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“Împreună într-un oraş mai european!”
Stimaţi concetăţeni,
Trecerea într-un nou an, îmi dă plăcuta ocazie, pentru ca în numele
Consiliului Local şi al Primăriei Cugir, şi al meu personal, să vă adresez
cele mai bune urări de sănătate şi fericire, prosperitate, cât mai multe
realizări şi un nou am mai bun decât 2006. Aşa cum am făcut şi anul
trecut, doresc să fac o trecere în revistă a
realizărilor bugetare din 2006 şi a proiectelor
pentru acest an.
În anul trecut s-au desfăşurat lucrările la
Programul SAMTID, prin care au fost înlocuiţi
restul de 14 km. de reţea de apă, din cei 17 km
prevăzuţi a se realiza până la sfârşitul anului 2006;
au fost extinse reţelele de utilităţi pe strada
Victoriei; au fost modernizate străzile Teiului,
Codrului, Cloşca; au fost montate şi date în
funcţiune staţii de autobuz pe traseele de maxitaxi; a fost realizat un garaj pentru utilajele de
întreţinere ale Serviciului de Administrare a
Domeniului Public; au fost înlocuite
branşamentele la reţelele de apă potabilă pe străzile
Zorilor, 1 Decembrie 1918, Cloşca; a fost începută
reabilitarea Văii Viilor, precum şi a străzii Nicolae
Copernic. Tot la capitolul realizări pe anul 2007 o
să includ şi înfiinţarea unui serviciu public pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă şi dotarea acestuia
cu maşină de pompieri, Unimog, buldoexcavator
şi alte utilaje şi echipamente, precum şi finalizarea
proiectlui de infrastructură mică de la intrarea în oraş.
Aşa cum se întâmplă tot timpul în viaţă, pe langă împliniri mai există
şi lucruri pe care nu le-ai putut realiza. La capitolul nerealizări ale anului
2006 o să trec faptul că nu am reusit preluarea Clubului Muncitoresc şi a
Stadionului de la SC UM Cugir. Deşi am făcut numeroase intervenţii la
conducerea uzinei şi la Romarm, cei din conducerile respective nu au
dorit să acopere datoriile faţă de bugetul local, în valoare de 33 miliarde

Un cugirean
cucereşte Roma!

Suntem întotdeauna bucuroşi să semnalăm în
paginile ziarului nostru rezultatele de excepţie obţinute
de cugireni. În această categorie se înscrie şi
câştigarea turneului de tenis Lemon Bowl Roma, de
către cugireanul nostru Borza Bogdan Alexandru. El
a câştigat trofeul acestui turneu de tenis, desfăşurat
între 2 şi 6 ianuarie 2007 în capitala Italiei, la
categoria de vârstă 10 ani, în finală învingându-l pe
favoritul publicului, italianul Sasha Merzetti. Demn
de remarcat este faptul că Borza Bogdan Alexandru,
s-a clasat primul la categoria lui de vârstă, din 140
de participanţi, din 7 ţări. Bogdan, este elev al Şcolii
generale nr.3 Cugir, practică tenisul de 3 ani, iar în
anul 2006 a câştigat 12 concursuri naţionale.
Felicitări lui şi oamenilor care l-au pregătit, domnii
Păcurar Ioan, Păcurar Gabriel şi Sasu Gheorghe !
Mircea SIMU

lei. Tot la nerealizări menţionez şi faptul că nu am reuşi înfiinţarea
unui Parc Industrial în subordinea Consiliului Local, proiect care
urmărea dezmorţirea vieţii economice pe platforma industrială a
oraşului.
Desigur că mai sunt multe de făcut, iar pentru anul 2007 ne
propunem să continuăm proiectele mari începute
în 2006 şi să demarăm altele, în folosul cetăţenilor.
Astfel, în acest an vom termina cele doua proiecte
începute în anul 2006, şi anume reabilitarea de pe
Valea Viilor (din faţa Clubului Muncitoresc) şi a
străzii Nicolae Copernic, vor fi extinse reţele de
canalizare din zona periurbană a oraşului, anume
de pe Râul Mic, Scăunel, Cindeni. Un alt mare
proiect demarat pe parcursul anului 2007 va fi acela
de reabilitare al bulevardului Alexandru Sahia. Va
fi finalizat proiectul Samtid. Iluminatul public va
fi extins pe mai multe străzi din oraş. De asemenea
pe parcursul anului 2007 va începe reabilitarea
drumului de pe Râul Mare. Amintesc aici, la
capitolul de proiecte pentru acest an, şi realizarea
drumului forestier Groşi cu finanţare 100%
nerambursabilă, în valoare totală de 1,4 milioane
Euro prin programul SAPARD.
Sigur că sunt multe de făcut în oraşul nostru,
iar pentru ca toate aceste dorinţe ale administraţiei
publice să nu rămână doar vorbe scrise pe o hârtie,
vă solicit sprijinul şi susţinerea, nu pentru a face
dvs. treaba în locul nostru, ci pentru că fără un parteneriat solid
administraţie publică-cetăţean, nu pot fi realizate toate aceste lucruri.
Împreună putem face un oraş mai frumos, mai curat, putem avea o
viaţa mai bună, într-un oraş mai european!
Cu stimă,
Ing. ADRIAN TEBAN
Primarul oraşului Cugir

