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Statutul orașului Ocna Sibiului 

 

 

Capitolul I - Prezentare generală 

Prezentul STATUT este elaborat în temeiul prevederilor art. 104 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, şi cuprinde date şi elemente specifice care imprimă 
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elemental de individualizare a orașului Ocna Sibiului în raport cu celelalte 

orașe ale  României. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, actualizată, 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Anexa 2, 

Secţiunea 5.6, nr. crt. 107  Localităţi urbane de rangul III, orașul Ocna 

Sibiului este oraș  de rangul III. Orașul Ocna Sibiului  este  persoană 

juridică de drept public care are ca scop administrarea eficientă a 

resurselor comunităţii. 

 

Ocna Sibiului  

denumiri vechi : Vizocna, Ocna-Sibiiului și Ocna,  

denumire în dialectul săsesc: Salzbrich, Zâltsbriχ,  

denumire în germană: Salzburg  

denumire în maghiară: Vizakna  

este un oraș în județul Sibiu, Transilvania, România, format din localitatea 

componentă Ocna Sibiului (reședința), și din satul Topârcea. 

 

 I.1. Poziţia geografică  

a) Aşezare, suprafaţă , delimitarea teritorială și relief  

Poziţia geografică constituie unul din factorii însemnaţi care au 

influenţat dezvoltarea oraşului Ocna Sibiului, adică situarea  sa în centrul 

județului la nord-vest de municipiul Sibiu în apropierea acestuia (15 km). 

Ocna Sibiului se află în nordul depresiunii Sibiului și în capătul sudic al 

culoarului Visa, între dealurile Podișului Secașelor (vest) și Podișul 

Hîrtibaciului, pe râul Visa (afluent al Târnavei Mari pe stânga) 

 Ca urmare, are  vatra așezată într-o depresiune de tip dolină la 

408-410 m altitudine înconjurată de relieful vecin ajuns la o altitudine de 

550-600 m. practic cuibărindu-se  între dealurile din vest și est, spre nord 

deschizându-se  valea largă a Visei, iar spre sud șesul cunoscut sub 

numele Padina Surii Mici. O imagine impresionantă se deschide spre 

Munții Făgăraș, Cindrelului, Lotrului, zărindu-se și Sibiul cu aglomerarea 

lui de clădiri, turnuri de cetate și turle de biserici. 

 Relieful este unul armonios alcătuit din culmi domoale, văi, lunci, 

păduri, livezi, pășuni și ogoare. Putem vorbi de Podișul Secașelor situat în 

nord-vest dincolo de râul Visa, iar unitatea sudică a Podișului 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dialectul_s%C4%83sesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Top%C3%A2rcea,_Sibiu
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Transilvaniei, respectiv Podișul Hîrtibaciului ajunge până lângă Ocna 

Sibiului. Din acest podiș fac parte dealurile Gorganu, Gorgănel, Neteda , 

Dealul Sibiului. 

Orașul este traversat de Valea Visei care separă dolina cu masivul 

de sare de dealurile din Podișul Secașelor. Prin vatra așezării valea are 

direcția vest-est, iar dincolo de viaductul peste calea ferată , valea are 

direcția spre nord, deschizându-se în valea Târnavei Mari în dreptul 

localității Copșa Mică. 

 

 

Localizarea în cadrul județului 

Coordonate : 45°52′54″N 24°03′41″E 

b) Clima  

Clima orașului Ocna Sibiului are un specific submontan cu nuanțe 

stepice, caracterizându-se prin calm admosferic (lipsa vântului) în 

aproximativ 200 de zile pe an. Dolina în care este așezată localitatea 

precum și dealurile din jurul ei fac să nu se simtă curenții reci dinspre 

munții din jur, precipitaţiile sunt  relativ reduse . Inversiunile de 

temperatură nu sunt numeroase, de aceea, temperaturile minime din 

timpul iernii nu se înscriu în valorile extreme, in lunile de decembrie-

februarie ele scad sub 0 grade C .Cantitatea de precipitaţii este relativ 

mai ridicată ca urmare a contrastelor diurne mici. Temperatura medie 

multianuală a aerului este de 8,8°C. Numărul mediu al zilelor de vară cu 

temperaturi de peste 25 grade  atinge cifra de 50 de zile pe an, cu 

temperaturi de peste 30 grade, aproximativ 10 zile pe an. Numărul mediu 

al zilelor de iarnă este de aproximativ 30 pe an. Umiditatea aerului are 

valori medii anuale de 75%. La nivelul u.a.t. oraș Ocna Sibiului cantitatea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocna_Sibiului#/maplink/2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Ocna_Sibiului_jud_Sibiu.jpg
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medie anuală de precipitaţii este de 640 mm, iar fenomenul de ceață se 

produce frecvent primăvara, toamna și iarna când au loc mai sus 

amintitele inversiuni termice. 

c) Hidrografia 

Apele din zona așezării Ocna Sibiului sunt reprezentate prin râul 

Visa și lacurile sărate.Râul Visa este afluent de stânga și cel mai mare al 

Târnavei Mari. Izvorâște din apropierea orașului Ocna Sibiului, din partea 

vestică, din Podișul Secașelor de sub Dealul Ricoteciu, are o lungime de 

42 de Km și un bazin hidrografic de 555 kmp, fiind o apă de podiș are 

dimensiuni reduse. În aval de Ocna Sibiului însă Visa are o luncă 

mlăștinoasă pe care au fost amenajate heleștee pentru pescuit. 

Elementul hidrografic cel mai important de la Ocna Sibiului îl 

constituie lacurile sărate care au avut rol essential în apariția staținii și 

așezării în sine. În Ocna Sibiului există 17 lacuri din care 12 lacuri de ocnă 

și 5 lacuri de tasare pe sare 

d) Zona Seismică 

Din  punct de vedere al zonei seismice, Ocna Sibiului este amplasat 

în zona D iar conform STAS 11.100/77 în zona cu intensitate seismică de 

grad 7.  

e) Accesul (căi de acces terestre: rutier, feroviar, cale aeriană) 

Orașul se bucură de o poziție favorabilă cu acces facil, pe șosea 

și/sau cale ferată, cu regiunile învecinate. Din Sibiu se poate folosi ieșirea 

pe DN 1.Sebeș-Alba în direcția vest spre aeroport cu abatere spre dreapta 

ajungându-se în localitatea Șura Mică. Tot din Sibiu se poate folosi 

centura ocolitoare a municipiului Sibiu, peste viaductul din Gara Mică sau 

alte două ieșiri de la Piața Cibin ori cartierul Terezian.Pe calea ferată Ocna 

Sibiului are acces către Sibiu și Copșa Mică – Loamneș -Mediaș. Cu 

avionul se ajunge la aeroportul Sibiu de unde se urmează traseul pe DJ 

106 B Șura Mică – Ocna Sibiului. 

 

I.2. Repere – aspecte  istorice 

Începuturile existenței omului în aria Ocna Sibiului se pierd în 

trecutul paleolitic  dovedit de descoperirile arheologice. Urme din 

Paleoliticul Mijlociu ( 10.000-4.000  î.Hr.) au fost găsite  pe Dealul lui 

Greavu reprezentate de unelte de silex reprezentative culturii musteriene. 



5 
 

Din Neolitic au fost de asemenea găsite unelte și oase de animale 

domestice, din epoca Bronzului( 1700-1200  î.Hr.)  urmele unei așezări 

din cultura Sighișoara, din epoca Fierului ( 800  î.Hr.-300 d.Hr.) urmele 

unei așezări daco-romane legată de locuirea dacilor și romanilor pe aceste 

locuri care se îndeletniceau deja cu exploatarea sării. Prin tradiția locală- 

fără să existe suficiente probe- se crede că pe Dealul Popistașilor, lângă 

localitate a existat un castru roman care pazea ocnele și drumul vechi 

către Apullum.Urme din perioada romană s-au găsit și pe platoul Tabăra 

dinspre Topîrcea. Toate aceste descoperiri au condus spre concluzia 

existenței unei vieți active daco-romane legată de exploatarea sării. În 

perioada migrațiilor și feudalismului timpuriu în care s-a continuat 

procesul de formare al poporului roman, pe locul Lab s-a descoperit un 

cimitir de incinerație care a apraținut populației autohone românești 

înainte de venirea ungurilor și sașilor. În Evul Mediu  au fost aduși  unguri 

și sași ca meseriași și tăietori de sare ( în timpul lui Gheza al II-lea ) În 

sec. al XIII-lea în timpul lui Stefan al V-lea Ocna Sibiului a obținut dreptul 

de așezare liberă scoasă de sub dependența greavilor locali și 

administrației sașilor din Sibiu. 

Atestarea documentară a așezării este din 1263 când a fost amintită 

sub numele de VIZAKNA cu nume legat de existența apei Visa. Localitatea 

a mai purtat numele de Salisfodium și Salzburg (nume legat de existența 

sării) În condițiile evoluției societății feudale, în anul 1346 Ocna Sibiului a 

fost declarată Opidium (târg) și avea o activitate economică bună bazată 

pe agricultură, extracția și comercializarea sării, meșteșugari. În Evul 

Mediu Ocna Sibiului a fost un important centru al extracției sării și centru 

meșteșugăresc în care se practicau numeroase meșteșuguri și se făcea 

comerț. S-a dezvoltat meseria de cărăuș – cel ce transporta sarea dar și 

activități adiacente ( pielari, curelari, fierari). Iancu de Hunedoara și fiul 

său Matei Corvin au dat drepturi tăietorilor de sare reglementând 

privilegiile acestora. 

În urma incursiunilor din Transilvania (1493) turcii au ajuns și la 

Ocna Sibiului producând jafuri. Mihai Viteazul după lupta de la Șelimbăr a 

poposit și la Ocna Sibiului și-a așezat oastea în locul numit La Tabără, și-a 

aprovizionat luptătorii cu sare, a pus administrație românească la Ocna 

Sibiului (cămărar regal, vistierul Vasile) a ridicat pentru români o biserică 

ortodoxă din lemn. În secolul al XVIII-lea C. Brâncoveanu i-a ajutat pe 

localnici să ridice în locul bisericii din lemn a lui M.Viteazul o biserică din 

zid și a trecul la exploatarea sării prin mine trapezoidale în locul celor de 

tip clopot. 

În anul 1810 localitatea Ocna Sibiului a devenit oraș, cu viață 

economică și social activă. 
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Evenimentele din 1848 nu au ocolit Ocna Sibiului. Aici în anul 1849 

au fost încartiruite trupele maghiare conduse de Generalul Bem însoțit de 

Petofi  Sandor ca aghiotant, cu intenția de a ocupa Sibiul unde se afla 

armata austriacă (și cea rusească – în Turnișor) Lupta dintre armatele 

ungurești și austriece a avut loc la Podul de piatră de lângă Șura Mică și 

Ocna Sibiului, austriecii învingând ungurii cu pierderi mari (sute de morți). 

Imperiul dualist Austro-Ungar s-a instaurat între 1867-1918 

perioadă în care lupta anti-românească din Transilvania s-a manifestat și 

în cadrul populației de la Ocna Sibiului.Reacția românilor s-a materializat 

printr-un memorandum adresat împăratului Austriac în anul 1892, de 

altfel mișcarea memorandistă (1892-1894) a avut răsunet și la Ocna 

Sibiului prin intermediul Ziarului Tribuna al lui I.Slavici, unde redactor era 

ocnerul Nicolae Cristea și tipograf Simion Balteș,  a publicat fragmente din 

respectivul memorandum populația românească fiind astfel informată 

despre nedreptățile provocate de administrația ungurească. Aceasta din 

urmă nu a întârziat să treacă la persecuții și acțiuni de intimidare, la 

oprimarea presei.(initial intemnițati cei doi au fost ulterior grațiati la 

intervenția regelui României Carol I) 

Unirea de la 1 Decembrie 1918 a fost momentul înălțător când 

suferințele românilor au luat sfârșit iar Ardealul s-a unit cu Regatul 

Român formând România Mare. Din orașul Ocna Sibiului a plecat la Alba 

Iulia cu ”trenul unirii” Sibiu-Alba Iulia o delegație de 5 membri. După 

Unire Ocna Sibiului a devenit centru de plasă care avea în subordine 12 

localități din jur. 

Ocna Sibiului în perioada interbelică (1918-1945) s-a dezvoltat spre 

un centru economic complex – agricol, industrial, touristic, balnear în care 

au funcționat ocne de sare, fabrica de cuțite, de cărămidă dar și stațiunea 

balneo-climaterică, stații CFR marfă și călători. În 1931 se închide ultima 

mina de sare deveniă obiectiv turistic 

Ocna Sibiului după al 2-lea război mondial a suferit ca orice altă 

localitate transformările socialiste. 

În anul 1968 la împărțirea administrativ-teritorială orașului Ocna 

Sibiului i s-a alăturat administrativ satul Topîrcea. (Legea nr. 2/1968 

privind organizarea administrativă a teritoriului României cu modificările și 

completările aduse de Legea 280/2019) 

 

I.3. Populație 

a) Structura populaţiei - evoluţia  
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Conform rezultatelor definitive ale recensământului efectuat în 

2011, populația orașului Ocna Sibiului se ridică la 3.562 de locuitori, în 

scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

4.102 locuitori. 

 

Evoluție demografică istorică: 

La recensământul din 1930 au fost înregistrați 3.969 locuitori, dintre care: 

2.781 români,  

941 maghiari,  

142 țigani,  

92 germani ș.a 

Sub aspect confesional, populația era alcătuită în 1930 din:  

2.627 ortodocși,  

785 reformați,  

285 greco-catolici,  

198 romano-catolici,  

67 luterani ș.a. 

