procrea, a crește, a îngriji generațiile
omenirii!
Ziua de 8 Martie este despre tine, MAMA, oriunde te afli în
această lume!
Mama – ce cuvânt sfânt, ce cuvânt plin de dragoste!
Mama, acea ființă minunată, despre care am putea vorbi doar la
superlativ, acea ființă care cutremură pământul și risipește norii prin
simpla prezență a ei.
Mama – făptură divină, plină de dragoste, care s-a bucurat și,
totodată, a plâns lângă noi, alături de noi și pentru noi, de-a lungul
vieții.
Plin de emoție și cu profundă recunoștință mă plec în fața
dumneavoastră și vă doresc un sincer ”La mulți ani”, fericire și sănătate
alături de toți cei dragi, care vă înconjoară.

Cu deosebită stimă și respect,
Al dumneavoastră Primar
Rusu Daniel Gheorghe
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Ai carte,
ai parte!

Biblioteca Comunală Șpring, urează acum, la început de an ,, La mulți ani!’’
tuturor iubitorilor de carte din Comuna Șpring!
Vă așteptăm cu mare drag și în acest an la bibliotecă să ne bucurăm de ceea
ce poate pune la dispoziție biblioteca comunală: documente din aproape toate
domeniile cunoașterii, acces liber la informație digitală la sala de info cultură
dotată cu patru calculatoare conectate la internet.
Îi așteptăm cu drag și pe cei mai mici, alături de părinți sau profesori, pentru a petrece timp de calitate în compania cărților sau pentru a-și îmbogăți
proiectele sau activităților școlare.
Începând cu data de 1 februarie, Biblioteca și-a reluat programul cu publicul
în fiecare zi între orele 8:00 și 16:00.
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Programul național de cadastru
și carte funciară

În data de 25 februarie 2019, la Căminul Cultural din Șpring s-au publicat Planurile cadastrale ale UAT Șpring, Registrul cadastral al UAT Șpring
și Indexul alfabetic al deținătorilor din UAT Șpring. Acestea pot fi vizualizate de orice persoană și verificate, comparându-se cu documentele care pot
duce la stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor. Sunt așteptați
toți cei interesați, să se prezinte cu actele doveditoare, pentru verificarea ori
întocmirea documentațiilor.
În termen de 60 de zile, adică până la data de 25 aprilie 2019, pot fi
depuse eventuale contestații, însoțite de acte probatorii.

Bibliotecar,
Ileana Anghel

Fântâna de chiatră
Doamne, întoarce-mi brazdă aburindă
În grădina înaltă a străvechiului sat,
La Fântâna de Chiatră să privesc în oglindă,
Pe cei ce vin și pe toți ce au plecat.
Și nu lăsa Doamne, loc de revoltă
Pe aceste plaiuri semănate cu dor,
Vom veni suflete rătăcite, la sfânta recoltă
Setea și iubirea o vom stâmpăra la izvor.
I.Similie

Program Cabinet Medical
Dr. Virgiliu Oltean
Luni: 08:00-12:00 - Cunța
12:00-14:00 - Șpring
Marți: 08:00-12:00 - Drașov
12:00-14:00 - Șpring
Miercuri:08:00-14:00 - Șpring
Joi:

08:00-14:00 - Șpring

Vineri: 08:00-12:00 - Cunța
12:00-14:00 - Șpring
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Achiziții publice