Să ne cunoaştem oraşul!
1. Numărul şi procentul cetăţenilor români din Cugir , după naţionalitate este următorul (conform recensământului din anul 2002 –reactualizat): din
25.977 total locuitori, românii sunt în număr de 25.100, reprezentând 96,63%; romanes 370, reprezentând 1,43%; maghiari 367, reprezentând 1,41%;
germani 78, reprezentând 0,3% şi alte etnii 62, reprezentând 0,23%.
2. Trenurile CFR pentru călători, pe distanţa CUGIR –TEIUŞ şi retur nu mai circulă începând cu 1 noiembrie 2006 (după exact 100 ani de
circulaţie). Cu aceiaşi dată, trenul personal CUGIR-CLUJ şi retur este anulat. Acesta va circula numai până la Vinţu de Jos. Pe distanţa CUGIR–
ŞIBOT, circulă un automotor cu două vagoane cu 145 locuri. Regionala CFR Braşov, la intervenţia scrisă a cetăţenilor a comunicat că: „Începând cu
ziua de duminică 10 decembrie 2006, toate trenurile (automotoare) urmează să circule pe relaţia ALBA IULIA-CUGIR şi retur. Se va reanaliza şi
circulaţia unei legături CUGIR-CLUJ NAPOCA.
3. Produsele principale care se produc în Cugir sunt: armament, muniţie, angrenaje dinţate, confecţii, mobilă, preparate din carne, cherestea,
cereale, buşteni şi altele.
4. În Cugir sunt aproximativ 600 suferinzi de diabet, din care aproximativ 100-150 sunt dependenţi de insulină. Spitalul orăşenesc, prin dr. Rus
Marcela– este singurul spital din judeţ unde se tratează diabetul în afara Alba-Iuliei. Printr-o colaborare exemplară, medicul de specialitate, doi
cetăţeni inimoşi, un grup de opt firme private şi Spitalul Cugir, cabinetul de diabet a fost dotat cu aparatură şi program de calculator –impus de
Programul Naţional de Diabet. Conducerea spitalului a fost de acord să asigure legătura la internet.Domnul ing. Ciocan Ioan a realizat-o.
5. Vineri 17 noiembrie 2006, la Şugag, viceprimarul a reprezentat Cugirul la reuniunea privind realizarea proiectului „FRUMOASA”– sit potenţial
în programul „Natura -2000”. Proiectul prevede măsuri de protejare a animalelor, păsărilor şi plantelor de importanţă comunitară deosebită. Proiectul
va fi prezentat Comisiei Europene pentru finanţare. Situl propus cuprinde părţi ai masivelor muntoase: Cindrel, Lotru şi Şureanu .
6. În Cugir sunt 9559 locuinţe, din care 6559 apartamente în blocuri (inclusiv garsoniere) şi 3000 case cu curte.
7. Din 70 Km străzi din Cugir, 33km sunt asfaltaţi , 19 km pietruiţi şi 18 km sunt de pământ.
8. S-a finalizat construcţia acoperişului tip şarpantă (cu ţiglă), a sălilor de sport de la Colegiile liceale „David Prodan” şi „I.D.Lăzărescu”
9. Zona de pe teritoriul oraşului Cugir numită „Muchia lui Gheorghe” (sau Ţara Vânturilor), unde s-au găsit importante obiecte arheologice, este
situată în partea de Nord-Vest a oraşului. Zona este delimitată astfel: la nord localitatea Vinerea, la sud Valea Dăii –Romoşel, la est satul Călene, iar la
vest satul Vaidei.
10. Obiecte arheologice descoperite în zona Cugirului, se află în păstrare la Muzeul Unirii din Alba-Iulia, Muzeul judeţean Deva, Muzeul Naţional
Militar Bucureşti, Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj. Cele mai importante provin din dealul „Cetăţii”.
11. În faţa pavilionului administrativ al S.C. „U.MCUGIR”, se află sculptura numită „Să prefacem săbiile în pluguri”. Originalul său se află expus
în holul clădirii ONU din New York-USA.
12. Secţia Cugir a Institutului Politehnic Cluj (actuala Academie Tehnică Cluj), a funcţionat între anii 1972 şi 1993.
13. La Adunarea de la 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia au participat reprezentanţi ai Cugirului şi ai Vinerii– în mod separat. An de an, la 1
decembrie, concetăţenii noştri au fost prezenţi la aniversarea Marii Uniri. În anul 2006 s-a participat pentru a 89-a oară.
14. La toate cele 10 ediţii ale festivalului „Toamna Cugireană”, în fruntea călăreţilor paradei portului şi cântecului popular, s-a aflat domnul Mircea
Burlan– pe un armăsar exemplar. Produsele tradiţionale prezentate în care trase de boi sau cai, au fost: lemnul, porumbul, strugurii, vinul şi ţuica. Foarte
căutat a fost balmoşul de la Mugeşti şi Bucuru .
15. Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură Alba ,prin „Top-2005” a premiat 29 de firme din Cugir (din totalul de aproximativ 96 existente).Cele