Reprezentare grafică cu evoluție spre recent: 

  

 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1930
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b) Structura populaţiei pe etnii – recensământ 2011(componența etnică a 

orașului Ocna Sibiului) 

 

     Români (84,25%) 

     Maghiari (9,12%) 

     Necunoscută (5,83%) 

     Altă etnie (0,78%) 
 

 

 

 

c) Structura populaţiei pe confesiuni religioase – recensământ 2011 

(componența confesională a orașului Ocna Sibiului) 

     Ortodocși (82,08%) 

     Romano-catolici (1,4%) 

     Reformați (8,14%) 

     Necunoscută (5,89%) 

     Altă religie (2,47%) 
 

d) Stuctura populației după raportul cu producția : 

 39,59% populație activă 

 60,41% populație inactivă 

Populația activă structurată pe persoane ocupate în agricultură și 

silvicultură 205, industrie 734, servicii 410. 

 

I.4. Subunități administrativ- teritoriale 

Fără personalitate juridică: satul Topîrcea 

 

Capitolul II - Autorităţile administraţiei publice locale  

 

II.1. Cadrul legal  

 Orașul  Ocna Sibiului este persoană juridică de drept public care 

are ca scop administrarea eficientă a resurselor comunităţii. Misiunea 

principală a autorităţilor administraţiei publice locale din orașul Ocna 

Sibiului (Consiliul Local al orașului Ocna Sibiului  şi Primarul) constă în 

executarea legii şi prestarea de servicii în baza legii. Organizarea, 

funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor 
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care, potrivit legii, aparţin orașului Ocna Sibiului, se supun principiilor 

autonomiei locale, descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării 

serviciilor publice, conform prevederilor Constituţiei României.  

Aplicarea principiilor prevăzute la aliniatul precedent nu pot aduce 

atingere caracterului de stat naţional, unitar şi indivizibil al României.    

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul 

ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor 

care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. 

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată 

pe baza şi în limitele prevăzute de lege.  

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a 

autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în 

numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile 

publice, în condiţiile legii.  

Acest drept se exercită de consiliile locale şi de primar.  

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia 

locală în orașul Ocna Sibiului sunt consiliul local ca autoritate deliberativă 

şi primarul, ca autoritate executivă.  

Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea 

privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

 Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale 

sunt stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2019 

privind Codul administrativ.  

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale 

dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu 

excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi 

publice.  În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi 

Consiliul Judeţean, pe de o parte, precum şi între Consiliul Local şi Primar, 

pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare, ci de colaborare. 

Autoritatea Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului  şi a Primarului 

orașului Ocna Sibiului se exercită pe teritoriul orașului Ocna Sibiului.  

 

II.2. Consiliul Local Ocna Sibiului   

a) Sediul Sediul Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului este în 

Orașul Ocna Sibiului, Piața Traian  nr. 6.  

 

b) Constituirea Consiliului Local  

Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile 

stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale. Numărul membrilor Consiliului Local se stabileşte prin ordin al 

prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor municipiului, conform 
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populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de 

Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile. 

Astfel, Orașul Ocna Sibiului are un număr de 13 de consilieri locali.  

Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data 

desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Anterior 

constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi 

sunt validate în termen de cel mult 25 de zile de la data desfăşurării 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale de judecătoria în 

a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au 

avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în 

camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea 

mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror 

mandate au fost validate şi se comunică de îndată prefectului şi 

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. În prima zi 

lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unităţii 

administrativ-teritoriale informează consilierii locali declaraţi aleşi cu 

privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la 

invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele 

politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este 

comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi. În termen de 3 

zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii 

judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se 

soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care 

a pronunţat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în 

procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a 

cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la 

pronunţare prefectului, secretarului general al unităţii administrativ-

teritoriale şi consilierului local declarat ales. Pronunţarea încheierii 

judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, 

o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea 

încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la 

pronunţare. Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel 

mult 10 zile de la data desfăşurării alegerilor, situaţie în care comunică, în 

acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al unităţii 

administrativ-teritoriale. Secretarul general al unităţii administrativ-

teritoriale transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află 

circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi prefectului 

declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi. Prefectul convoacă 

consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a 
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consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei 

ori a comunicării hotărârii tribunalului, după caz, în situaţia în care 

numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât 

primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul 

membrilor consiliului local stabilit. Prefectul îi comunică secretarului 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale data şi ora 

stabilite pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului 

Local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al 

instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. Secretarul 

general al unităţii administrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale 

căror mandate au fost validate data şi ora şedinţei privind ceremonia de 

constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local. 

Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă 

consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai 

tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate. Consilierii locali 

ale căror mandate au fost validate depun jurământul în cadrul şedinţei 

privind ceremonia de constituire a consiliului local. În cazul în care 

numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mic decât 

primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul 

membrilor consiliului local stabilit potrivit dispoziţiilor legale, prefectul 

convoacă consilierii locali pentru o a doua şedinţă privind ceremonia de 

constituire în termen de 20 de zile de la data primei şedinţe. În cadrul 

celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi 

care au absentat de la prima şedinţă şi supleanţii ale căror mandate au 

fost validate şi consilierii locali validaţi care nu au fost convocaţi la prima 

şedinţă de constituire a consiliului local. Consilierul local declarat ales care 

nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive 

temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului 

local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la 

pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în 

străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi 

inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în 

familie ori alte situaţii similare. Consilierul local al cărui mandat a fost 

validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind 

ceremonia de constituire sau care refuză să depună jurământul este 

considerat demisionat de drept. Locurile consilierilor locali declaraţi aleşi 

ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt consideraţi 

demisionaţi de drept şi care nu pot fi completate cu supleanţi se declară 

vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima şedinţă 

ordinară a consiliului local. Consiliul local este legal constituit dacă 

numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât 
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primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul 

membrilor consiliului local, stabilit conform legii. Data constituirii 

consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind 

ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, 

după caz. În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, 

prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale 

de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al 

unităţii administrativ  teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică. În 

situaţia în care consiliul local nu este legal constituit, în termen de 3 zile 

de la împlinirea termenului legal, prefectul emite un ordin privind 

constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului 

local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia. Ordinul 

prefectului prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară 

validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde 

situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se 

comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia 

electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus 

candidaţi şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. După 

declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în 

termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 

luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de 

acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate 

simplă.  

c) Atribuţiile Consiliului Local al orașului  Ocna Sibiului. 

 Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  

1.Atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea 

proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi 

regiilor autonome de interes local:  

 aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin 

ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al 

statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model 

orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 

local;  

 alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la 

propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile legii; 
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 aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 

organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 

statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 

înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes 

local şi statul de funcţii al acestora;  

 exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile 

şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau 

regii autonome, în condiţiile legii; 

 hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, 

societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii. 

 

2.Atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 

comunei, oraşului sau municipiului:  

 aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-

teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare 

şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;  

 aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală 

prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii 

administrativteritoriale, în condiţiile legii;  

 stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;  

 aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice 

pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;  

 aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de 

mediu a unităţii administrativteritoriale;  

 asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, 

inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin 

realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea 

programelor de dezvoltare economică regională şi locală; 

 asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în 

calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei 

mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

  

3.Atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, oraşului sau municipiului:  

 hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau 

darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice 

de interes local, în condiţiile legii;  
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 hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în 

folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;  

 avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare 

a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;  

 atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe 

şi de orice alte obiective de interes public local.  

 

4.Atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local  

Consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind:  

 educaţia;  

 serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială;  

 sănătatea;  

 cultura;  

 tineretul;  

 sportul; 

 ordinea publică;  

 situaţiile de urgenţă;  

 protecţia şi refacerea mediului;  

 conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor 

istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi 

rezervaţiilor naturale;  

 dezvoltarea urbană;  

 evidenţa persoanelor;  

 podurile şi drumurile publice;  

 serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;  

 serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;  

 activităţile de administraţie social-comunitară;  

 locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea 

unităţii administrativteritoriale sau în administrarea sa;  

 punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor 

naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;  

 alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.  

 

5.Atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 

extern:  
 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în 
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comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

local;  
 hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau 

municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;  
 hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 

comune.  

 

d) Structura şi comisiile Consiliului Local al orașului Ocna Sibiului 

Numărul total al consilierilor locali ai orașului Ocna Sibiului este de 

13 de consilieri, în temeiul art. 112 alin. (1) al Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Structura şi componenţa Consiliului Local al Orașului Ocna Sibiului 

pot fi consultate pe site-ul primăriei orașului  Ocna Sibiului.  

Consiliul Local îşi desfăşoară activitatea prin comisii şi se întruneşte 

cel puţin o dată pe lună, în şedinţe ordinare, convocate de primar. 

Consiliul Local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea 

primarului, a cel puţin o treime din numărul total al consilierilor locali sau 

la convocarea primarului, ca urmare a solicitării prefectului.  

Comisiile Consiliului Local Ocna Sibiului sunt la data prezentei 

următoarele:  

COMISIA   NR.   1 

PENTRU ACTIVITĂŢI  ECONOMICO-FINANCIARE, BUGET-FINANŢE-

CONTABILITATE, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

COMISIA   NR.   2 
PENTRU ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, INVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, 

MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECŢIE COPII ŞI FAMILIE, ACTIVITĂŢI 

SPORTIVE ŞI DE AGREMENT   

COMISIA   NR.   3 
PENTRU PROBLEME DE ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA 

ORDINII SI LINISTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETATENESTI 

COMISIA   NR.   4 
PENTRU AGRICULTURĂ-SILVICULTURĂ 

COMISIA   NR.   5 
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PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC, PRIVAT, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII, COMERŢ, 

TURISM 

 

COMISIA   NR.   6  

VALIDARE  

(care începând cu alegerile noului Consiliu Local din 2020 va cădea în 

desuetudine validarea consilierilor devenind exclusiv atribuția instanței 

judecătorești competente teritorial) 

 

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:  

 analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor 

de activitate;  

 întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor 

analizate, pe care le prezintă consiliului local;  

  îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului local sau însărcinări date prin 

hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea 

lor.  

 comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.  

 

e) Servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Orașului 

Ocna Sibiului  

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ocna 

Sibiului; 

 Direcţia de Asistenţă Socială Ocna Sibiului; 

 Grădiniţă;  

 Şcoală gimnazială preuniversitară de stat Ocna Sibiului. 

 

 f) Societăţi/regii cu acţionar/asociat Orașul Ocna Sibiului 

 S.C. Lacurile natural e Ocna Sibiului S.A. 

 Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Frumoasei R.A.  

 

g) Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de 

obiective de interes public local 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (6) lit. d) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local atribuie sau schimbă, 

în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de 

interes public local. Procedura de atribuire şi schimbare a denumirilor 

obiectivelor de interes local sunt prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 

63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi 

completările ulterioare. Astfel, proiectele de hotărâri ale consiliului local, 



17 
 

având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori 

evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură, ori 

schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai după ce 

au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană.  

 

II.3 Primarul Orașului Ocna Sibiului  

a) Primarul Orașului Ocna Sibiului  

 
Primarul Orașului Ocna Sibiului este ales prin votul direct al 

cetăţenilor orașului Ocna Sibiului, o dată la patru ani.  

Validarea sa în funcţie se face cu respectarea prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ.  

Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de demnitate 

publică. Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de 

zile de la data desfăşurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază 

teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, 

în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după 

depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, 

potrivit legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi 

aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Invalidarea alegerii 

primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată, potrivit legii 

privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea 

condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă 

electorală. Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, 

invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului şi 

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, care are obligaţia 

aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul 

unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, în termen de cel mult 24 de 

ore de la comunicare.  

În termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, cei 

interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau 

invalidare a alegerii primarului la tribunal.  

Apelul se soluţionează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, 

hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, 

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, primarului declarat 

ales şi se aduce la cunoştinţă publică.  

Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii 

tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar 
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termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel 

mult 48 de ore de la pronunţare.  

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în 

prima şedinţă privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o 

şedinţă extraordinară a consiliului local. În caz de invalidare a alegerii 

primarului, Guvernul, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în 

organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabileşte data 

alegerilor.  

Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data 

invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti, în condiţiile legii. Primarul depune jurământul în prima 

şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în faţa 

judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă 

privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 

60 de zile de la data alegerilor. Primarul care refuză să depună jurământul 

este considerat demisionat de drept. După depunerea jurământului, 

primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.  

 
b) Primarii Orașului Ocna Sibiului de la Revoluția Română din 

1989 – până în prezent 

 

        1990 1.01.1990-30.08.1990  Popa Savu 

        1990-1992    Pîrvu Valer 

1996 - 2000 - Gheorghe Bogorin, de la PSDR 

2000 - 2004 - Ilie Oprișor, de la PRN 

2004 - 2008 - Ioan Balteș, de la PSD 

2008 - 2012 - Ioan Balteș, de la PSD 

2012 - 2016 - Ioan Balteș, de la USL 

2016 - 2020 - Predescu George-Claudiu, de la PSD 

 

c) Atribuţiile primarului  
 

Atribuţiile primarului sunt stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  

1) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în 

condiţiile legii: 

 îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară 

şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;  

 îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 

referendumului şi a recensământului;  

 îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Democra%C8%9Biei_Sociale_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/2000
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Partidul_Reconcilierii_Na%C8%9Bionale&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/2004
https://ro.wikipedia.org/wiki/PSD
https://ro.wikipedia.org/wiki/2008
https://ro.wikipedia.org/wiki/PSD
https://ro.wikipedia.org/wiki/2012
https://ro.wikipedia.org/wiki/USL
https://ro.wikipedia.org/wiki/PSD
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2) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local:  

 prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport 

anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a 

unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;  

 participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare 

pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;  

 prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;  

 elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii 

privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrative 

teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.   

3) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale:  

 exercită funcţia de ordonator principal de credite;  

  întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi 

contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare 

consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;  

 prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia 

bugetară, în condiţiile legii; - iniţiază, în condiţiile legii, negocieri 

pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare 

în numele unităţii administrativ-teritoriale;  

 verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare 

fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului 

social principal, cât şi a sediului secundar.  

4) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes 

local:  

 coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin 

intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul 

organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 

interes local;  

 ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de 

urgenţă;  

 ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a 

activităţilor din domeniile prevăzute de lege;  

 ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, 

inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local 

prevăzute de lege, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi 

privat al unităţii administrativ-teritoriale;  

 numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi 

încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 
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muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local;  

 asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le 

supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea 

prevederilor acestora;  

 emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin 

lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către 

compartimentele de specialitate din punctul de vedere al 

regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;  

 asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare 

europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor 

pentru serviciile furnizate cetăţenilor.  

5) alte atribuţii stabilite prin lege.  

 

d) Organizarea Primăriei Orașului Ocna Sibiului 

 În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, la propunerea primarului, Consiliul Local aprobă 

organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului. Organigrama şi statul de funcţii pot fi consultate pe site-ul 

instituției. 

 

II.4 Iniţiativa şi consultarea cetăţenească în probleme de 

interes local  

 
Cetăţenii pot propune consiliului local pe a cărui rază teritorială 

domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri. Promovarea 

unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni 

cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% 

din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul 

sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Iniţiatorii depun la 

secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale forma propusă 

pentru proiectul de hotărâre.  

Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului 

general al unităţii administrativ-teritoriale.  

Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare 

puse la dispoziţie de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.  

Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria 

şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor. Listele de 

susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în 

Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-
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teritorială, al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre 

în cauză. 

 După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către 

secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de 

hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.  

Cetăţenii orașului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti 

organizate pe cartiere sau străzi. Convocarea şi organizarea adunărilor 

cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi 

din numărul consilierilor în funcţie.  

Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă 

publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare 

aceasta.  

Adunarea cetăţenească este valabil constituită prin prezenţa 

majorităţii cetăţenilor cu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea 

celor prezenţi.  

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează 

primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în 

vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă 

este cazul. Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă 

publică prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 

 

 II.5  Însemnele Orașului Ocna Sibiului  
 

a) Stema Orașului Ocna Sibiului.  

Stema oraşului Ocna Sibiului a fost aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 777/ 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 591 din data de 20.08.2010.   

 

 Descriere 
 

Stema oraşului Ocna Sibiului  se compune dintr-un scut triunghiular cu 

marginile rotunjite, scartelat, negru cu argint, având în centru un alt scut 

triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. 

 În cartierele 1 şi 4 ale scutului din centru, în câmp argintiu, se află 

câte două ciocane de miner negre.  

În cartierele 2 şi 3 ale scutului din centru, în câmp negru, se află câte 

un cristal de sare de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de 

argint cu 3 turnuri crenelate. 

 
 Semnificaţiile elementelor însumate  
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Ciocanele de miner şi cristalele de sare simbolizează vechea ocupaţie a 

locuitorilor, extracţia şi prelucrarea sării. 

Coroana murală de argint cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că 

localitatea are rangul de oraş. 

 

Stema Orașului Ocna Sibiului poate fi folosită pentru:  

 antetul Primăriei Orașului Ocna Sibiului, folosit în corespondenţa 

acesteia;  

 drapelul Orașului Ocna Sibiului după aprobare;  

 insigne, alte materiale promoţionale.  

Celelalte instituţii din Orașul Ocna Sibiului, vor putea folosi stema 

orașului numai cu aprobarea Primarului Ocna Sibiului. 

 

b) Insigna Orașului Ocna Sibiului  

Reprezintă stema Orașului Ocna Sibiului şi este oferită:  

 primarului,  

 viceprimarilor  

 consilierilor locali; - 

 cetăţenilor de onoare ai Orașului Ocna Sibiului; - 

 membrilor delegaţiilor din străinătate;  

 reprezentanţilor ambasadelor. 

 

c) Distincţii de decorare individuală  
 

Distincţiile de decorare individuală care se conferă de către Consiliul 

Local al Orașului Ocna Sibiului cetăţenilor români şi străini, în semn de 

recunoaştere a serviciilor aduse în folosul comunităţii locale, sunt 

următoarele: ◦  

Diploma ,,Cetăţean de Onoare al Orașului Ocna Sibiului”   

Medalia ,,Cetăţean de Onoare al Orașului Ocna Sibiului”  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (13) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 

Local are posibilitatea de a acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Orașului 

Ocna Sibiului persoanelor cu merite deosebite.  

Așadar titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Ocna Sibiului 

reprezintă cea mai înaltă distincţie ce poate fi acordată în semn de 

recunoştinţă şi apreciere acelor persoane care prin activitatea lor au 

contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea şi bunul renume al 

comunităţii locale.  

Titlul de „Cetăţean de Onoare al Orașului Ocna Sibiului” se poate 

acorda în baza Regulamentului aprobat de către Consiliul Local, 
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următoarelor categorii de cetăţeni români sau străini, a căror activitate 

sau existenţă este legată de Ocna Sibiului:  

1) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au 

pus amprenta asupra dezvoltării orașului Ocna Sibiului şi a imaginii 

acestuia;  

2) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut 

numele orașului Ocna Sibiului, în ţară şi străinătate;  

3) persoane care, prin acţiunile lor, au contribuit la preîntâmpinarea 

producerii de evenimente deosebit de grave, în cazuri de calamitate 

naturală sau situaţii de urgenţă sau care au contribuit la salvarea de vieţi 

omeneşti;  

4) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni 

umanitare, etc.), au contribuit la îmbunătăţirea simţitoare a condiţiilor de 

viaţă a locuitorilor orașului Ocna Sibiului;  

5) unor foşti deţinuţi politici sau veterani de război care şi-au adus 

aportul la realizarea unei imagini pozitive a orașului Ocna Sibiului  în 

lume;  

6) persoane născute sau formate în Ocna Sibiului care au obţinut 

rezultate deosebite în domeniul lor de activitate;  

7) personalităţi de renume mondial care prin activitatea lor îşi aduc 

aportul la dezvoltarea orașului Ocna Sibiului. 

8) titlul de ceteţean de onoare se acordă de regulă persoanelor 

majore, în mod excepţional putând fi acordat şi minorilor, dar numai 

după împlinirea vârstei de 14 ani.  

9) Titlul de Cetăţean de Onoare este individual şi netransmisibil, 

putând fi acordat atât în timpul vieţii cât şi post-mortem.   

Dreptul de a face propuneri privind acordarea titlului de „Cetăţean 

de Onoare al Orașului Ocna Sibiului” îl au:  

- primarul;  

- viceprimarul;  

- consilierii locali;  

- organisme sau instituţii publice sau private care îşi desfăşoară 

activitatea în Ocna Sibiului, cu condiţia preluării propunerii, ca iniţiativă, 

de către persoanele enumerate anterior;  

- cetăţenii cu drept de vot ai Orașului Ocna Sibiului, cu respectarea 

prevederilor art. 247, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

 Adresa prin care se propune conferirea Titlului unei anumite 

persoane trebuie înregistrată la Primăria Orașului Ocna Sibiului şi va fi 

însoţită obligatoriu de curriculum vitae şi prezentarea activităţii şi a 

meritelor persoanei propuse. Pe baza acestui document, serviciul de 
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specialitate din cadrul Primăriei Orașului Ocna Sibiului va întocmi 

documentaţia necesară, inclusiv proiectul de hotărâre, pe care le va 

înainta Consiliului Local pentru a fi discutate în comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local. Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al 

Orașului Ocna Sibiului, în şedinţă ordinară sau extraordinară. Acordarea 

Titlului se va face de către Consiliul Local Ocna Sibiului, prin vot, conform 

prevederilor legale.  

Documentaţia necesară pentru promovarea propunerii de acordare 

a titlului de Cetăţean de Onoare va mai fi completată, după caz și de 

următoarele înscrisuri:  

 declaraţie de acceptare a titlului de cetăţean de onoare;  

 copie act de identitate şi/sau certificate de stare civilă;  

 certificat de cazier judiciar;  

 biografia persoanei propuse. 

Diploma şi Medalia de „Cetăţean de Onoare al Orașului Ocna 

Sibiului” se decernează de către Primarul Orașului Ocna Sibiului în cadrul 

şedinţei de consiliu sau cu prilejul unor evenimente festive marcante, la 

care vor fi invitaţi membrii Consiliului Local.  

Cetăţenii de onoare ai Orașului Ocna Sibiului, beneficiază de 

următoarele drepturi:  

1) dreptul de susţinere a unei alocuţiuni scrise sau verbale cu 

acordul organizatorilor manifestării, în situaţia în care manifestările sau 

festivităţile fac referire la Orașul Ocna Sibiului;  

2) dreptul de a lua cuvântul la şedinţele Consiliului local al oraşului 

Ocna Sibiului; 

3) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-

sportive organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local, în 

baza solicitării Cetăţeanului de Onoare adresată instituţiei în cauză, la 

care se anexează copia hotărârii de consiliului local prin care i s-a acordat 

titlul;  

4) dreptul de a participa la manifestări sau festivităţi organizate de 

către Consiliul Local Ocna Sibiului la care titularul, conform protocolului, 

este invitat.  

5) dreptul de a purta însemnul distinctiv acordat odată cu Diploma 

de Cetăţean de Onoare;  

6) sprijin în caz de nevoie pentru rezolvarea unor problemelor 

sociale, de sănătate. 

Aceste drepturi încetează în caz de deces a titularului sau de 

retragere a titlului.  

„Cetăţeanul de onoare al Orașului Ocna Sibiului” are următoarele 

îndatoriri:  
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1) prin activitatea curentă pe care o desfăşoară să contribuie la 

dezvoltarea neîntreruptă a relaţiilor sau activităţilor care au avut ca efect 

acordarea Titlului sus-menţionat.  

2) să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin 

comportament sau acţiuni voluntare sau involuntare, înaltului Titlu 

dobândit 

3) participarea la acţiunile ce vizează interese fundamentale ale 

comunităţii;  

4) acordarea de consultanţă pentru soluţionarea unor probleme de 

larg interes comunitar în domeniul de competenţă profesională a 

titularului;  

5) promovarea intereselor comunităţii locale şi a bunului renume al 

oraşului Ocna Sibiului 

 

6) să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a 

acordat Titlul. 

În acest sens se pot enumera:  

- denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, 

atunci când apar diverse obstacole de natură legislativă, administrativă 

sau financiară, divergenţe de opinii sau de strategii, ambiţii sau interese 

personale;  

- diverse promisiuni făcute şi neonorate din motive subiective, 

având ca scop dobândirea Titlului precum şi a altor avantaje morale sau 

materiale;  

- întreruperea voluntară a unor activităţi în derulare de către 

posesorul Titlului, activităţi în urma cărora Consiliul Local Ocna Sibiului a 

acordat Titlul. 

Titlul de cetăţean de onoare nu poate fi acordat persoanelor 

condamnate penal la pedepse privative de libertate (inclusiv în cazurile 

în care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei).  

Procedurile de acordare a titlului de "Cetăţean de Onoare" 

persoanelor puse sub învinuire pentru săvârşirea unor fapte penale vor fi 

suspendate până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor 

respective.  

Retragerea titlului se face în următoarele situaţii:  

 

a) atunci când ulterior decernării, titularul devine incompatibil cu 

titlul, deoarece: 

 a suferit condamnări prin hotărâre judecătorească definitivă pentru 

infracţiuni contra statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale;  

 are dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului.  
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b) în cazul în care titularul nu respectă îndatoririle enumerate mai 

sus, prin hotărâre de consiliu local adoptată cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi. La şedinţa consiliului local va fi invitat şi 

deţinătorul titlului, căruia i se va acorda cuvântul, la solicitarea 

acestuia. Hotărârea adoptată de Consiliul local poate fi 

contestată potrivit legii contenciosului administrativ.  

 

Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al 

Orașului Ocna Sibiului” se actualizează prin hotărâre a consiliului local 

oraș Ocna Sibiului. 

 

 

 II.6 Comunicare 

 

a) Informaţii generale  

Comunicarea poate fi formal definită ca orice proces prin care 

premisele decizionale sunt transmise, pe de o parte, de la un membru al 

unei instituţii la altul, iar pe de altă parte de la o instituţie publică spre 

cetăţeni. Comunicarea însoţeşte, astfel, activitatea instituţiilor publice, 

contribuind la realizarea în bune condiţii a acesteia. Prin însăşi natura ei, 

administraţia publică depinde de comunicare: comunicarea între diferitele 

niveluri ale administraţiei publice, comunicarea pe acelaşi nivel, 

comunicarea între administraţie şi executivul social, comunicarea între 

administraţie şi autoritatea politică şi comunicarea în mediul social. 