Compartimentul de achiziții publice nu este tocmai un compartiment
în sine, bugetul nepermițând crearea unuia, însă asta nu ne-a împiedicat în
atragerea fondurilor europene. Este o activitate foarte complexă, ce necesită
răbdare și pregătire, fundamentarea și gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiții fiind elemente cheie în accesarea fondurilor europene.
Avem în derulare următoarele proiecte:
•
”Reabilitare grădiniță cu program normal Șpring, comuna Șpring”
(contract de finanțare nr. 5169/30.12.2016) – în anul 2018 s-a desfășurat
procedura de achiziție, în data de 22.06.2018 fiind semnat contractual de
lucrări nr. 3774 în valoare de 400.000 lei+TVA.
•
”Reabilitare școală primară și grădiniță cu program normal Drașov,
comuna Șpring” (contract de finanțare nr. 5167/30.12.2016) – în anul 2018
s-a desfășurat procedura de achiziție, fiind semnat contractual de lucrări nr.
3880 în data de 28.06.2018, în valoare de 318.000 lei+TVA.
•
”Reabilitare școală gimnazială și grădiniță cu program normal Vingard, Comuna Șpring” (contract de finanțare nr. 5168/31.12.2016) – în anul
2018 s-a desfășurat procedura de achiziție, fiind semnat contractual de lucrări nr. 3744 la data de 21.06.2018, în valoare de 437.317,83 lei.
•
”Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Șpring și Vingard,
comuna Șpring, județul Alba” (contract de finanțare 1436/21.02.2018 cu
MDRAP) – în anul 2018 s-a desfășurat procedura de licitație, fiind semnat în
data de 11.10.2018 contractul de lucrări nr. 5381 în valoare de 4.198.539,87
lei +TVA. Momentan suntem în faza de proiectare și elaborare a documentației tehnice de autorizare a construcțiilor.
•
”Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța,
comuna Șpring, județul Alba” (contract de finanțare 1435/21.02.2018 cu
MDRAP) – în anul 2018 s-a desfășurat procedura de licitație, fiind semnat în
data de 11.10.2018 contractul de lucrări nr. 5380 în valoare de 2. 359.814,75
lei + TVA.
•
”Modernizare străzi în localitățile Vingard, Șpring, Drașov, Cunța,
comuna Șpring, județul Alba” (contract de finanțare 2685/28.03.2018 cu
MDRAP) – în anul 2018 s-a desfășurat procedura de licitație fiind semnat în
data de 01.11.2018 contractul de lucrări nr. 5690 în valoare de 6.100.935,01
lei + TVA.
(Extras din Raportul de activitate al primarului, ce poate fi consultat pe
website-ul Primăriei Comunei Șpring)
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Pseudocereale

aliment agreat în alimentația modernă
Pseudocerealele sunt bogate în proteine şi uleiuri vegetale şi nu conţin
gluten, fapt ce le face recomandabile în alimentaţia bebeluşului. Din categoria pseudocerealelor fac parte: quinoa, chia, amaranth, hrișca.