premiate fac parte din categorii diverse: Microîntreprinderi (cu 2 la 9 salariaţi) au fost premiate 8 din 40 existente; Întreprinderi mici(cu 10-49 salariaţi)
au fost premiate 15 din 30 existente ;Întreprinderi mijlocii(cu 50-249 salariaţi) au fost premiate 4 din 6 unităţi; Întreprinderi mari (cu 250-999 salariaţi)
au fost premiate 2 din 4 .Se constată că în Cugir nu mai sunt întreprinderi foarte mari (cu peste 999 salariaţi).
Ing. Aurel VOICU
Viceprimar
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“Tradiţii şi obiceiuri in Casa Europei unite”
A fost odată ca niciodată…că de n-ar fi
nu s-ar povesti. N-am putea să vă spunem cu
exactitate ora, anul, anotimpul când a început
totul. De fapt, relaţia cu oraşul Saint-Affrique
s-a derulat pe parcursul mai multor ani, când,
grupuri de elevi de la Liceul Vaxergues au fost
oaspeţii noştri în cadrul unor schimburi de
activităţi pedagogice. In timp , numele
Colegiului Naţional «David Prodan» din Cugir
devine cunoscut şi altor licee din micuţul şi
cochetul oraş francez. Astfel, s-a creionat la
început, cu timiditate, relaţia cu Liceul Privat
Saint Gabriel, unde, am avut bucuria de a găsi
un profesor de excepţie, în persoana doamnei
Bernadette Damoiseau, care ne-a invitat să
punem bazele unui proiect lingvistic Comenius
1. La început nu am manifestat exuberanţă şi
entuziasm pentru că eram la prima experienţă
de acest gen, şi nu credeam că vom reuşi să
răspundem exigenţelor unui proiect cu finanţare
europeană. Incurajaţi de doamna inspector
Rodica Andronescu am p ornit la drum,
conştienţi fiind că nu vom avea parte numai de
succese, ci şi de nemulţumiri şi refulări.
Am lucrat împreună cu partenerul francez
timp de un an de zile şi am elaborat, de comun
acord, proiectul intitulat «Tradiţii şi obiceiuri
în casa Europei unite». Subiectul acestui proiect
a fost abordat din două perspective: casa-habitat
uman,casa-cetate, casa-ţară, casa-continent dar
şi problemele de integrare a României în
Europa.Tradiţiile şi obiceiurile sunt
elementele de identitate ale unui popor
şi, prin comparaţie, pot fi găsite lucruri
commune, dar şi diferenţieri majore, ce
nu devin impedimente în apropierea
dintre popoare, naţiuni.
In virtutea acestor idei, am elaborat
obiectivele concrete ale proiectului,
ţinând cont şi de impactul scontat asupra
participanţilor direcţi, dar şi indirecţi
(elevi, profesori, comunitatea locală,
organizaţii non-guvernamentale).
S- au id entificat u rmăto arele
obiective:
1. Deschiderea spre marea Europă:
descoperirea culturii, a modului de viaţă
dintr-o altă ţară a Europei;
2. Ataşarea faţă de o activitate intercu ltu rală şi trans- discip lin ară: limbă şi
literatură, limba occitană, istorie, geografie,
arte, economie, fizică, matematică, ştiinţe ale
vieţii şi pământului, lucrări practice, dar şi
educaţie civică, pentru a acorda o dimensiune
cetăţeniei europene.
3. Punerea în paralel a locului casei în
mediul rural, prin intermediul tradiţiilor şi
obiceiurilor din cele două ţări.
4. Descoperirea unui alt mediu educativ
şi compararea metodelor de predare-învăţare.
5. A da elevilor oportunitatea de a percepe
într-un alt mod, şcoala şi învăţământul.
6. Motivare pentru învăţarea unei limbi
străine prin schimb de elevi care lucrează
asupra unei teme de reflecţie : tradiţia în jurul
casei.
7. Schimb de elevi, în două perioade,
pentru a descoperi viaţa locală, socială şi
culturală a celor două ţari.
Proiectul a fost aprobat în vara anului
2005, cu Nr. 05-PL-50-AB-FR, urmând să fie
pus în aplicare în perioada 01 septembrie 200530 septembrie 2006. Grantul acordat a fost de
750 Euro, pentru suma fixă, şi 8999 Euro
pentru suma mobilă. Pe întreaga perioadă a
desfăşurării lui am fost monitorizaţi de către
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, prin
persoana d-nei inspector Rodica Andronescu
şi de către ANPCDEFP, prin persoana d-nei
Maria Voica şi a d-nei Elena Gheorghe.
Echipa franceză a fost formată din
profesorii: Bernadette Damoiseau, Jeanine
Bousquet şi Jean Claude Trazic, iar cea română
din profesoarele Rodica-Cristina Florea şi Lilica
Vanţ. S-au constituit echipele pedagogice în
cele două licee şi au fost stabilite grupurile ţintă.
In Franţa s-au implicat în acestă activitate
conducerea liceului şi tot corpul profesoral, iar
elevii au fost selectaţi din clase de nivel diferit,