Comunicarea instituţiilor publice este reglementată de Ordonanţa 27/2002 

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică (cu modificările şi 

completările ulterioare), O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

Procesul de comunicare al Primăriei orașului Ocna Sibiului trebuie să 

se realizeze prin intermediul Centrului de Informare pentru Cetăţeni 

(C.I.C. în curs de formare) – pentru comunicarea cu cetăţenii, respectiv 

prin Biroul Relații/Informaţii Publice  

 

b) Informarea cetăţenilor - Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 

(CIC)  

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) propus a fi înființat 

pentru a reprezenta interfaţa Primăriei Orașului Ocna Sibiului cu 

CETĂŢEANUL, o modalitate nouă, modernă, de abordare a relaţiei dintre 
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administraţie şi cetăţean, bazată pe o comunicare în ambele sensuri între 

localnici şi administraţie.  

Centrul trebuie să reprezinte locul unde locuitorii orașului vor obţine 

informaţii cu privire la administraţia locală, vor beneficia de servicii, pot 

face sugestii şi pot pune la dispoziţia administraţiei locale diverse 

informaţii legate de viaţa comunităţii.  

Sarcinile pentru viitorul C.I.C. Ocna Sibiului sunt de asigurare, 

totodată, informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Ocna 

Sibiului şi a Primăriei Orașului Ocna Sibiului şi reprezintă locul unde 

locuitorii pot primi relaţii privind modalitatea de obţinere a documentelor, 

avizelor şi aprobărilor care, în conformitate cu prevederile legale, sunt de 

competenţa primăriei. C.I.C. asigură servicii legate de prelucrarea acestor 

documente, în vederea soluţionării, scutindu-l pe cetăţean de eforturi 

suplimentare.  

Alături de sistemul de informare al localnicilor prin intermediul 

Centrului de Informare pentru Cetăţeni, Primăria Orașului Ocna Sibiului 

asigură accesul la informaţie al cetăţenilor direct la sursele de informaţii, 

prin intermediul site-ului Primăriei,  a publicației locale INFO OCNA a unor 

broşuri şi pliante când este cazul etc.  

De asemenea, primăria  înainte de adoptarea unor acte normative 

care sunt de interes pentru comunitate, cetăţenii orașului sunt consultaţi 

cu privire la oportunitatea acelor decizii şi la conţinutul acestor proiecte. 

Procesul consultativ se realizează prin asigurarea publicităţii proiectelor de 

acte normative importante şi includerea în conţinutul proiectului a 

propunerilor fezabile venite de la cetăţeni., ori de câte ori acestea există. 

 

c) Comunicarea instituțională 

Comunicarea cu alte instituţii şi organizaţii implică asigurarea unor 

proceduri eficiente de transmitere a informaţiilor către instituţii, 

organizaţii şi societăţi, pentru o informare corectă şi completă, 

consultarea acestora în problemele cu care se confruntă comunitatea şi 

implicarea instituţiilor şi organizaţiilor în îmbunătăţirea unor decizii 

importante pentru Ocna Sibiului.  

S-a păstrat comunicarea în format letric și se dezvoltă cea în sistem 

electronic. 

 
 

Capitolul III - Patrimoniul Orașului Ocna Sibiului  

 
Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale – Orașul Ocna Sibiului 

cu sat aparținător Topîrcea, este reprezentat de bunurile mobile şi imobile 
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care aparţin domeniului public al acestuia, domeniului său privat precum 

şi de drepturile şi obligaţiile sale cu caracter patrimonial. 

 
 

 III.1 Bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea publică 
și proprietatea privată a Orașului Ocna Sibiului  

 
Bunurile aflate în proprietatea publică alcătuiesc domeniul public al 

unității administrativ teritoriale - Orașul Ocna Sibiului.  

Celelalte bunuri aparținând Orașului Ocna Sibiului sunt proprietatea 

privată a acestuia, alcătuind domeniul privat al Orașului Ocna Sibiului. 

 Conform art 286 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, bunurile din domeniul public al orașului se regăsesc în 

Anexa 4 a ordonanței de urgență menționată mai sus, după cum 

urmează:  

1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;  

2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile 

publice, precum şi zonele de agrement;  

3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional 

sau judeţean;  

4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de 

tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile 

aferente;  

5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul 

local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: 

teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea;  

6. locuinţele sociale;  

7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes 

public naţional;  

8. bogăţiile de interes public ale subsolului, dacă prin natura lor sau 

prin declaraţia legii nu sunt de interes public naţional;  

9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul 

privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a 

persoanelor juridice de drept privat;  

10. cimitirele orăşeneşti şi comunale;  

11. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, 

cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii 

hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de 

croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public 

de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de 

interes public naţional sau judeţean;  
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12. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt 

declarate de interes public naţional sau judeţean;  

13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, 

diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea 

navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi 

şenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate 

în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara 

incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care nu sunt 

declarate de interes public naţional sau judeţean;  

14. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate 

de interes public naţional sau judeţean. 

Actualizarea inventarului domeniului public al unităţilor 

administrativ-teritoriale se actualizează în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a Codului administrativ, conform art. 607 alin. 3.  

Conform art. 607 alin. 5, în termen de 60 de zile de la data intrării 

în vigoare a O.U.G. nr. 57/2019, se aprobă normele tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat 

al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor.  

Domeniul privat al Orașului Ocna Sibiului este alcătuit din bunuri 

mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în 

proprietate prin modalități prevăzute de lege.  

Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozițiilor de 

drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

 
 

 III.2 Drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial  
 

Consiliul local are obligaţia de a administra domeniul public şi 

domeniul privat de interes local. Bunurile din componenţa domeniului 

public pot fi utilizate de către toţi membrii societăţii, în temeiul legii, în 

mod direct sau indirect – prin intermediul unor instituţii publice ce le au în 

administrare. Toate bunurile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale – 

Orașul Ocna Sibiului sunt supuse inventarierii anuale, raportul asupra 

situaţiei gestionării bunurilor fiind prezentat anual Consiliului Local de 

către Primar. 

 
 III.3 Criterii pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea 

publică sau privată a Orașului Ocna Sibiului, pot fi date în 
administrare regiilor autonome, instituţiilor publice sau pot fi 

concesionate sau închiriate  
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Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor 

autonome sau a unor instituţii publice de interes local, prin hotărâre a 

consiliului local. 

 Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească 

bunul şi să dispună de acesta în condiţiile actului prin care i-a fost dat 

bunul în administrare.  

Dreptul de administrare va putea fi revocat dacă titularul său nu-şi 

exercită drepturile şi nu- şi execută obligaţiile născute din actul de 

transmitere.  

Închirierea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ 

teritoriale – Orașul Ocna Sibiului, se aprobă prin hotărâre a consiliului 

local, iar contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure 

exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.  

Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice 

persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul 

dreptului de proprietate sau de administrare.  

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face 

prin licitaţie publică, în condiţiile legii (O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ).  

Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor 

proprietate publică se fac venit la bugetul local. 

 

 Capitolul IV - Educaţie  

 

Învăţământ preuniversitar de stat din Ocna Sibiului are ca obiectiv 

general: creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei, în vederea pregătirii 

tinerilor pentru o societate bazată pe cunoaştere. 

 În egală măsură și cu rigurozitate, se urmărește: 

1.Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare prin lucrări de consolidare, 

reabilitare şi dotare. 

 prin îmbunătăţirea infrastructurii şcolilor şi a dotărilor existente se 

asigură copiilor condiţii bune pentru desfăşurarea procesului 

instructiv – educative, iar dotarea cabinetelor şcolare trebuie să 

răspundă necesităţilor de pregătire şi de instruire ale elevilor în 

concordanţă cu standardele europene. 

2.Asigurarea echităţii şi a egalităţii de şanse ptin implicarea tuturor 

copiilor / elevilor / tinerilor în programele de educaţie derulate. 

 creşterea gradului de participare la educaţie, reducerea abandonului 

şcolar prin derularea de programe de sprijin Derularea optimă a 

programelor de facilităţi sociale pentru elevi – rechizite, burse,  

transport şcolar. 
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3. Realizarea unor parteneriate între unităţile de învăţământ şi 

mediul economic pentru susţinerea tinerilor capabili de performanţe.  

 pentru susţinerea copiilor cu performanţe care nu au posibilităţi 

financiare de afirmare este benefică realizarea unor parteneriate 

între unităţile de învăţământ şi firmele private.  

4. Asigurarea unui climat de ordine publică, siguranţă publică şi 

sănătate publică în şcoală 

 pentru prevenirea actelor antisociale şi a comportamentului deviant 

în cadrul şcolii este benefică asigurarea unui climat de ordine şi 

siguranţă publică în şcoli prin intermediul personalului de pază şi 

ordine calificat.  

 

Capitolul V - Partide politice, sindicate şi asociaţii  

 

V.1 Partide politice  

Principalele partide politice care activează în Ocna Sibiului  și modul 

în care au influențat componența consiliului local orășenesc Ocna Sibiului 

sunt redate în formă tabelară, după cum urmează: 

 

    Partid Consilieri 
Componența 

Consiliului 

 

Partidul Social Democrat 6             

 

Partidul Național Liberal  4             

 

Partidul Mișcarea Populară  1             

 

Uniunea Democrată Maghiară din 

România 

1             

 

Partidul Alianța Liberalilor și 

Democraților  

1             

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Social_Democrat_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bional_Liberal_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Mi%C8%99carea_Popular%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Democrat%C4%83_Maghiar%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Democrat%C4%83_Maghiar%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Alian%C8%9Ba_Liberalilor_%C8%99i_Democra%C8%9Bilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Alian%C8%9Ba_Liberalilor_%C8%99i_Democra%C8%9Bilor
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 V.2 Organizații sindicale 

La nivel u.a.t. oraș Ocna Sibiului nu au reprezentare nici una din 

cele mai importante sindicate care activează în prezent la nivel national. 

 

V.3 Organizaţii neguvernamentale  

Orașul  Ocna Sibiului  este dechis dialogului pe care orice 

administraţie  publică  locală doreşte a-l încuraja,  în vederea construirii 

unor servicii comunitare în parteneriat cu societatea civilă. În  acest sens 

vor fi identificate cu precădere ONG-urile structurate pe diferite domenii 

de activitate: civic, social, sănătate, turism, sport, educaţional, economic, 

ecologie, etc.  

 

Capitolul VI - Activitate economică – aspecte economice 

relevante 

 

VI.1 Scurt istoric  

 Funcțiile unei așezări se referă  la activitățile care se desfășoară în 

așezarea umană respectivă, cu rol în viața comunității și în dezvoltarea sa  

ele fiind rezultatul mai multor factori precum: poziția geografică, resursele 

naturale legate de relief, climă, sol, subsol, evoluția istorică etc. și pot fi 

grupate în funcții economice, social-culturale, administrative, turistice, 

balneare, de cazare, de circulație etc. 

 a).Funcția economică  

Funcția economică este însă cea de bază care asigură existența și 

dezvoltarea așezării. 

 Una din activitățile de bază ale localității noastre, cu întindere pe 

sute de ani, a fost exploatarea sării.Activitățile legate de sare, extracții, 

prelucrare , transport , comerț au început cu circa 2000 de ani în urmă. 

Dacii au fost pricepuți în exploatarea de suprafață a sării iar romanii au 

îmbunătățit tehnicile de extracție prin exploatarea la adâncime sub forma 

minelor în clopot și apoi perfecționată în Evul Mediu. 

Înainte de deschiderea unei noi ocne de sare se făceau de obicei 

foraje de explorare. Dacă până la adâncimea de 36 m (18 stânjeni) nu se 

intercepta sarea, se renunța la proiect, din cauza adâncimii prea mari a 

puțurilor. Ideal era ca solul să aibă o grosime de max. 10–12 m (5-6 

stânjeni). La un rezultat pozitiv al primului foraj, se executa un al doilea, 

la o distanță de 6 m (3 stânjeni) de primul, pentru stabilirea exactă a 

grosimii stratului acoperitor deasupra celui de al doilea puț. Al doilea puț 

se amplasa preferențial la aceeași cotă cu primul sau cu max. 4–6 m (2-3 

stânjeni) diferență de nivel față de primul puț.  Urma apoi al trei-lea și 

chiar al patru-lea puț.Un puț era rezervat pentru intrarea și ieșirea 
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minerilor din ocne (cu ajutorul unor frânghii de cânepă), unul pentru 

aerisire  iar  celelalte  2 puțuri  pentru extragerea sării din subteran. 

Puțurile se săpau cu profil patratic, fiecare latură având 2,8 m (9 pași; 1 

pas = 0,3 m) până la o adâncime de 4 m (2 stânjeni) sub contactul steril-

sare, după care se lărgea treptat pe următorii 4 m (2 stânjeni), cu profil 

tot patratic. Aici se făcea așa-numitul “fundament”, din bârne de lemn 

incastrate în sare, pe care se sprijinea întregul puț. Apoi se arma puțul, 

de jos în sus, la început cu un amestec de argilă, pleavă și lână de oaie 

(pentru impermeabilizarea pereților), după care cu bârne (grinzi) de lemn. 