Quinoa este un aliment minune, fiind considerat “mama tuturor cerealelor”, aceasta având proprietăţi extraordinare pentru sănătate. O sursă
excelentă de vitamine B, minerale, fier, calciu, cupru, magneziu sau potasiu,
quinoa poate fi consumată atât la micul dejun, cât şi ca fel principal sau gustare, în combinaţie cu fructe ori legume, în brioşe ori clătite sau ca budincă.
Consumul de quinoa reduce apetitul, ameliorează oboseala şi balonarea,
ajută la detoxifierea organismului, previne degradarea oaselor şi scade riscul
de a dezvolta boli cardiovasculare, hipertensiune sau cancer de colon.
Amaranthul este tot mai celebru în rândul adepţilor traiului sănătos, având
un conţinut nutritiv remarcabil: este mai bogat în calciu, fier ori fosfor decât
majoritatea legumelor, asigură un aport considerabil de proteine şi abundă
în calciu, fosfor, potasiu şi fibre. Inclus în meniu, ne scapă de grija unor
afecţiuni precum hipertensiunea arterială ori diabetul şi ne asigură mai
multă energie şi o imunitate crescută. Poate fi preparat precum orezul ori
consumat în chiftele.
Hrişca are un gust aromat, fiind bogată în vitaminele E, B1 şi B2, dar şi în
proteine, carbohidraţi, fibre, fosfor, magneziu, cupru, zinc, mangan, seleniu
şi fier. Ea se foloseşte la salate (în loc de orez), supe, dar şi în tocăniţe. Printre beneficiile acestui aliment se numără îmbunătăţirea memoriei, scăderea
colesterolului, menţinerea nivelului de glucoză în sânge în limite normale şi
stabilizarea valorilor tensiunii arteriale.
Meiul este catalogat ca fiind motorul digestiei, acesta constituie o sursă excelentă de fier, fibre şi complex de vitamine B. Meiul conţine substanţele
nutritive care permit aparatului digestiv să îşi îndeplinească toate funcţiile
în condiţii optime. Printre problemele ce pot fi rezolvate prin consumul de
mei se numără indigestia cronică, hiperaciditatea, balonările, respiraţia urât
mirositoare, gazele sau ulceraţiile stomacale. Poate fi consumat în salate, alături de legume, în budinci şi supe, şi este perfect înlocuitor al orezului.
Chia este plină de minerale, vitamine şi acizi graşi care ajută organismul să combată „agresorii” zilnici. Aceasta conține de 5 ori mai mult calciu decât laptele, de 3 ori mai mulţi antioxidanţi decât afinele, de 3 ori mai
mult fier decât spanacul, de 2 ori mai multe proteine decât orice alte boabe,
seminţe și 2 ori mai mult potasiu decât o banană. Acestea sunt pline de fibre,
ceea ce îţi oferă senzaţia de saţietate şi îţi alungă orice poftă de ciocolată. Pe
lângă faptul că sunt foarte uşor de digerat, te ajută să păstrezi această senzaţie de saţietate mult timp şi îţi reglează apetitul. Au o aromă foarte slabă,
și datorită acestui lucru, poţi să le adaugi la orice fel de mâncare.
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Ce pui cumparam anul acesta?

Odată cu venirea primăverii, omul gospodar, pe lângă activitățile din grădină,
își ”umple” și gospodăria cu păsări ori alte animale. După cum este regula,
puii sunt nelipsiți din aproape orice gospodărie primăvara. Haideți să amintim câteva din rasele de păsări foarte populare în anumite colțuri ale lumii,
însă la noi sunt cunoscute foarte puțin sau chiar deloc.

Araucana – rasa de găini care face cele mai sănătoase ouă, cu colesterol
aproape zero și un raport foarte bun al elementelor nutritive. Ouăle sunt
foarte ușor de recunoscut, având o culoare verzui-albăstruie.
O caracteristică a acestor păsări este că ele nu au coadă deoarece le
lipsește ultima vertebră codală și nu sunt o specie vulnerabilă în fața bolilor,
fiind foarte rezistente din acest punct de vedere.
Gălbenușul provenit de la aceste găini are un conținut de grăsimi mai
ridicat decât cel din ouăle obișnuite, iar puii acestora cresc într-un ritm la fel
de rapid ca și puii de carne din rasele obișnuite, însă aceștia se opresc când
ajung la 1,5 kg. În medie fac cam 150-170 de ouă pe an.
Prețul ouălor poate ajunge până la 5 lei, iar al puilor până la 25 de lei,
deci, pe lângă oua mai sănătoase, putem obține și venituri considerabile cu
aceste găini.

Marans – este o rasă de găini franțuzească care face ouă maro-închis, și despre care la fel se spune că ar face ouă fără colesterol. La maturitate cocoșul
poate atinge 3-4 kg, iar femela 2-2,5 kg. Au o producție anuală de 180-200 de
ouă, un ou având aproximativ 60 de grame și culoare brună.
Australorp – rasă de găini campioană la ouat: 364 ouă în 365 de zile.
Se găsește pe piață în 3 varietăți de culori: albastră, albă și neagră. Are un
penaj negru cu reflexe verzui și ochi negri. Cocoșul ajunge la o greutate de
4,5 kg, iar găina poate cântări și 3,5 kg.
Au un ritm de creștere rapid, iar ouatul începe și de la 5 luni. Sunt
destul de rezistente, fac față foarte bine iernilor de la noi.
Prețul găinilor pleacă de la 100 de lei, iar prețul puilor de la 20 de lei.