în număr de 35. Partea română a optat în alegerea
unei clase (a XII-a E-Filologie) de 29 de elevi,
iar echipa de lucru a fost constituită din
conducerea liceului şi întregul colectiv didactic
care preda la clasă.
Etapa următoare a constat în elaborarea
unei strategii de acţiune prin împărţirea
sarcinilor tematice de lucru grupurilor de câte
doi-trei elevi, amenajarea unui colţ Comenius,
pentru a prezenta periodic etapele desfăşurării
proiectului şi realizarea machetelor. In acelaşi
timp a fost nominalizată eleva Eşeanu Cristina,
care a inventariat toate activităţile proiectului
într-un jurnal de bord.
Aspectele multiple legate de casă şi toate
activităţile adiacente ne-au determinat să
restrângem aria de cercetare şi să ne oprim la
prezentarea: ţării, judeţului, oraşului, satului
românesc în literatură, costumului popular,
sărbătorilor laice şi religioase, artei populare,
arhitecturii, muzicii, bucătăriei, într-un cuvânt,
a specificului românesc.O muncă laborioasă a
fost necesar ă elaborării dicţionar ului de
regionalisme care a cunoscut până la forma
finală mai multe variante.Să nu uităm un lucru
important : toate aceste materiale au fost
redactate de către elevi, sub supravegherea
profesorilor, în limbile română, franceza şi
engleză, iar materialul bibliographic a fost
extrem de abundent.