Grosimea armăturilor era de 0,3 m (1 pas), astfel ca profilul efectiv al 

puțului se reducea în final de la 2,8 x 2,8 m la 2,5 x 2,5 m. De la nivelul 

steril-sare în jos pereții se căptușeau cu piele de bivol, care împiedeca 

contactul direct al apei cu pereții de sare. Apa care picura totuși în mină 

era captată și scoasă la suprafață. De la nivelul “fundamentului” în jos se 

săpa cu profil tot mai lărgit, conic, așa că după alți cca 8 m (4 stânjeni) 

cele 2 puțuri alăturate se uneau. De aici, mina lua o formă conică-ogivală 

cu secțiunea pe cât posibil circulară (care nu se realiza practic decât rar).  

Odată deschisă mina în ea coborau ciocănarii care aveau asupra lor 

nu doar conanul ci și securi, tâtnacoape, pene, munca era grea și necesita 

o anumită specializare de desprindere a sării din strat în brazdă. Brazdele 

erau tăiate în bolovani, bucîți în forme regulate de  aproximativ 20-25 

kg.Scoaterea sării la suprafață se făcea cu ajutorul unei instalații numită 

crivac sau vârtej și care se afla la suprafața minei și era pusă în funcțiune 

de 2-4 cai.Lucrătorii minei erau rasplătiți în natură cu sare , cei care 

munceau gratis erau cei condamnați. 

Sarea exploatată lua drumul Transilvaniei, Ungariei și altor state 

vecine, iar în perioada habsburgică Viena era aprovizionată regulat cu 

sare din Ocna Sibiului. 

Exploatarea sării a dus la apariția în Ocna Sibiului a cărăușiei și 

confecționării lumânărilor pentru iluminatul ocnelor. 

Distrugerea minelor de sare s-a făcut treptat, în timp prin infiltrarea 

apelor din precipitații care au determinat prăbușirea plafoanelor, iar 

ocnele se transformau în lacuri. 

Activități complementare au fost agricultura, creșterea animalelor, 

activitățile casnice.Locuitorii sau ocupat de prelucrarea lânii, inului, 

cânepii, (pentru nevoile ocnelor de sare), tabăcitul ,țesutul, cojocăritul. 

De altfel odată cu creșterea demografică și trecerea așezării la rang 

de târg și oraș s-au dezvoltat  următoarele bresle: 

 Breasla olarilor a fost a 2-a ca putere economică și număr de 

meseriași. Cu lutul din vecinatatea asezării olarii ocneri au 

confecționat ulcioare, căni, blide, oale, vase de topit metale etc. pe 
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care le valorificau la targurile din zonă dar și în întreaga 

Transilvanie, Muntenia, Moldova făcând o concurență reală 

meseriașilor din Sibiu. Arhiva vorbește de 57 olari din Ocna de Jos 

care activau în 1867; 

 Breasla cojocarilor, prelucrau blana de oaie confecționând 

îmbrăcăminte pentru bărbați și femei; 

 Breasla tăbăcarilor se ocupau cu tăbăcitul pieilor sprijinind atât 

breasla cojocarilor cât și pe cea a cizmarilor, iar la 2 ani își plimbau 

lada breslei prin oraș; 

 Breasla măcelarilor asigura hrana localnicilor și lucrătorilor din 

minele de sare. 

 Alte meserii : zidari, dulgheri, bărdași, rotari. 

                                                              

 b).Funcția industrială 

Dezvoltarea industriei apare după Unirea din 1918, când pe locul 

unei foste mori mecanice active în 1922, transformată initial în fabrică de 

salam iar în 1925-1926 în atelier pentru cuțite și tacâmuri, s-a construit 

Fabrica de cuțite și oțeluri ca filieră a unei firme austrice din Viena. 

 Fabrica și-a dobândit renumele bine meritat, produsele sale, cuțite 

din oțel, unelte, fiind repede impuse pe piață iar numărul angajaților 

ajungând la 212 muncitori. In 1938 era cea mai mare și importantă 

fabrică de profil 

 

c). Funcția culturală 

În Ocna Sibiului a funcționat o filială a Astrei ( Asociația Transilvană 

pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român) înființată în 1861 

la Sibiu unde a fost președinte Nicolae Cristea din Ocna Sibiului și care a 

jucat un rol important în starea  culturală a populației așezării de pe Visa. 

La Ocna Sibiului a funcționat având o activitatea constantă Corul 

Plugarilor condus de preotul Popa Isaia, cântăreț cunoscut în zonă și ca 

prezentator de spectacole. 

În anul 1935 apare ziarul ”Curierul bailor Ocna Sibiului” 

 

d). Funcția bancară 

În Ocna Sibiului au funcționat 2 bănci, o bancă românească ”Albina” 

a cărei filială a fost condusă de același preot Popa Isaia și o bancă 

ungurească. 

 

e). Funcția de circulație 

A existat dezvoltându-se odată cu apariția așezării, Ocna Sibiului 

fiind poziționată pe drumul înspre Sibiu, Mag, Alba pe care s-a circulat 

începând cu Evul Mediu (drumul sării către beneficiari) 
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Între anii 1868-1871 a fost construită calea ferată Sibiu-Copșa Mică 

care trece prin Ocna Sibiului respectiv prin stația CFR Gara Mare și Halta 

Ocna Băi (1885). În anul 1858 s-a construit calea de acces dintre Ocna 

Sibiului – Șura Mică și Sibiu iar în anul 1861 este înființată poșta. 

 

 

VI.2 Economia Ocna Sibiului  în perioada comunistă  

 

Perioada comunistă s-a caracterizat prin existenţa unor etape în 

evoluţia economiei locale.  

Industria continuă să fie reprezentată de Fabrica de cuțite (devenită 

ICOS în perioada post-comunistă până la desființare) care în această 

perioadă a regimului comunist  mai precis între anii 1963-1964 s-a 

sistematizat și extins, iar în anul 1973 s-au construit hale noi și s-a dotat 

cu utilaje moderne. Producția unității se baza pe tacâmuri inoxidabile, 

tacâmuri de aluminiu și cromate, cuțite industriale și era destinată atât 

pieții interne dar se și exportului în țări precum :Tunisia, Franța, RSF 

Iugoslavia, Algeria, Ungaria RA Egipt. 

Agicultura a rămas activitatea de bază și evident tradițională a 

economiei localității și era bazată pe cultura cerealelor aproximativ 62% 

din terenul arabil ( porumb, orz, ovăz) a plantelor tehnice în special sfecla 

de zahăr dar și culturi întinse de cartofi. 

Totodată la Ocna Sibiului a fost înființată cea mai mare cultură de 

hamei din județ întinsă pe aproximativ 120 de ha. 

Terenurile agricole se lucrau în sistem cooperativizat existând două 

foste G.A.C.-uri devenite CAP-uri ”Drumul lui Lenin” în Ocna Sibiului 

(1953) și ”Viață Nouă ” în Topârcea .Tot pe raza localității Ocna Sibiului 

funcționa CUASC-ul Ocna Sibiului. În anul 1962 s-a făcut colectivizarea 

totală. 

C.U.A.S.C.-urile,  la nivel de țară,  au fost înfiinţate în baza Hotărârii 

Plenarei C.C. al P.C.R. din 01.02.1979 privind îmbunătăţirea conducerii şi 

planificării unitare a agriculturii. Atribuţiile şi modul de funcţionare ale 

unităţilor C.U.A.S.C. au fost stabilite prin Decretul Consiliului de Stat nr. 

32/1980. Conform decretului, unităţile agricole de stat şi cooperatiste „se 

constituie în consilii unice agroindustriale, forma superioară de organizare 

şi conducere a agriculturii. C.U.A.S.C.-ul asigura cadrul organizatoric 

necesar conducerii activităţii agricole, dezvoltării economico-sociale a 

localităţilor, concentrării producţiei, utilizării unitare a terenurilor, a bazei 

tehnico-materiale şi a forţei de muncă pentru creşterea producţiei şi 

implicit a livrărilor de produse agricole către fondul de stat”. Organele prin 

care se exercita conducerea colectivă a C.U.A.S.C.-ului erau: adunarea 
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generală, consiliul de conducere şi biroul executiv. Adunarea generală 

avea competenţa de a alege numai vicepreşedintele (un cadru tehnic) 

deoarece preşedintele C.U.A.S.C., trebuia să fi fost „un activist de partid 

şi de stat” care „răspunde în faţa comitetului judeţean de partid de 

întreaga activitate care se desfăşoară pe raza consiliului, de producţia 

agricolă şi industrială, de gospodărirea localităţilor, de asigurarea 

autoaprovizionării teritoriale, de activitatea politică şi culturală, de munca 

de partid”. Creat din necesitatea rentabilizării unităţilor agricole, în special 

a cooperativelor agricole de producţie, deficitare sub aspect tehnologic, cu 

o baza materială slabă şi forţă de muncă îmbătrânită, C.U.A.S.C.-ul 

trebuia să coordoneze colaborarea activităţii unităţilor componente în 

utilizarea specialiştilor şi a utilajelor agricole în condiţiile în care acestea 

îşi păstrau autonomia şi proprietatea. S-a născut astfel o unitate 

teritorial-agricolă hibridă, proprietate de stat şi cooperatistă, „îndrumată” 

concomitent de către Comitetul judeţean de partid Sibiu, Direcţia 

judeţeană pentru agricultură Sibiu şi Uniunea judeţeană a cooperativelor 

de producţie Sibiu. Consiliul Unic Agroindustrial de Stat şi Cooperatist 

(C.U.A.S.C.) Ocna Sibiului cuprindea CAP-urile, IAS-urile din localitate și 

localitățile limitrofe. 

Specificul turistic și balnear rămâne profilul de bază al localității 

Ocna Sibiului determinat de înzestrarea naturală bogată în factori balneo-

aero-helioterapici. 

Înainte de Revoluție, în comunism, Ocna Sibiului era foarte 

căutată.Cei mai mulți turiști veneau la Ocna Sibiului pentru a se trata de 

boli reumatismale și nu numai. Funcțional era OJT-ul, care aducea sportivi 

în cantonament și turiști la băi și la baza de tratament. În acea perioadă 

„motorul” era reprezentat de „Stațiunea Ocna Sibiului”, care, de fapt, era 

baza de tratament, unde veneau turiști tot timpul anului. Și lacurile 

naturale erau căutate, dar doar vara, în sezonul cald. 

Unitățile de cazare erau destul de numeroase aproximativ zece vile. 

Reprezentativ fiind însă fostul hotel, Pavilionul respectiv Vila 10. Erau 

poate 500 – 1.000 de locuri de cazare. Existau și  căsuțe tip  camping. 

OJT-ul s-a desființat la revoluție și baza de tratament a intrat într-un 

declin vizibil apoi s-a vândut, cel care a preluat-o a dat faliment ca și 

următorul deținător. În prezent s-a vândut la licitație, iar firma 

dobânditoare a început lucrările de renovare. 
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VI.3 Economia Ocna Sibiului  în prezent  

 

Așa cum am arătat deja, și în prezent, specificul turistic și balnear 

rămâne profilul de bază al localității Ocna Sibiului. Începrând cu anul  

2009 s-a început implementarea a două proiecte, unul pe fonduri 

guvernamentale, altul pe fonduri Phare.  

În 2011 s-au finalizat lucrările și s-au deschis lacurile naturale 

exterioare. A fost astfel marcat momentul, poate, a celei mai bune 

investiții de până acum. S-au amenajat aleile dintre lacuri, s-au consolidat 

malurile, s-au construit scări, pontoane, plaje, tot ce ține de o mai bună 

exploatare a lacurilor sărate exterioare. S-au creat parcări. Nu s-a lucrat 

doar în incinta lacurilor. Orașul avea nevoie de reabilitări de străzi, mai 

ales în zona de jos a orașului care este cea mai vizitată în timpul verii.  

Investiția de 5 milioane de euro ar fi fost zaradnică dacă SC Lacurile 

naturale Ocna Sibiului SA nu ar fi înțeles  însemnătatea  acestei investiții 

și a faptului că fără o implicare directă, responsabilă și fără a fi realizate 

întrețineri anuale , în regim de continuitate consecințele ar fi condus la o 

degradare evidentă a zonei naturale de balneație Ocna Sibiului. Terenul  

reprezintă o zonă de instabilitate, fapt ce impune intervenții anuale de  

primăvară, de refacere, de readucere la forma inițială, urmare procesului 

de degradare  foarte repedă. Ocna Sibiului după revoluție nu a mai reușit 

să însemne o tentație reală pentru turiști și asta pentru că era o stațiune 

neatractivă.După reabilitare, însă, lumea a început să-și reamintească  de 

”Litoralul Ardealului”. Anul de referință  2011 aduce cu sine o 

îmbunătățire considerabilă: numărul de turiști în creștere, investiții făcute 

de autoritatea administrației publice locale, începuturi timide de investiții 

aparținând firmelor private. S-au construit pensiuni, s-a deschis un nou 

hotel, investiții ce s-au ridicat la aprximativ un milion de euro . 