Brahma – mai este numită și ”uriașul găinilor” sau ”găina curcan”, datorită
greutății impresionante la care poate ajunge (8 kg), dar și a cărnii care are o
calitate și un gust deosebit. Penajul des o face una dintre cele mai rezistente
păsări din gospodărie.
În medie, face cam 140-160 de ouă pe an, iar prețul unui ou ajunge
până la 7 lei, pe când puii se vând cu aproximativ 17 lei bucata.
Sunt doar o parte
din multe alte specii
de păsări care, încet,
încet, încep să-și facă
loc și prin gospodăriile
noastre. Vă îndemn să
încercați, anul acesta
cu mai puțin, anul viitor cu mai mult, și astfel, să încercăm și noi
să mâncăm mai sănătos
și să adoptăm un stil de
viață mai echilibrat, fiind mai atenți la alimentația noastră. Dacă nu pentru noi...atunci pentru
copiii noștri!
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Despre ruptura celor două biserici
și apariția religiei greco-catolice în satele comunei Șpring
Marea schismă din 1054 este un eveniment ce a împărțit creștinismul
în două mari ramuri: vestică (catolică) și estică (ortodoxă). Anul în care s-a
petrecut este 1054, deși tensiunile datau de multă vreme între creștinătatea
latină și cea greacă. Principalele cauze rezidă în disputele asupra autorității
papale și inserării clauzei Filioque în Crezul de la Niceea, deși au existat
cauze minore, cum ar fi disputele legate de jurisdicția asupra anumitor regiuni sau de alte practici liturgice.

Încă de la începuturi, biserica a acordat unor episcopi, numiți de patriarhi:
episcopul Romei, episcopul Alexandriei și episcopul Antiohiei, cărora li s-au
alăturat episcopul Constantinopolului și episcopul Ierusalimului, confirmați
în cadrul Conciliului din Calcedin din 451. Patriarhii erau superiori celorlalți episcopi ai bisericii. În timp ce Constantinopolul se baza în solicitarea
unei poziții mai înalte pe argumentul că era ”Noua Romă”, patriarhul Romei
considera că el, ca succesor al Sfântului Petru, primul dintre Apostoli, trebuia să aibă întâietate.
Dezbinarea Imperiului Roman a contribuit la dezbinarea în sânul
Bisericii. Teodosiu cel Mare, care a murit în anul 395, a fost ultimul împărat
care a domnit peste Imperiul Roman Unit. După moartea sa, teritoriul s-a
împărțit în două jumătăți: estică și vestică, fiecare având propriul împărat