Aşa cum prevede legislaţia, în cadrul
proiectelor lingvistice, se desfăşoară mobilităţi
pentru partenerii implicaţi. Aşadar, în perioada
21 ianuarie 2006- 4 februarie 2006, grupul de
29 de temerari români, însoţit de cele două
profesoare au pornit spre liceul francez, unde,
timp de două săptămâni urmau să-şi desfăşoare
activităţile şcolare şi cele specifice proiectului.
Programul şcolar s-a desfăşurat între orele 8,30
– 17,30, cu o pauză de masă de o oră.Împărţiţi
pe grupe, elevii au participat la ore de istorie,
geografie, occitană, franceză,engleză,sport(tir cu
arcul, înnot şi echitaţie), filosofie, matematică,
spaniolă, fizică, geologie, muzică şi dans.
Aspectele teoretice au fost completate de
informaţiile practice obţinute pe teren, în vizitele
de documentare din Saint-Affrique, Causse Noir
(arhitectură din piatră, specifică numai acestei
zone), Albi (construcţii medievale şi Catedrala
Roz), Millau (viaductul), Roquefort (fabricarea
brânzeturilor) şi împrejurimile oraşului-cetate
Saint- Affrique. Niciodată nu vom putea uita
zăpada, care ne-a ţintuit aproape două zile în
casă, într-o zonă cu climă mediteraneană, unde
astfel de fenomene sunt extrem de rare. Şederea
noastră acolo a fost încununată de «Seara
românească» la care au fost invitate 170
persoane (oficialităţi, profesori, părinţi şi elevi).
Costumele noastre populare, cântecele, jocurile,
insignele cu tricolor, dar şi sarmalele, cozonacii,
vinul şi ţuica au încălzit şi apropiat inimile
tuturor.Prestaţia grupului român în oraşul
francez a fost răsplătită prin acordarea Medaliei
de Onoare a Primăriei din Saint-Affrique.
Perioada următoare a fost consacrată
redactării detaliate a materialelor necesare
elaborării produsului final, care iniţial era
restrâns la realizarea de CD-uri, DVD-uri şi o
dare d e seama a activităţii. Biblio graf ia
abundentă, diversitatea subiectelor ne-au