Din 2011 până în 2019, media anuală  de turiști s-a ridicat la 

aproximativ  280.000-290.000  într-un oraș mic ce  numără doar 3.800 

de locuitori.  Datele statistice au confirmat că într-un weekend de vară, la 

Lacurile naturale exterioare de balneație Ocna Sibiului pot fi 15 – 16.000 

de vizitatori. Vin în principal din județul Sibiu, din județele limitrofe, dar și 

din țară și din străinătate, în special din Germania, în căutarea sănătății 

pe care o oferă băile în apa sărată de la Ocna Sibiului, benefice pentru 

afecțiuni reumatice, ginecologice, pulmonare, și nu numai.Turismul, nu 

reprezintă principala activitate economică actuală ci și  principala sursă de 

venit, la bugetul local ( aproximativ 15% - procent asigurat numai din 

zona  lacurilor  naturale din vânzări bilete de intrare la lacuri și bilete de 

parcare, venituri din concesiuni,  impozite și  taxe plătite)  Dezvoltarea 
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zonei de balneație naturală imprimă o consecința cât se poate de 

benefică, lipsa șomajului.  

Cel de-al 2-lea proiect în derulare cu o valoare de 4 milioane de 

euro și vine să intregească tabloul dezvoltării locale a orașului nostru. 

Există un inters major de punere în valoare al unui  monument al 

naturii  și anume ”Lacul fără Fund” prin amenajarea  unor alei cu bănci ca 

loc de relaxare,  montarea câtorva aparate care să pulverizeze apă 

sărată,  astfel ca turiștii care se plimbă în zonă să poată face aerosol. 

Aeroslul natural de Ocna s-ar poatea face  dimineața devreme , în jurul 

orei  5, o oră la care cei mici cu greu fac față. Aparatele montate ar 

înlătura acest impediment astfel încât plaja de ore la care turiștii să facă 

aaerosol să fie extinsă practice pe tot parcursul  zilei. 

Prin intermediul aceleiași finanțări se va proceda la amenajarea unui 

loc de joacă pentru copiii din orașul Ocna Sibiului în zona ANL-urilor, dar 

și transformarea Lacului verde, singurul lac cu apă dulce din Ocna 

Sibiului, în lac de agrement. 

Economia recentă este susținută în prezent, chiar dacă în mod 

timid,  de Parcul industrial Ocna Sibiului  inaugurat în 2006  cu loc de 

dezvoltare a încă cel puțin 10 fabrici pe lângă ceea ce există  la momentul 

dat. Autostrada Sibiu – Orăștie, aeroportul international Sibiu din 

apropiere ar putea constitui o premiză importantă în dezvoltarea așezării 

noastre. 

 

Capitolul VII – Finanțe-bănci 

 

 Activitatea financiar-bancară de la nivelul Orașului Ocna Sibiului 

este una în curs de dezvoltare, extrem de timidă fiind în prezent 

operațională  o singură sucursală  aparținând CEC Bank . 

 

Capitolul VIII – Asistență Socială 

 

În ceea ce priveşte asistenţa socială, sub autoritatea orașului Ocna 

Sibiului  se află Direcţia de Asistenţă Socială care cuprinde paliere de 

activitate distincte desfăşurând  următoarele atribuțiii:   

1.Asistență socială  

a) evaluarea problemelor sociale din comunitate cu scopul de a 

identifica nevoile individuale, familiale, de grup și ale 

comunității; 
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 procurare acte de identitate (certificate de naștere, cărți de 

identitate) în colaborare cu SPCLEP Ocna Sibiului; 

 informare şi consiliere;  

b) educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi 

combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi 

combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie 

civică, educaţie pentru prevenirea şi combaterea 

comportamentelor anti-sociale, împreună cu asistentul 

comunitar;  

 facilitarea accesului la servicii medicale;  

c) alte activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor 

defavorizate: 

 conștientizare și sensibilizare a cetățenilor privind riscul de 

excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovare a 

măsurilor de asistență socială;  

2.Prestații Sociale  

 se adresează persoanelor care doresc să beneficieze de acordarea 

prestațiilor sociale ce sunt de competența serviciului (de ex. 

ajutoare pentru încălzirea locuinţei, locuinţe sociale, acordarea 

tichetelor sociale, etc.) 

3.Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități  

 acordă beneficii sociale, respectiv indemnizație lunară sau asistent 

personal, conform prevederilor legale în vigoare;  

Se află în derulare proiectul ”Centrul  de Servicii  Ocna Sibiului” unde  

în viitoarea locație de la Topârcea   se vor  oferi servicii comunitare de 

depăşire a unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate, în scopul păstrării 

autonomiei persoanelor vârstnice ( părinți,  bunici),  care  pe timpul cât 

aparținătorii sunt angrenați în  treburile cotidiene să beneficieze de 

condiţii corespunzătoare de găzduire şi/sau  de hrană, îngrijiri medicale, 

activităţi de petrecere a timpului liber. 

 

Capitolul IX – Sănătate  

 

IX.1 Unităţi sanitare publice  

În orașul Ocna Sibiului nu există înființat  nici un spital  clinic 

orășenesc  ci doar Serviciul SMURD  Ocna Sibiului  cu un număr total de 
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13 paramedici (strada Privighetorilor f.n.)  şi 3 cabinete de medicină de 

familie (Piața Traian  Bloc nr.24 –parter)  

 

IX.2 Unităţi sanitare particulare 

În orașul Ocna Sibiului unităţile sanitare private sunt  ceva mai bine 

reprezentate  și anume:  

 un  laborator/ambulatoriu  de analize medicale (analize medicale de 

laborator)- acreditat de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului 

Sibiu ( Piața Traian nr.10) 

 2 cabinete stomatologice ( Piața Traian nr.8 și Piața Traian nr. 1 

ap.1) 

 1 cabinet dermatologie, (strada Băilor nr2 bl.4-parter). 

 1 cabinet  balneologie și bază de tratament ( strada Băilor nr. 26) 

 1 bază de tratament modernizată ( fostul Pavilion – strada Băilor 

nr. 22-24)  

 

IX.3 Tratamente 

Indicațiile terapeutice vizează: 

 afecţiuni reumatice 

 afecţiuni inflamatorii subacute şi cronice ale anexelor 
 sterilitatea 

 boli ale aparatului locomotor 

Resursele de tratament: 

 apele sarate ale lacurilor 

 apa minerală a izvorului Horea 
 nămolul sapropelic 

 topoclimatul sedative, odihnitor 

Proceduri: 

 băi, masaj subacvatic, băi parţiale cu vârtej pentru membrele 

superioare şi inferioare. 
 tratamente cu nămol si parafină si termo terapie contrastanta 

(sauna) 
 se efectueaza pulverizatii colective 

 servicii de masaj uscat si elongatii cervicale si lombare 

 proceduri cu curenti de joasa, medie si inalta frecventa 
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 se trateaza afectiuni inflamatorii subacute si cronice ale anexelor si 

sterilitatea 
 cultura fizica medicala pe aparatura moderna 

 căzi pentru întregul corp sau tratamente parţiale cu ape cloruro-
sodice hiperconcentrate  

 

Capitolul X – Turism 

 X.1 Potenţialul turistic al Orașului Ocna Sibiului 

 În ansamblul fluxului turistic din România, Orașul Ocna 

Sibiului ocupă un loc semnificativ, constituind o importantă şi 

frecventată zonă sub aspectul turismului cu caracter balnear, 

concentrând totodată și obiective istorice. Amploarea activităţii 

turistice a fost aici determinată şi favorizată  în primul rând de 

potenţialul turistic natural - lacurile exterioare de balneație - de o 

deosebită spectaculozitate şi diversitate, precum şi de patrimoniul 

cultural-istoric, alcătuit din obiective  cu valoare turistică.  

 

X.2 Lacurile de la Ocna Sibiului  

A.Lacurile sărate 

  La Ocna Sibiului există 15 lacuri sărate, formate în fostele ocne de 

sare și care se grupează în: lacurile din stațiune, lacurile din exterior 

(complexul de lacuri) și Lacurile din Parcul Gării 

 

Lacurile de la Ocna Sibiului 

-din stațiune- 

Numele lacului 
Fosta ocnă 
de sare 

Observații 
 

Horia 

 

S-a format pe locul a două mine 

medievale de sare (nume 
necunoscut) având ca elemente 

morfometrice: adâncime 44,50 m, 
lungime 99, 5 m , lățime 38 m, 

volum de apă 11.813 mc, iar ca 
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elemente chimice în compoziția 

apei, clor, natriu, magneziu, calciu 
și o salinitate de 69 gr./l. Apele 

folosite pentru băi și tratament. În 
prezent proprietate privată 

Cloșca 

 

S-a format pe locul a 2 ocne de 

sare având ca elemente 
morfometrice: adâncime 34,55 m, 

lungime 86  m , lățime 47,50 m, o 
salinitate de 70 gr./l. Apele folosite 

pentru băi și tratament. În prezent 
proprietate privată 

 

Crișan 

 

Pe locul unei mine medievale 

(nume necunoscut) aflat sub Dealul 
SF.Gheorghe  având ca elemente 

morfometrice: adâncime 44 m, 
lungime 57,8  m , lățime 41,00 m, 

o salinitate de 72 gr./l. Apele 
folosite pentru băi și tratament. În 

prezent proprietate privată 

 

Lacurile de la Ocna Sibiului 

-exterioare- 
 

Pânzelor Joseph – Iosif 

Ocnă abandonată în jurul anului 

1780. Salina avea 2 puțuri, tavanul 
salinei s-a dizolvat. Salina a fost 

studiată de geograful T.Pânzaru 
care a dat de peretele de lemn al 

minei. Azi culoarea lacului este 
verzuie. Salinitatea lacului crește  

de la suprafață la adâncime. 

 

                                                                                                                                                        
Lacul fără Fund 

(Lacul Francisc) 

Franz  
Francisc 

Ocnă abandonată în anul 1755. S-a 

format pe locul saline Francisc 

Adâncimea actuală: 35 m. Se 
caracterizează prin fenomenul  

de heliotermie care se produce vara 
când apa de la suprafață are o 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Heliotermie
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temperatură de 24,5 grade Celsius 

iar la adâncimea de 1 m. 
temperature ajunge la 31,4 grade 

Celsius.Declarat monument al 
naturii, pus sub protecție, iar 

balneația este interzisă. 

Avram Iancu 
(Ocna Pustie) 

Grosse Grube 

- Ocna Mare - 
Fodina Maior 

Cel mai adânc lac antroposalin din 
România (adâncime: cca 130 m) 

format pe locul minei Fodina Maior 
(mina mare) A fost ocnă de tip 

clopot în care se cobora prin 2 
puțuri adânci de 160 m, elemente 

morfometrice: adâncime 130 m, 
lungime 65  m , lățime 62,00 m, o 

salinitate de 180-200 gr./l. Apele 
folosite pentru băi și tratament 

 

Brâncoveanu (Tököly 

See) 

Mină 

abandonată în 
1699 

Prezintă salinitatea cea mai ridicată 

(310 g/l) Prima amenajare pentru 
nevoi turistice a avut loc în anul 

1848 când s-a construit o plută cu 
cabine din lemn. elemente 

morfometrice: adâncime 20 m, 
lungime 37,00  m , lățime 32,50 m, 

o salinitate de 72 gr./l. Apele 

folosite pentru băi și tratament. 
Malurile au fost taluzate în anul 

2010 

 

Ocnița 
Kleine Grube - 

Ocna Mică 

Ocnă abandonată în anul 

1817.Lacul este vecin cu lacul Ocna 

Pustie prin dispariția peretelui 

despărțitor dintre puțurile de mina 

(1985) S-a format pe locul ocnelor 
Fodina de Mijloc și Fodina Minor. 

elemente morfometrice: adâncime 
83 m, lungime 145  m , lățime 

77,50 m, o salinitate de 260 gr./l. 
Apele folosite pentru băi și 

tratament  
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Rândunica (Sf. Ioan) 

Johann 
Nepomuceni -

 Ioan 
Nepomuk 

Este situat în același aliniament cu 

lacurile amintite deja, are formă 
alungită. S-a format pe locul minei 

”Baia Sf.Nepomuk” Nu este foarte 
adânc deoarece mina a fost 

exploatată timp scurt, elemente 
morfometrice: adâncime 16 m, 

lungime 85  m lățime 50,00 m, o 

salinitate de 8 gr./l. Apele folosite 
pentru băi și tratament 

 

Lacul Mâțelor 

 

Este situat între Parcul Gării și 
drum oraș-halta CFR. S-a format în 

locul unei mine în formă de clopot 
și a funcționat în ultima parte a 

Evului Mediu elemente 
morfometrice: adâncime 74,70  

salinitate progresivă de la suprafață 

la adâncime. Nu este destinat 
balneației. 

 

Lacul Verde (Lacul 

poporului) 
 

Este cel mai sudic . S-a format în 
locul a două ocne de sare care s-au 

prăbușit, iar colmatarea a fost atât 
de puternică încât apa nu a mai 

luat contact cu masivul de sare. 

Pentru menținerea salinității se 
aruncau aici deșeurile de sare. În 

1866 scăldatul a fost lăsat liber 
astfel că avea acces și populația 

săracă, elemente morfometrice: 
adâncime 3,5 m, lungime 90,00  m 

, lățime 44,00 m, o salinitate de 9 
gr./l. Apele folosite pentru băi și 

tratament 

 

Lacul Auster  

 

Este unic din cauza insulei sale. A 
secat prin asanare. Se crede că are 

legătură  cu lacul Brâncoveanu din 
care se alimentează cu apă, 

elemente morfometrice: adâncime 
2 m, lungime 17,50  m , lățime 

11,00 m.  Apele folosite pentru băi 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Nepomuk
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Nepomuk
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Auster
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și tratament 

Lacul ” Balta cu 
nămol” 

 

Este situate aproape de intrarea 

principal la lacurile natural.S-a 
format pe o escavație unde se 

depuneau deșeurile de sare. Este 
de mici dimensiuni și are un strat 

gros de nămol, elemente 
morfometrice: adâncime 0,80 m, 

lungime 27,50  m , lățime 13,50 m. 