(după cei doi fii). La sfârșitul sec. al V-lea, Imperiul Roman de Apus se dezintegrează sub presiunea triburilor germanice, în timp ce Imperiul Roman
de Răsărit se bucura de o relativă stabilitate. Astfel, unitatea politică a cedat.
Au apărut astfel, două Biserici distincte: una occidentală-latină (biserica catolică), condusă de Papa, și una oriental-grecească (biserica ortodoxă), condusă de Patriarhul Constantinopolului. La sfârșitul sec. XVII-lea
(1658-1688), după anexarea Transilvaniei, guvernul habsburgic a menținut
rânduielile sociale cu cele trei noțiuni: nobili unguri, sași și secui. Românii
sunt ca și până atunci, excluși din viața politică, au și situația morală și materială cea mai grea. Guvernul de la Viena, făgăduind avantaje, determină un
număr restrâns de familii românești să treacă la catolicism (1698, hirotonisirea primului episcop unit Atanasie, în 1701). Cea mai mare parte a comunităților (peste 90%), refuză Unirea cu Roma, opoziția și mișcările vin în jur
de 6 decenii: Visarion Sarai, Șofronie, Ioan din Săliște, Ion din Sadu, Nicolae
Oprea din Săliște sunt printre fruntașii rezistenței.
Conscripția românilor făcută în 1733 de episcopul Ioan Inochentie
Micu Klein (de Sadu) avea să evidențieze situația satelor ce aparțin în prezent comunei Șpring. Aflăm din aceasta numirile satelor la 1733, numărul
familiilor locuitorilor români, numele și numărul preoților uniți și neuniți
sau ortodocși.
Astfel, în ”Arhidiaconatul Dallyensis” (Daia Română), din județul
Alba, compus din 25 de sate, erau cuprinse și cele 4 sate ale comunei Șpring.
În satul Kontza (Cunța) erau 2 preoți: Popa Markul și Popa Ioan, ambii uniți
și 40 de familii, circa 200 de suflete. În Drasso (Drașov) se menționează 4
preoți uniți: Simeon, German, Opre și Basilius, ultimul fiind cunoscut bigam
cu 80 de familii, circa 400 de suflete.
În satul Șpring sunt menționați 2 preoți uniți: Popa Petrus și Popa
Orga, unul neunit (ortodox) Popa Ion cu 65 de familii ce corespund unui
număr de 325 persoane.
În satul Vingardt (Vingard) se menționează Popa Nullus, adică nu
era preot unit, cu 56 familii și circa 280 persoane. La Vingard erau locuitori
micști, iar pentru cătune nu sunt documente.
Dieta de la Cluj, a privilegiaților, nu a vrut să discute revendicările
cerute de români. Episcopul Klein a prezentat împăratului cel puțin 24 de
petiții ilustrând plângeri ale clerului și noțiunii române, privitoare la promisiunile făcute românilor cu ocazia unirii bisericești și formarea bisericii greco-catolice. (Vezi Monografia istorică a comunei Șpring)
(va continua)
Prof. Albu Viorel

Monografia Comunei Șpring
Pentru cei care vor să-și cunoască istoria meleagurilor natale și nu numai, vă invităm să vă achiziționați cartea ”Monografia Comunei Șpring”, de
la Primăria Comunei Șpring.
Cost: 35 lei
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Încadrarea în grad de handicap
Pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată
și completată ulterior, persoanele cu handicap trebuie să fie încadrate, în
raport cu problemele de sănătate, într-un grad de handicap.
Noțiunea de handicap a fost definită ca fiind o deficiență senzorială motorie,
mintală sau orice infirmitate a unei persoane.
În ceea ce privește copiii cu handicap, încadrarea într-un anumit tip și grad
de handicap se face de către comisia pentru protecția copilului, iar persoanele adulte având un handicap, încadrarea într-un anumit tip și grad de handicap este făcută de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap. Ambele
comisii sunt organe specializate ale Consiliilor Județene sau ale Consiliilor
Locale ale sectoarelor municipiului București.
Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad
de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății publice
și al ministrului muncii, familiei si egalității de șanse, la propunerea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.
Legea stabilește următoarele tipuri și grade de handicap:
gradele de handicap sunt: ușor, mediu, accentuat, grav și grav cu asistent personal.
tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
Documentele necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte
cu handicap sunt următoarele:
cerere-tip de evaluare complexă;
copie de pe documentele de identitate;
documente medicale;
ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul
primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul
pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în
cazul persoanelor fără venituri.
Documentele medicale menţionate la sunt:
referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap (SECPAH);
copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;
Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare se
depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea
de domiciliu / reşedinţă sau la registratura DGASPC;
În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 30 de zile înainte
de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad
de handicap.
Se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5
zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 de ore
de la înregistrare, de către DGASPC.
Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele menţionate mai sus, şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care
aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării. În cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare. Evaluarea

complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii
şi documentelor la serviciul de evaluare complexă. În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.
Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap a copilului
minor este necesară depunerea următoarelor documente:
cerere pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant
din unitatea specializată în îngrijiri paliative;
certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de
tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare);
fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie
clinică, se completează obligatoriu pentru toate cazurile noi indiferent de
dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA.
fișa psihopedagogică;
ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6fișa factori de mediu.
declarație pe propria răspundere dată în fața asistentului social din
primărie: nume în clar, semnătura, numar de înregistrare de la registratură,
data și ștampila primăriei, pentru părinții care nu locuiesc cu forme legale la
adresa din C.I- adresa reședinței
copie certificat de naştere, C.I. – copil;
copie BI/CI părinţi/reprezentant legal;
copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor; (dacă
este cazul)
copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul)
adeverinţă şcolară;
copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare,
(dacă este în şcoală specială, sau beneficiază de profesor de sprijin/itinerant);
copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la
reevaluare;
În cazul în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, se va depune la dosar
declaraţia părintelui care are domiciliul în altă localitate decât copilul – dată
la SPAS, din care să reiasă faptul că acesta este de acord cu încadrarea copilului în grad de handicap.
În situaţia în care unul dintre părinţi are domiciliul în alt judeţ sau în Municipiul Bucureşti, va depune la dosar o adeverinţă din care să reiasă faptul că
nu a depus dosar pentru obţinera certificatului de handicap pentru copil la
DGASPC-ul de domiciliu.
Cererea părintelui sau a reprezentantului legal pentru reîncadrarea în grad
de handicap se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului. Documentele lipsă la dosar la data reevaluării se vor
depune ulterior la SEC în termen de 5 zile dar nu mai târziu de data expirării
certificatului vechi de încadrare în grad de handicap.
În cazul încadrării în grad de handicap grav – cu asistent personal, persoana
în cauză trebuie să se prezinte la primăria din a cărei rază face parte cu cererea care să cuprindă opțiunea aleasă (asistent personal sau indemnizație de
handicap) pentru întocmirea dosarului de angajare a asistentului personal,
sau de acordare a indemnizației de handicap.
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Calendarul grădinarului
luna Martie
Iată că iarna s-a cam dus, cel puțin pe calendar, și am intrat în prima lună
a primăverii. Odată cu primele raze ale soarelui, apar și primele fire de iarbă și,
odată cu ele și cei mai harnici prin grădini. Treabă este multă, de la curățatul
grădinii și a pomilor (pentru cei care nu au făcut-o deja luna trecută), la tăierile
arbuștilor, stropitul pomilor și primele însămânțări.

Pentru cei care au gazon, se recomandă curățarea acestuia de uscăciuni și plantele invazive, pentru ca noul strat de iarbă să poată răsări frumos, fără ”obstacole”.
Pentru cei care nu au gazon, dar vor să planteze anul acesta, a doua jumătate a
lunii martie este optimă pentru această lucrare.
La începutul acestei luni se vor tăia trandafirii și se vor stropi pomii,
prima stropire fiind pentru a-i feri de făinare, iar a doua, după 2 săptămâni de
la prima, pentru a-i proteja de anumite boli specifice. Tot acum se vor planta și
florile cu bulbi la o adâncime de aprox. 10 cm.
În această lună se pot însămânța primele legume: ridichile de lună,
spanacul, salata, ceapa și usturoiul. Tot acum se pot planta și semințe pentru
legume de vară: castraveți, roșii, ardei și vinete.
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Mărtișorul