ALEŞII NOŞTRI
Romulus MICU
Consilier Local- P.N.L.
Locul si data nasterii: Cugir, AB, 21.09.1953
Starea civila: căsătorit, un copil
Studii: 1977- Institutul Politehnic Timisoara
Specializări: 1980- Organizarea şi conducerea
secţiilor de sculărie- CPLICM Bucureşti
1987- Organizarea şi conducerea activităţilor de
producţie- CEPECA Bucureşti
1997- Managementul şi asigurarea calităţii- Univ.
Tehnică Bucureşti

Activitate profesională: 1977-1981: inginer tehnolog Sculărie
1981-1987: şef atelier Sculărie UMC;
1987-2003: şef secţie Sculărie UMC
2003-2005: director sucursala Sculărie;
din 2003: şef centru gestiune Sculărie I Utilităţi
Activitate politică:
-membru în biroul PNL Cugir
-din 2000 consilier local PNL, membru al comisiei Urbanism
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determinat să optăm petru realizarea unei cărţi
care să cuprindă ansamblul activităţilor.
Partea a doua a mobilităţii, respectiv sosirea
la Cugir a grupului de elevi şi profesori de la
liceul francez, a fost stabilită pentru perioada 16
–27 aprilie 2006,preferată de partea română
pentru a le arăta francezilor, dar şi în spiritul
temei proiectului, obiceiurile şi tradiţiile
româneşti specifice Paştelui. In prima perioadă,
au fost organizate vizite de documentare la
Hunedoara-Castelul Corvineştilor (arhitectură
medievală), Mănăstirea Prislop şi Biserica din
Densuş ( arhitectură religioasă), situl arheologic
de la Sarmisegetuza Regia Ulpia Traiana
(vestigiile dacice), arhitectură săsească şi
românească la Sibiu ( Muzeul Satului şi Palatul
Bruckenthal), Alba–Iulia (trecut şi prezent în
capitala Unirii neamului şi Fabrica de porţelan).
Cele două grupuri de elevi şi profesori au avut
întâlniri oficiale la Primăria oraşului Cugir,la
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba şi la
Prefectura Judeţului Alba.
Cu ocazia ceremoniilor ce premerg sărbătoarea
Invierii Domnului,cele două grupuri de elevi şi
profesori au participat la intrarea paştilor în biserică (
la Cugir şi Vinerea) şi la slujbele religioase din Vinerea
Mare şi de Învierea Domnului.Vopsitul ouălor,
pregătitul prăjiturilor în casă şi a mâncărurilor
tradiţionale româneşti au reprezentat un punct de
atracţie special pentru oaspeţii francezi. A doua zi de
Paşti, am avut bucuria de a participa la un festival
folcloric la Vinerea, unde au intrat în competiţie
cele mai bune formaţii artistice tradiţionale din
zonă, portul românesc vechi şi autentic, cântecele,
dansurile, expoziţiile şi mâncărurile tradiţionale iau încântat deopotrivă pe români şi francezi.
Deşi elevii şi profesorii din şcoală erau în
vacanţă, activităţile şcolare s-au desfăşurat
conform unui program riguros alcătuit, toate orele
fiind ţinute în limba franceză: matematicăprof.Ionică Dîncan, fizică-prof. Miron Bur,
franceză-prof. Maria Telescu şi Cristina Pătroescu,
biologie-prof.LiaCazan,
geografieprof.GabrielaRaţiu, istorie-prof.Nicolae Băcilă,
religie-prof.Alin Teodorescu, literatură comparatăprof. Adriana Copăceanu,muzică-prof.Ioan
Cherecheş, sport-prof. Petru Micu şi informaticăprof. Marius Badea.Un loc special l-au ocupat
cursurile de limba engleză ale profesoarei Lilica Vanţ,
dat fiind faptul că toate materialele legate de proiect
trebuiau redactate şi în limba engleză. Dorim să
subliniem cursul de maximă audienţă susţinut de
profesorii: Adriana Copăceanu, Nicolae Bacilă şiAlin
Teodorescu, care şi-a propus să facă o sinteză a
aspectelor literare, filosofice, istorice, religioase şi cele
legate de artă dintre România şi Franţa.
Cele mai numeroase dezbateri au avut loc cu
ocazia luării unei decizii referitoare la elaborarea
produsului final. Pe parcursul întregului an, al
mobilităţilor, dar şi a vizitelor de documentare, au fost
făcute numeroase fotografii şi s-au consumat zeci de
metri de peliculă pentru a imortaliza principalele
aspecte ale proiectului. Materialele documentare au
fost extrem de bine documentate şi abundente, fapt
ce ne-a determinat să edităm o carte cu titlul « Tradiţii
şi obiceiuri în casa Europei unite » redactată în limbile
română, franceză şi engleză. Ea cuprinde următoarele
capitole : Judeţul Alba, oraşul Cugir, Satul românesc
în literatură(Transilvania, Moldova şi Muntenia),
Tradiţii şi obiceiuri încasa românească, Etnografie şi
arta populară, Portul popular, Muzica populară
româneasca, Sărbători laice şi religioase, Secretele
bucătăriei românesti, Protecţia mediului înconjurător,
Sport : oina, Dicţionar de regionalisme, Jurnalul de
bord, Chestionare, Imagini ale colţului Comenius,
Articole apărute în presa română şi franceză referitoare
la activităţile proiectului.
Partea franceză a optat pentru realizarea unor
DVD-uri cu titlurile: Cunoaşteţi Franţa?, Des images
pour une région, Causse Noir. În comun, am înregistrat
şi prelucrat, pe suport DVD, imaginile filmate în
timpul celor două mobilităţi, care au fost distribuite
partenerilor francezi şi români şi un DVD comun care
a fost anexat cărţii.
Diseminarea s-a efectuat în mai multe etape :
chestionare aplicate elevilor la începutul şi la finele
proiectului, conferinţe de presă realizate în Franţa
(Midi-Libre, le Saint-Affricain) şi în România (Unirea,
Curierul de Cugir), întâlniri cu oficialităţile din cele
două oraşe (primării, inspectorat şcolar, prefectură),
prezentări în cadrul consiliilor profesorale şi în întâlniri
cu elevii celor două licee.
Cu ocazia Zilei Francofoniei, la Primăria oraşului
Cugir a fost realizată o dezbatere pe tema proiectelor
lingvistice, în speţă a proiectul realizat la Colegiul
Naţional «David Prodan» la care au participat elevii
clasei a XII-a E, profesori şi elevi de la toate şcolile
din oraş.
Timpul a trecut fără să ne întrebe dacă nu vrem
să-l oprim, şi iată-ne la sfârşitul proiectului, pe care
am dori să-l reluăm. Poate abordarea lui ar fi diferită,
sau poate totul ar fi la fel, doar un lucru este cert : o
asemenea experienţă este unică şi lasă amprente adânci
în sufletul fiecărui participant, fie el profesor, elev sau
părinte.Să vă mai spunem, că la examenul de
bacalaureat, toţi elevii au obţinut note de 9 si 10 la
limba franceză şi engleză, la probele orale si scrise ?
Sau că părinţii se salută şi frantuzeşte?
Proiectele Comenius sunt, fără doar şi poate,
o oportunitate de a te informa, a cunoaşte, a munci
în echipă, a relaţiona şi, nu în ultimul rând, de a-ţi
perfecta metodele pedagogice şi de a-ţi îmbogăţi
bagajul lexical de limbă străină.
Şi-am încălecat pe-o şea, şi v-am spus
povestea aşa…

Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele Poliţiei Comunitare
Cugir, în perioada 15.12.2006 – 15.01.2007, au fost aplicate amenzi
contravenţionale pentru: staţionarea autovehiculelor pe zona de acces interzis
de pe str. Al. Sahia, nerespectarea actelor sau faptelor de comerţ în pieţele
din oraşul Cugir şi nerespectarea Regulamentului de ordine publică şi
gospodărire comunală al oraşului Cugir, după cum urmează:
Pe zona de acces interzis, de pe str. Al. Sahia, pentru staţionarea
autovehiculelor neautorizate conform H.C.L. 10/2005, au fost sancţionaţi:
în data de 28.12.2006, F.M.-B. domiciliat în sat Certeju de Sus, str.
Principală, nr. 246, jud. Hunedoara; H.D. domiciliat în municipiul AlbaIulia, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 24, jud. Alba; V.N. domiciliat în
localitatea Vinerea, str. Privighetorii, nr. 11, jud. Alba; C.P. domiciliat în
oraş Cugir, str. Al. Sahia, nr.19, jud. Alba; în data de 04.01.2007,
M.A.domiciliat în municipiul Alba-Iulia, str. Regiment 5 Vânători, nr. 46,
jud. Alba; în data de 06.01.2006, C.G. domiciliat în Daia Română, nr. 726,
jud. Alba; în data de 09.01.2006, F.N.-B. domiciliat în Sibiu, str. Strungului,
nr. 25, judeţul Sibiu; în data de 10.01.2006, T.C.-A domiciliat în Sibiu, str.
Laminorului, nr. 38, judeţul Sibiu, fiecare cu suma de 25 lei.
Pentru nerespectarea actelor sau faptelor de comerţ, conform Legii nr.12/
1990, în pieţele din oraşul Cugir, au fost sancţionaţi: în data de 07.01.2007,
S.P. domiciliată în oraş Cugir, str. 1 Mai, nr.27, jud. Alba; L.T. domiciliată
în loc. Geoagiu-Băi, str. Germisara nr. 81, jud. Hunedoara, fiecare cu suma
de 2,50 lei; în data de 10.01.2007, B.S. domiciliată în localitatea Mugeşti,
nr. 1, jud. Alba, cu suma de 5 lei.
Pentru tăierea de arbori din faţa blocului fără aprobarea Primăriei oraş
Cugir, fost sancţionată în data de 10.01.2007, D.L. domiciliată în oraş Cugir,
str. Al. Sahia, nr. 1, cu suma de 25 lei.

Prof. Rodica-Cristina FLOREA
Prof.Lilica VANŢ

Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator Public

S-a aprobat bugetul
pe anul 2007!
Joi 25 ianuarie 2006, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local,
unde a fost aprobat bugetul local al oraşului Cugir pe anul 2007. Primarul
Adrian Teban a propus spre aprobare, ca principale obiective ale acestui
an, următoarele investiţii:
-reabilitare sistem de alimenatre cu apă SAMTID: 375.000 RON
-regularizare Valea Viilor: 610.000 RON
-extindere iluminat public: 500.000 RON
-modernizare str.N.Copernic: 480.000 RON
-modernizare bulevard Al.Sahia: 1.000.000 RON
-modernizare str. Râul Mare: 500.000 RON
-reţea canalizare menajeră pe str.21 Decembrie 1989 şi V.Alecsandri:
300.000 RON.
Estimările de buget prevăd o creştere a veniturilor si cheltuielilor cu
aproximativ 11% faţă de anul 2006. Din păcate în buget sunt este cuprinsă
la venituri şi suma de 33 miliarde lei, reprezentând datoriile SC UM Cugir
către bugetul local, sumă care în ultimii ani nu a fost achitată şi care
împiedică dezvoltarea investiţiilor în oraşul nostru.

Se repară şarpantele şi pardoseala la sala de
sport de la Colegiul Tehnic
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de Consiliu Local s-a aflat şi
propunerea Primarului de aprobare a trei studii de fezabilitate, pentru
executarea de şarpante şi învelitori la Colegiul Tehnic I.D.Lăzărescu Cugir,
precum şi reabilitarea pardoselii sălii de sport din cadrul aceluiaşi colegiu.
Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 1.700.000 RON.

Drum forestier pe bani europeni!
A fost aprobat pentru finanţare Proiectul „Construcţie drum forestier
Groşi-Sâpcea”, cu fonduri alocate prin programul SAPARD, măsura 3.5.
Drumul forestier construit va fi în lungime de 12 km şi va asigura o mai
bună exploatare forestieră a bazinului Groşi, precum şi dezvoltarea turistică
a zonei. Valoarea proiectului este de 3.921.668 RON, reprezentând 1.134.414
Euro, fonduri 100% nerambursabile.

Bani pentru deţinătorii de vaci
A fost fina lizată acţiunea d e achitare a sumelor reprezentând
indemnizaţia compensatorie de la bugetul de stat pentru producătorii
agricoli din zona montană, care deţin în proprietate vaci. Au fost acordate
subvenţii pentru 389 de vaci, în valoare totală de 589 milioane lei.