 

Lacul Gura Minei 

 

Este situat la nord de Lacul 
Brâncoveanu pe locul ocnei Ignațiu. 

Sarea era de slabă calitate și 
amestecată cu pietriș, bitum, gips. 

Mina a fost inundată de apele din 
precipitații și cele subterane. 

 

O trăsătură specifică lacurilor sărate este stratificația apei, salinității 

și temperaturii. La suprafața lor se găsește o pânză de apă dulce 

permanentă, iar la adâncime  se află stratul de apă sărată care 

acumulează permanent căldură. Apele lacurilor în general  sunt populate 

de o faună specifică mediului salin, iar pe mal se dezvoltă o floră halofită 

bogată.Diferența de temperatură și salinitate este folosită în scopuri 

terapeutice. 

 

X.3 Lăcașuri de cult, obiective turistice – atracții naturale în 

Ocna Sibiului  

X.3.1 Lăcaşuri de cult  

Biserica mare de sus (strada Mihai Viteazu nr.80) cu Hramul ” 

Nașterea Sf.Ioan Botezătorul” este situată în Ocna de Sus la intersecția 

străzilor M.Viteazu cu I.Creangă . După cedarea bisericii mici la greco-

catolici, prin șantaj generalul Buccow a promis locuitorilor înlesniri pentru 

ridicarea a două biserici : Căciulata și Biserica Mare de Sus .Vechea 

biserică din lemn a fost vândută Apoldului de Jos și transportată noaptea 

cu căruțe trase de boi ( după demolare). Construcția noii biserici (din 

lemn , cărămidă și piatră) s-a realizat în 1810 pe banii credincioșilor . 

Stilul abordat architectural și decorativ brâncovenesc, biserica fiind 

împărțită în pridvor, pronaos, naos, altar și turn-clopotniță, pictura din 

1850 a fost refăcută în 1922-1923 și actualizată în 1970-1972.Iconostasul 
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este realizat din  lemn de nuc sculptat de un maestru din Argeș iar ușile, 

crucea și praznicarele au fost realizate de preotul locului Miron 

Mihăilescu.Candelabrele au fost executate de de fosta uzină electrică din 

Sibiu. 

Biserica din Căciulata (strada N.Bălcescu nr.10)  Așezată pe un 

ponmontoriu în zona denumită Căciulata domină întreaga așezare. A fost 

construită în 1790 din contribuția locuitorilor din zonă și a minerilor de la 

ocne. Hramul este ”Schimbarea la față”  Biserica fiind împărțită în pridvor, 

pronaos, naos, altar, cu interior în arcade și picture neobizantină. Intrarea 

în curtea bisericii se face printr-un portal cu boltă pictată. A suferit cel 

puțin trei reparații consecutive. Ca slujbaș al acestei biserici este cunoscut 

și preotul Popa Isaia   -întemeietorul Corului plugarilor .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Biserica reformată-calvină (1240) este o bazilică romanică cu 3 

nave, cu cor pătrat supraînălțat de un turn masiv, absidă semicirculară și 

fresce din secolul al XIII-lea. Nava centrală este acoperită cu bolți gotice 

pe nervuri în rețea (secolul al XVI-lea). Biserica este posedă picturi 

murale în stilul Renașterii, executate de Vincentius Cibiniensis (1522), 

precum și un turn cu ceas, care funcționează din anul 1787. Biserica este 

înconjurată de ziduri de apărare.Este cunoscută și sub numele de biserica 

cetate. După trecerea bisericii (catolică) la reformați aceasta a devenit de 

cult calvin. În anul 1905 biserica a fost declarată  monument istoric. 

 

Biserica „Brâncoveanu” a fost inițial o ctitorie a lui Mihai 

Viteazul (1600), de tip dreptunghiular și absidă decroșată (retrasă față de 

pereții naosului), cu decorații pe fațade specific muntenești.  

După lupta de la Șelimbăr și victoria împotriva armatei lui Andrei 

Bathory, Mihai Viteazul s-a îndreptat spre Alba Iulia pe ”drumul sării” 

trecând prin Ocna Sibiului unde localnicii l-au primit cu dragoste și 

speranță, rugându-l totodată să le facă o biserică, locul fiind ales în vatra 

veche a orașului. Lemnul a fost adus din pădurile salinelor, cărămida a 

fost confecționată de localnici iar piatra a fost adusă din Turnul Roșu. 

Localnicii, în cinstea domnitorului au pus hramul bisericii 

”Sf.Arhangheli Mihail și Gavril” 

Constantin Brâncoveanu  o reface în 1701, arhitectura 

monumentului fiind o mărturie a relațiilor artistice dintre Țara 

Românească și Transilvania. Edificiul a suferit o supraînălțare în secolul al 

XIX-lea, fațadele prezintă arcade oarbe geminate, un brâu puternic, iar 

sub fosta cornișă o friză de ocnițe pătrate. Picturi murale din 1723. În 

tabloul votiv apar figurile lui Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83-Calvin%C4%83_din_Ocna_Sibiului
https://ro.wikipedia.org/wiki/1240
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romanic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99terea
https://ro.wikipedia.org/wiki/1522
https://ro.wikipedia.org/wiki/1787
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
https://ro.wikipedia.org/wiki/1600
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncoveanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1701
https://ro.wikipedia.org/wiki/1723
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncoveanu
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Biserica romano-catolică Sf. Ioan Nepomuk, prima jumătate a 

sec. al XVIII-lea, monument istoric. Este situate în centrul orașului pe 

latura estică a Pieței Traian din care se face accesul. Ca o caracteristică a 

acestei biserici este existența a trei altare închinate sfinților Ioan de 

Nepomuk, Iosif, Ana. Altarul principal a fost realizat în stil gotic și adus de 

la o birerică din Cluj. Hramul bisericii este Sf. Ioan Nepomuk, sfânt catolic 

al militarilor, podurilor, apelor, marinarilor, minerilor Născut în Cehia a 

slujit la biserica Sf.Vit din Praga și a refuzat în fața regelui Venceslav de a 

încălca secretul spovedaniei reginei față de care soțul său (regale) avea 

anumite îndoieli.Intrat în conflict cu acesta este omorât iar în noaptea 

uciderii sale – după aruncarea în râul Vâltava deasupra capului s-a ridicat 

o lumină stranie.De aceea statuia lui îl prezintă cu o coroană de 5 stele, 

adică lumina miracolului din noaptea morții sale. La Această biserică a 

slujit timp îndelungat preotul Bakk Endre (36 ani) care a avut meritul de a 

scrie o Monografie a Ocnei. 

Biserica ortodoxă ”Buna Vestire” din satul aparținător 

Topîrcea, situată pe dealul din mijlocul satului de unde predomină 

priveliștea. La început localnicii au avut o biserică din lemn , așa cum era 

tradiția, construirea bisericilor din zid începea abia în secolul al XVIII-lea. 

Și aceasta a fost înlocuită cu una de zid și piatră în anul 1762.Este o 

biserică de tip corabie sau navă în suprafață de 273 mp, împărțită în 

pronaos, naos fiecare cu o cupolă și altar. Turnul bisericii este înalt de 23 

m, picture este  realizată în manieră ortodoxă, în frescă executată de 

pictorii Petru și Nicolae Zugrav. Pentru vechimea și arhitectura ei biserica 

a fost declarată monument istoric. 

 

X.3.2 Atracții naturale 

 Zona de agrement  se referă la  spațiul din jurul lacurilor naturale 

exterioare cu o suprafață totală de aproximativ 5-6 ha., cu alei de 

acces, plantații de arbori, amenajări pentru protejarea malurilor 

lacurilor, dotări cu accesorii plajă, spații comerciale și de cazare. 

 

 Parcul stațiunii se întinde pe dealul Popistașilor, deasupra 

orașului pe o suprafață de 100.160 mp.fiind format dintr-o pădure 

de foioase, unde s-au găsit urmele unui castru roman și al unei 

mănăstiri. În prezent este amenajat și coboară până în stațiune. 

Reprezintă o oază de verdeață, un mediu optim de aer curat și 

peisaj plăcut. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Nepomuk
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 Parcul Gării  este  amenajat în stil englezesc, cu plantații de arbori 

cu o compoziție diversă: pini , castani, fagi,  are o întindere de 

peste 32000 mp, iar în incintă are amplasată Statuia Minerului o 

sculptură uriașă opera de artă a unui localnic                                                                                                                                                                                                                   

(Faro Andrei) și turnată în bronz tot de un fiu al urbei (Negrilă 

Miron) În curând parcul va intra în reabilitare păstrându-i-se însă 

calitatea unui mediu sănătos.         

 

Capitolul XI – Port popular, obiceiuri, tradiții, credințe 

Parte din populația autohtonă nu s-a desprins de portul 

popular, obiceiuri și tradiții. 

XI.1 – Portul popular 

Portul popular la care nu s-a renunțat nici în zilele noastre 

este cel traditional Mărginimii Sibiului și anume, în alb-negru care îi 

conferă eleganță și sobrietate. Este îmbrăcat mai ales de un 

segment de vârstă a populației  autohtone, la sărbători sau 

evenimente deosebite. 

 

XI.2 – Obiceiuri, tradiții,credințe 

Sărbătorile de peste an sunt și cele care generează obiceiurile 

și credințele localnicilor. 

A. La Ocna Sibiului 

La Anul nou se umblă cu Plugușorul și Sorcova, la Bobotează 

preotul paroh însoțit de copii botează locuințele dar și sfințește, prin 

slujbe speciale, apa din fântâni.În Postul Paștelui, la Sf. Toader se 

pregătește grâu fiert și se poartă obiceiul prinderii de veri și văruțe 

între copii , joc ce dezvoltă în primul rând spiritul de prietenie, 

solidaritate, dragoste, respect toleranță . Floriile aduc cu sine 

împodobirea porților cu cu salcie înfrunzită, iar Sâmbăta Floriilor 

este dedicată pelerinajului la mormintele celor dispăruți unde se fac 

slujbe de pomenire. La marea sărbătoare a Paștilor cu mic, cu 

mare, locuitorii prticipă la  slujba de înviere. Ispasul aduce cu sine 

comemorarea eroilor neamului. La Rusalii se pun frunze de leuștean 

la uși și porți, iar la biserici frunze de nuc și  flori de grădină. La 

Sânziene se fac coronițe din flori de camp, iar Crăciunul face ca pe 

străzi să răsune colinda cetelor de copii. 
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B. La Topîrcea 

La Topîrcea  de Crăciun, bunăoară se practică colindatul cu 

Cetele de feciori (juni), iar de Sf. Vasile sunt cântate serenade la 

casele unde locuiesc tineri cu acest prenume. La Sf. Gheorghe sunt 

puse crenguțe de măceș la poartă pentru alungarea strigoilor care 

fură laptele vacilor. În Vinerea Mare a Paștilor sunt vizitate 

cimitirele și împodobite mormintele, apoi se merge la Slujba de 

Înviere –duminica- sărbătoarea fiind apoi petrecută în familie. 

La Sânziene în satul Topîrcea era practicată o sărbătoare 

specifică locului  numită ”Boul cu sânziene” .     

   

Capitolul XII – Personalități 

A. Cu origini în Ocna Sibiului 

 

1.NICOLAE CRISTEA (1834-1906) ZIARIST, PREOT, OM 

POLITIC  

 

S-a născut la Ocna Sibiului în 26.10.1834, din țărani harnici și 

credincioși. Studiile liceale le-a făcut la Liceul german din Sibiu (azi 

Colegiul national Gh.Lazăr) A fost remarcat de mitropolitul 

A.Șaguna care l-a trimis la studii de Filozofie și Științe Politice din 

Leipzig. Întors din Germania  a fost numit profesor la Institutul 

Teologic din Sibiu. În 1865 este redactor la ”Telegraful Român”, 

numit de A.Șaguna, dar îndepărtat de la conducerea publicației 

datorită atitudinii sale patriotice. Sprijinit de I. Slavici și venit de la 

București la Sibiu editează ziarul Tribuna la 14.04.1884. În perioada 

1863-1865 activează ca profesor suplinitor, apoi ca titular la 

Teologie și bibliotecar la Astra din  Sibiu (1865-1870) În 1870 este 

hirotonit ca preot. 

Urmare carierei politice ( a aderat la Partidul Național Român) 

a făcut 8 luni de temniță în Ungaria la Vacz.Patriot convins, 

memorandist, nu a mai apucat însă momentul Unirii de la 1918 

decesul său survenind în 1902. 
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2.Dr. NICOLAE CRISTEA (1882-1968) NOTAR PUBLIC. 

S-a născut la Ocna Sibiului fiind nepotul memorandistului 

Nicolae Cristea și tatăl lui Liviu Cristea ( PSEUDONIM-Radu Pârvan) 

–comentator la Europa Libera. 

A studiat gimnaziul de stat din Sibiu, persecutat de maghiari 

se mută la Liceul Românesc din Brașov.Studiază dreptul, obține 

doctoratul și ajunge notar la Ocna Sibiului. Devine apoi directorul 

băncii ”Viitorul”. În primul Război Mondial este arestat de două ori 

ca director de bancă și apoi ca acuzat politic. Este deportat cu 

familia  apoi. Face pușcărie în același loc de detenție ca al unchiului 

său (Ungaria la Vacz).După Unirea de la 1 decembrie 1918 este 

numit în primul Guvern roman –Iuliu Maniu,  funcționar la Ministerul 

de Interne. Rămâne apoi la Sibiu ca notar public. Comuniștii l-au 

eliminat din sistem, i-au confiscat bunurile și moare sărac în 1968 la 

Sibiu. 