”bijuteria talisman„
În vremea geto-dacilor, anul nou începea pe 1 martie și mărţişorul
era oferit în această zi, fiind considerat un talisman cu putere magică,
ce îi proteja pe cei ce îl purtau. Calendarul a fost ținut astfel până la
începutul secolului al XVIII-lea. Primele mărţişoare descoperite în
urma săpăturilor arheologice erau reprezentate de pietre de rău vopsite în alb şi roşu ce erau înşirate pe o aţă, acestea datând de mai bine
de 8.000 de ani. Interpretarea culorilor s-a făcut în mai multe feluri,
unul dintre ele considerând că roşul semnifică vitalitatea femeii, iar
albul - înţelepciunea bărbatului. Astfel, şnurul mărţişorului exprimă
împletirea inseparabilă a celor două principii.
Mărţişorul a fost consemnat prima dată de către boierul Iordache
Golescu, la începutul secolului XIX, care susţinea că acesta este “ca un
fel de amuletă”, dar doar dacă este “purtat cu demnitate”. O altă sursă
istorică o regăsim în ‘’Sărbătorile la români’’ (1898) a folcloristului
Simion Florea Marian. Autorul notează că în Moldova, Muntenia,
Dobrogea şi unele părţi ale Bucovinei exista obiceiul ca părinţii să
lege, la 1 martie, copiiilor lor o monedă de argint sau de aur la gât
sau la mână. Moneda, legată cu un şnur roşu, se numeşte mărţişor,
mărţiguş sau marţ. Iniţial, fetele erau cele care purtau la gât monezi
de argint legate de un şnur împletit. Conform legendei, cele ce îl
purtau se împrieteneau cu Soarele. Tot în aceeaşi perioadă mărţişorul era purtat şi de către bărbaţi, la mână sau la gât, pentru a le aduce
sănătate şi recolte bogate în următorul an agricol.
În trecut, fetele şi copii din Moldova şi Bucovina purtau moneda de
aur sau argint la gât timp de 12 zile apoi şi-o prindeau în păr până înflorea primul arbore sau până soseau primele berze. O altă tradiţie de
1 Martie spune că fetele tinere nemăritate trebuie să se spele pe faţă
cu apă de pe frunzele copacilor sau cu zăpadă pentru a avea sănătate
şi pentru a-şi găsi ursitul. În prezent, în Bucovina, băieţii sunt cei care
primesc mărţişoare de la fete.
În anumite zone ale României
şi Moldovei, la începutul lunii
aprilie, pomii sunt împodobiţi
de mărţişoare. În Transilvania,
mărţişoarele se atârnă de uşi,
ferestre, de coarnele animalelor
domestice, întrucât se consideră
că astfel se vor speria duhurile
rele. Conform ritualului, scoaterea mărţişorului reprezintă
tranziţia dintre sfârşitul iernii şi
începerea noului anotimp.
Din decembrie 2017, mărţişorul
a fost inclus în lista patrimoniul
material UNESCO. Mărţişorul este o tradiţie în România,
Republica Moldova şi teritoriile
învecinate locuite de români
sau aromâni. Obiceiuri similare
sunt întâlnite în Bulgaria, Albania, Macedonia sau Grecia.
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Mulțumire

