
Orlat
Una dintre cele mai vechi asezari din Marginimea Sibiului, comuna Orlat este situata la 17 km vest de
Sibiu, in Depresiunea Cibinului, la confluenta raurilor Cibin si Sacel, respectiv a paraului Orlatel. 
 De numele comunei se leaga viata si activitatea unor personalitati importante ale Romaniei, din perioada
antebelica si postbelica. Aici s-au nascut, printre altii, Julius Bielz (etnograf, colectionar si istoric de
arta), Ion Pop-Reteganu (folclorist si scriitor), Octavian Beu (muzicolog), in timp ce scriitorii Ion
Agarbiceanu si Liviu Rebreanu au creat opere de referinta precum romanele Ion, Ciuleandra si Craisorul. 

 Cu o suprafata de 59 km.p. si o populatie de circa 3.300 de locuitori, comuna Orlat a fost timp de
aproape un secol (1765-1851) sediul Regimentului I de Granita, ce pazea hotarele dintre Transilvania si
Ţara Romaneasca. Este o localitate cu o istorie bogata ce a inceput sa fie scrisa inca din perioada feudala.
Din acele vremuri dateaza cetatea descoperita in nord-vestul satului, pe " Dealul Orlatului " (Riesenberg).
A fost individualizata mai intai cetatea de pamant " scurta ", ce domina malul stang al raului Sacel,
cercetata arheologic in anii 1967-1969. Rezultatul sapaturilor pledeaza pentru atribuirea cetatii populatiei
autohtone romanesti, fiind folosita aproximativ intre sfarsitul secolului al XI-lea si mijlocul secolului al
XII-lea. 
 Cetatea " La zid ", este o fortificatie cu un plan eliptic, avand diametrul de circa 240 m, aflata pe un deal,
la 3 km vest de Orlat, langa Halta CFR Sibiel. Sapaturile arheologice din perioada mentionata pledeaza
pentru datarea acestei cetati de piatra in perioada cuprinsa intre a doua jumatate a secolului al XIII-lea si
secolul al XV-lea. Aici este localizata o parte a castrului Salgo, pomenit in documente la 1322. 

 Comuna Orlat este o asezare cu numeroase obiective turistice intre care se detaseaza lacasurile de cult,
trei la numar. Pe langa Manastirea " Sfanta Treime ", recent construita, exista o biserica ortodoxa,  precum
si o alta de rit romano-catolic (ctitorita la 1746). Cea mai importanta este Biserica ortodoxa cu hramul "
Sf. Nicolae ", ridicata in 1794, edificiu de plan dreptunghiular, cu un turn in vest, cu nava, altar
semicircular atat in interior cat si in exterior. Pronaosul, naosul si altarul sunt acoperite cu cate o calota.
Din pictura murala executata in anul 1800 de Simion Zugravu s-a pastrat doar cea din calota naosului. 

 Localitate cu o economie diversificata (industrie textila, prelucrarea lemnului, constructii, comert,
agricultura) comuna Orlat dispune de o serie de pensiuni agroturistice foarte apreciate. Aici s-a cazat
insusi presedintele Romaniei, Traian Basescu, in cursul vizitelor sale la Sibiu, in anul 2007, atunci cand
resedinta de judet avea statut de Capitala Culturala Europeana. În comuna exista o scoala generala, o
gradinita, un muzeu de etnografie si folclor precum si doua obiective memoriale (o troita si un obelisc
ridicate la mijlocul secolului al XX-lea in cinstea eroilor cazuti pe campurile de lupta in timpul celor doua
razboaie mondiale).
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