 
 

3.LIVIU NICOLAE CRISTEA- PSEUDONIM  RADU PÂRVAN 

(1912- 2004) –CRAINIC, INGINER  

Fiul notarului Nicolae Cristea , a studiat în limba germană, 

apoi liceul Gheorghe Lazăr și în 1932 urmează Faultatea de Drept 

București, fiind cursant de doctorat la Paris.Pleacă la Londra și 

lucrează crainic la BBC 1939-1971.Obține cetățenia britanică, 

lucrează ca director la o societate de construcții în legătură cu 

ministerul Agriculturii din București. În 1976 trece la postul de radio 

Europa Liberă unde lucrează ca redactor până în 1992 sub 

preudonimul de Radu Pârvan. A fost căsătorit cu o englezoaică cu 

care a avut trei copii botezați ortodocși. Moare în Germania la 94 

ani. 

4.RADU STANCA (1920-1962) SCRIITOR, DRAMATURG 
 

 A fost fiul preotului Sebastian Stanca, mama sa fiind  Maria 

Munteanu din Ocna Sibiului aceștia l-au avut ca naș de cununie pe 

poetul Octavian Goga cu soția Hortensia.S-a  născut la Sebeș în 5 

martie 1920 fiind absolvent al Facultății de Litere și Filozofie Cluj. În 

1940 se refugiază la Sibiu , înființează ” Cenaclul literar de la Sibiu” 

și susține ”Revista Cenaclului”unde lucrează intens scrie, traduce, 

publică. În 1948 se simte atras de teatru ca actor și regizor și 

înființează Teatrul de Stat Sibiu, care astăzi îi poartă numele.A 

colaborat la Tribuna. În 1961 se mută cu familia la Cluj unde este 
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numit prim-regizor la Teatrul Național din Cluj. Moare în anul 

următor la numai 42 de ani. 

 
5.DIONISIE VLAD (1921-2001) AVIATOR ȘI CÂNTĂREȚ 

 
Originar din Ocna Sibiului, văr cu Bogorin Ioan care făcea 

curse aviatice București-Cluj și de la care se pare că a avut 

pasiunea pentru zbor. S-a pregătit pentru zbor la Școala de 

Planorism din Săluște, Școala de Aviație Civilă din Craiova (1942), 

Școala de Aviație din București (1942-1944) A participat la al 2-lea 

Război mondial fiind remarcat pentru faptele sale de vitejie. În 1944 

este trecut în rezervă pentru motive politice însă nu se descurajează 

și urmează Facultatea de Drept a Universității din Cluj 

Se remarcă pentru vocea deosebită, cântând alături de Maria 

Tănase, Maria Lătărețu Ion Cristoreanu, Ioana Radu, Lucreția 

Ciobanu. În perioada 1960-1972 a fost angajat prim-solist la 

Orchestra de Muzică Populară ”Barbu Lăutaru”, a Filarmonicii 

”G.Enescu” din București. Moare la București în 2001. 

 

6.MIRA PREDA (n.1925) SCRIITOARE 
 

Originară din Ocna Sibiului, a absolvit liceul la Sibiu (1946) și 

Institutul de Artă Grafică și Tehnologii Industriale din București. 

Obține atestatul de ziarist profesionist. În presă debutează la 

”Gazeta Sibiului” (1941). Devine membru titular al Uniunii 

Scriitorilor și colaborează cu publicații din țară precum : Tribuna, 

Steaua, Tomis, România Liberă. 

 

7.NICOLAE STOIE (n. 1940) SCRIITOR, PROFESOR 
 

Născut la Ocna Sibiului în anul 1940, absolvent al Facultății de 

Litere de la Universitatea ”Babeș-Boliay” Cluj (1960-1965) În anul 

1965, după absolvire a fost angajat redactor la secția culturală a 

ziarului regional ”Drum Nou” (1865-1968), apoi redactor șef la 

Revista ”Astra” (1977-1980) Ulterior trece ca bibliotecar principal la 

Biblioteca Județeană ”Gh.Barițiu”(1980-1987), ajunge referent de 

teatru și de presă la Comitetul de Cultură (1987-1990). După 

revoluția din 1989 lucrează la Casa de Presă Brașov, apoi la Radio 

(1995), iar începând cu 1996 trece în învățământ ca professor. 

Devine membru titular al Uniunii Scriitorilor și colaborează cu 

publicații din țară precum : Tribuna din Cluj. În scrierile sale 
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aproximativ 20 de volume de poezie și proză amintește de Ocna 

Sibiului. 

 

8.ION CĂRĂMIDAR (1924-1991) SCULPTOR 

 

S-a născut în Ocna Sibiului într-o familie de oameni vrednici. 

Pasiunea pentru astă l-a propulsat în funcția de profesor și  director 

al Scolii Populare de Artă Sibiu devenind și membru al Uniunii 

Artiștilor Plastici, Filiala Sibiu. A participat chiar și la expoziții 

internaționale ( la Londra) 1969 . A realizat picturi și grafică și are 

lucrări expuse în Ocna Sibiului – Parcul Gării. 

 

B. Cu origini în Topîrcea 

 

1.TEOFIL PĂRĂIAN – PĂRINTE ARHIMANDRIT 

 

S-a născut pe 3 martie 1929 la Topîrcea din părinții Ioan și 

Elisabeta Părăian cel mai mare copil al familiei din cei patru frați, 

dar din păcate a fost nevăzător. Pregătirea școlară o face la instituții 

specializate pentru persoane nevăzătoare (1935-1940) la Cluj și 

Timișoara  (1942-1943). Liceul îl termină la Timișoara (1948) și 

intră la institutul Teologic din Sibiu (1948-1952). Îl cunoaște pe 

părintele Arsenie Boca. Devine monarh la Mânăstirea Sîmbăta de 

Sus, hirotonit diacon în 1960, preot duhovnic în 1983 iar în anul 

1988 primește gradul de arhimandrit. Își formează o vastă cultură 

teologică după ce ascultă înregistrări pe bandă magnetică și îi este 

citită literatură de specialitate de către frații din mânăstire. Participă 

la conferințe și chiar scrie devenind o figură marcantă a bisericii 

ortodoxe române Moare în anul 1989 și este înhumat la mănăstirea 

în care a slujit - Sâmbăta de Sus. 

 

 

2.LUCREȚIA CIOBANU – INTERPRETĂ DE MUZICĂ POPULARĂ 

(1924-2015) 

 

Doamna Munţilor, Lucreţia Ciobanu, s-a născut la 27 

octombrie 1924, în satul păstoresc aparținător orașului Ocna 

Sibiului: Topârcea. A fost fascinată încă din copilărie de doinele 

cântate din fluier de oieri. Mama sa, Ana, era talentată în a cânta, 

iar tatălui său, Ion Arcaşu, îi plăcea foarte mult muzica. 
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S-a despărţit de localitatea natală la 14 ani.De dragul muzicii 

a luat drumul Bucureştiului. Prin vocea radioului a descoperit 

canţonetele italienilor, însă cântecele din inima Transilvaniei i-au 

rămas în suflet. 

La povaţa surorii mai mari s-a întors pe plaiurile natale, să-şi 

formeze propriul repertoriu. S-a inspirat din ceea ce era apropiat 

satului natal, din Mărginimea Sibiului, fiindcă era o muzică fără 

influenţe lăutăreşti.  

A străbătut ţara-n lung şi-n lat şi, întreaga viaţă, a promovat 

folclorul, activând la ”Cindrelul”  și ”Junii Sibiului”din Sibiu. S-a stins 

din viață la 91 ani în 2015. 

 
 

Capitolul XIII Evenimente culturale 

XIII.1.  Sărbătoarea ”Salinelor” (Ocna Sibiului) 

De cel puțin 10 ediții, în preajma sărbătorii religioase a Sfintei 

Maria – 15 august se organizează, anual atunci când resursele 

financiare o permit, de către Primăria oraşului Ocna Sibiului, un 

eveniment de anvergură cunoscut sub numele de ”Sărbătoarea 

Salinelor”.  

De regulă în parcul central al orașului, mai mulţi interpreţi de 

muzică populară şi uşoară, dar şi ansambluri („Doina Visei” şi 

“Cindrelul Junii Sibiului”), sunt invitați pentru a încerca prin muzică 

şi dans să creeze şi să menţină o atmosferă de voie bună, potrivită 

unor zile de sărbătoare. În organizarea acestui eveniment a existat 

preocuparea și susținerea  Centrului Judeţean Sibiu pentru 

Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale.  

XIII.2.  Sărbătoarea ”Boul cu Sînziene” (Topîrcea) 

La sărbătoarea de Sînziene “Boul cu Sânziene” rămâne cea 

mai îndrăgită manifestare artistică de La Topârcea . 

În ajunul sărbătorii, feciorii lasă boii să pască toată noaptea şi 

se ocupă de ţesălarea şi curăţarea lor. Sărbătoare începe în curtea 

unei familii din sat, cu împodobirea boului.Cel mai frumos bou, cu 

coarne mari este ales pentru a fi acoperit cu un covor ales, legat cu 

cingători specifice costumului popular din zonă şi împodobit de fete 

cu flori de sânziene, panglici colorate, curele din piele cu bumbi 

metalici, clopote, „bortiţe de mărgele”. Ceata feciorilor, însoţind 

boul împodobit, trec  prin sat cu mult zgomot, strigând şi chiuind, 

fiind aşteptaţi cu mare bucurie la fiecare casă, în special unde sunt 
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fete de măritat. Feciorii sunt  întâmpinaţi cu vin, iar când închinau 

stropeau şi boul, fapt ce semnifică bogăţie şi fertilitate. Pe tot 

traseul sunt interpretate cântece tradiționale specifice zonei La 

ultima casă din sat li se oferea feciorilor o masă bogată, după care 

are loc o petrecere la care participă toţi feciorii şi fetele din sat. 

  
 

Capitolul XIV  Relaţii Internaţionale  

XIV.1  Relaţii de înfrăţire ale Orașului Ocna Sibiului  

Relaţiile de înfrăţire se realizează în conformitate cu 

prevederile art. 89 alin. (14) şi art. 129 alin. (9) lit. b) din O.U.G. 

nr. 57/2019 Privind Codul administrativ, în baza unei hotărâri a 

consiliului local şi a unui protocol semnat de primarii entităților 

implicate. Orașul Ocna Sibiului este înfrăţit cu: COMUNITATEA 

COMUNELOR SEVRE-LOIRE din REPUBLICA FRANCEZĂ 

 Relaţia a fost începută în anul 2019, când a fost semnat 

protocolul de înfrăţire între entitățile în cauză. 

În numele Comunității Comunelor Sevre-Loire (comunitate 

alcătuită din comunele franceze: La Boissiere du Dore, La Chapelle 

Heulin, Divatte sur Loire, Le Landreau, Le Loroux Bottereau, 

Mouzillon, Le Pallet, La Regrippiere, La Remaudiere, Saint Julien de 

Concelles, Vallet) din Republica Franceză, pe de o parte și al 

Orașului Ocna Sibiului, județul Sibiu, al Comunei Cârțișoara, 

județul Sibiu, din România, a fost PROCLAMATĂ ÎNFRĂȚIREA 

COMUNITĂȚILOR IMPLICATE, CU URMĂTOARELE PREVEDERI: 

 Să fie respectate relațiile stabilite între cele două țări ale 

noastre și în acord cu principiul de subsidiaritate; 

 Să fie menținute legături permanente între autoritățile noastre 

locale pentru a promova dialogul nostru prin schimburi de 

experiență și implementarea tuturor activităților comune care 

ar putea să întărească îmbunătățirea de comun acord în toate 

domeniile care intră în competența noastră; 

 Să fie încurajăte și sprijinite schimburile între locuitorii noștri 

pentru a asigura, prin intermediul unei înțelegeri de comun 

acord și al unei cooperări eficiente, adevăratul spirit al 

fraternității europene pentru noul nostru destin comun de 

acum înainte; 

 Să se acționeze în conformitate cu regulile de ospitalitate, cu 

respectarea divesităților noastre, într-o atmosferă de 

încredere și în spiritul solidarității; 
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 Să fie garantată pentru toți oamenii posibilitatea participării la 

schimburi între cele două comunități fără nici o discriminare 

de nici o formă; 

 Să fie promovată de-a lungul schimburilor și cooperărilor 

noastre valorile universale de libertate, democrație, egalitate 

și Statul de drept; 

 Să  fie concentrate toate eforturile noastre, folosind toate 

mijloacele aflate la dispoziția noastră pentru sprijinul 

succesului acestor demersuri esențiale pentru pace, progres și 

prosperitate care este UNITATEA EUROPEANĂ 

 

 

XIV.2.  Oraşe partenere  

Orașul Ocna Sibiului , în 1991 intră  într-un parteneriat cu: 

Saint Julien de Concelles comună franceză situată în departamentul 

Loire-Atlantique departament din vestul Franței denumit astfel după 

râul Loire care îl traversează și arondat Nantes-ului. 

Suprafața comunei este de 31,74 km pătrați, cu o densitate a 

populației de 215,47 locuitori / km pătrat. La recensământul din 

2009 a fost înregistrată o populație de 6839 locuitori. 
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