Când mă întorc în trecut cu 20 de ani simt încă fiorul dragostei de
Dumnezeu și chemarea pe care am primit-o în dar, atunci când El, iubitorul
de oameni a avut un anume plan cu mine, și anume, preoția. Preoția urma să
vină după un șir îndelungat de ani, în care L-am rugat de iertare și călăuză în
viață.
În anul 1999, pe data de
6 august, schimbarea la față
a Mântuitorului, El a decis
și schimbarea mea dintr-un
muritor de rând în preotul
Aftenie Liviu.
Drumul meu era pecetluit pentru o parohie mică,
dar inimoasă, și anume,
Glogoveț, unde oamenii
m-au primit cu bucurie și
încredere. Glogovețul este
un sat aflat între Târnave, la
10 km de Blaj (Mica Romă).
După o perioadă de
aproape 20 de ani de slujire,
brăzdată de satisfacții atât pe
plan duhovnicesc , cât și pe
plan cultural și social, o etapă a vieții se sfârșește și este urmată de o nouă
perioadă, numită perioada viitoare a Șpringului.
Șpringul este experiența nouă în care am întâlnit, într-o perioadă
scurtă, e adevărat, o comunitate de oameni inimoși și foarte devotați preotului și bisericii. Oameni simpli cu pretenții mici, dar cu suflete mari. Să nu
uităm că sfinții părinți spuneau ”trăim vremuri în care oamenii poartă cruci
de aur și suflete de lemn, pe când, în trecut, oamenii purtau cruci de lemn, dar
aveau suflete de aur”.
În comunitatea pe care am descoperit-o la Șpring în Țara Secașelor
sunt oameni blânzi, rugători, înțelepți și, mai ales, darnici.
Î.P.S. Irineu mi-a acordat încrederea de-a păstori această comunitate
minunată și, ca preot slujitor, îl asigur că această încredere nu-i va fi înșelată,
și îi mulțumesc pentru aceasta.
Comunitatea Șpringului are favoarea de-a fi avut în mijlocul ei timp
de 33 de ani, un ”voievod”, și anume, pe părintele Ioan Albu, conducător,
preot, formator, om de cultură și morală deosebită, jertfitor desăvârșit. Mulțumesc pr. Ioan Albu, pentru comunitatea formată de dânsul și lăsată în grija și
păstorirea mea.
Mulțumesc tuturor oamenilor care, prin jertfa lor, ne-au primit cu
brațele și sufletele deschise, mulțumesc consiliului parohial, împreună cu
domnul epitrop, cu care doresc să avem o colaborare bazată pe încredere și
dragoste frățească, pentru a forma o familie mare și unită în Hristos.
Nu în ultimul rând, mulțumesc Consiliului Local, împreună cu d-nul
primar, care s-au arătat deosebit de calzi și receptivi la necesitățile și buna
integrare, prin ajutor atât moral, cât și material.
Dumnezeu să dăruiască acestei comunități minunate, care este Șpringul ”să fie păzit de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie,
de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi”.
Amin!
Cu mulțumire și considerație,
Preot Aftenie Liviu cu familia
Biserica Creștin-Ortodoxă ”Mihail și Gavriil” Șpring
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Informații de interes public:

•
Vă reamintim că, în cazul achitării impozitului până la data de
31 martie 2019, se acordă o bonificație de 10% la valoarea totală a sumei.
Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, se utilizează rata inflației de 1,34%.
•
Rugăm ca reprezentatul fiecărei gospodării de pe teritoriul comunei Șpring, să-și actualizeze datele la registrul agricol, până la data de
31.03.2019.
•
În prima săptămână din lună, vom avea program de relații cu publicul în fiecare sat al comunei, astfel: Miercuri – Drașov, Joi – Vingard,
Vineri – Cunța.
•
Începând cu data de 1 martie 2019 se pot depune cereri pentru
subvenție la APIA. Fermierii care au mai depus cereri se vor prezenta în ordinea programării, care va putea fi consultată la sediul Primăriei Comunei
Șpring.

Hotărârea nr. 13/2019 privind instituirea taxelor speciale în anul 2019
pentru serviciile prestate de către Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență
În 09.02.2019, Consiliul Local Șpring, întrunit în ședință publică ordinară
a hotărât instituirea unor taxe speciale pentru serviciile prestate de către
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.
Astfel, au fost instituite următoarele taxe:
•
Transport apă, evacuarea apei din subsoluri sau fântâni – 200,00
lei/intervenție;
•
Limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora – 250,00 lei/intervenție;
•
Eliberarea căilor de circulație de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport accidentate – 150,00 lei/intervenție;
•
Intervenția în cazul producerii unor situații de urgență la operatorii economici, în baza unei convenții scrise 300,00 lei/lună;
Taxele sunt valabile doar când culpa aparține solicitanților.
Taxa pentru buldoexcavator 100,00 lei/oră, exceptând deplasarea.
Taxa camion: 120,00 lei/oră, staționarea 80,00 lei/oră.