Program de lucrări comunitare
pentru şomeri
În şedinţa de consiliu a fost aprobat şi Programul de ocupare temporară
a forţei de muncă din rândul şomerilor din oraşul Cugir, pentru perioada
ianuarie-decembrie 2007. Prin acest program se vor executa lucrări de
reparaţii străzi şi trotuare, pregătirea spaţiilor verzi din oraş, decolmatat
rigole, canale, guri de scurgere şi cămine de colectare a apelor pluviale.
Programul va asigura locuri de muncă pentru 30 de şomeri. Fondurile
băneşti sunt suportate de către AJOFM Alba şi Primăria Cugir.

Poliţia Comunitară Cugir vă
informează:
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ROMANIA
JUD. ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

Curierul Stării Civile
decembrie 2006

HOTĂRÂREA NR. 196/2006
Consiliul local al oraşului Cugir , jud. Alba, intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere raportul de specialitate a Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului prin care se propune aprobarea
documentaţiei în fază de SF –„Reabilitare termica imobil apartinand Scolii cu clasele I-VIII , nr 4
–Cugir”,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de Buget Finante si Administrarea Domeniului Public din
cadrul Consiliului local al orasului Cugir, şi Proiectul de hotărăre iniţiat in acest sens de catre
primarul orasului Cugir,
Ţinând cont de prevederile articolului 42, litera „b” , din Legea 500/2002 privind finantele
publice,
În temeiul articolelor 38, aliniatul 4, litera „d”, si art. 46 din Legea nr. 215/2001, Legea
administratiei publice locale, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006 ,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic – Aprobă documentaţia în fază de SF –„Reabilitare termica imobil apartinand
Scolii cu clasele I-VIII , nr 4 –Cugir”, cu următorii indicatori tehnico-economici :
- valoarea totala a investiţiei –173.495 lei , din care C+M 170.995lei
- durata de realizare a investitiei – 30 zile.
Cugir, 28 decembrie 2006
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
BACIU VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. IOANA PASTIU

ROMÂNIA
JUD. ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 197/2006
Consiliul Local al oraşului Cugir jud. Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Adresa de la S.C. APA CTTA Filiala Cugir nr. 2791/2006 înregistrată la
Primăria Cugir sub nr.17848 /2006 cu privire la propunerea de ajustare a preţurilor la apă potabilă
produsă şi distribuită şi pentru canalizare şi epurarea apelor uzate;
Luând în discuţie Raportul de specialitate al Administratorului public Nr: 18923/2006 şi avizul
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr 5181/
2006 privind ajustarea preţurilor la apă potabilă produsă şi distribuită şi pentru canalizare şi
epurarea apelor uzate, care ţine cont de contractul de concesiune pentru anul 2007 precum şi de
indicele preţurilor de consum prognozate aferent perioadei iulie – decembrie 2006 (102,3%),
respectând prevederile din contractul de finanţare SAMTID faza I aprobat prin ORDONANŢA
GUVERNULUI 31/2005;
Văzând Proiectul de horărâre iniţiat în acest sens de către Primarul oraşului Cugir şi avizul
favorabil al Comisiei Buget – Finanţe din cadrul Consiliului Local al oraşului Cugir;
Văzând şi dispoziţiilor Articolul 12 litera ,,i” din Legea 326/2001 Legea serviciilor publice
de gospodărie comunală;
Ţinând cont de prevederile Articolului 32 litera ,,e” din Ordonanţa Guvernului 32/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, aprobată prin
Legea 634/2002 şi ale Ordonanţei Guvernului 35/2003, aprobată prin Legea 194/2003 pentru
modificarea unor prevederi privind serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare,
În temeiul Articolului 46 alin.1 din Legea 215/2001 –Legea administraţiei publice locale ,
modificată şi completată prin Legea 286/2006 .
HOTĂRĂŞTE
Articol unic Aprobă începând cu data de 01.01.2007 următoarele tarife :
a). Apă potabilă 1,67 lei/mc inclusiv TVA pentru populaţie şi 1,40 lei/mc exclusiv TVA pentru
restul utilizatorilor;
b). Canalizare 0,4 lei/mc inclusiv TVA pentru populaţie şi 0,34 lei/mc exclusiv TVA pentru
restul utilizatorilor.
Cugir, 28 decembrie 2006
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
DR. BACIU VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
JR. PAŞTIU IOANA

Ziua Cărţii
O zi obişnuită de şcoală, o zi de decembrie,
fără zăpadă, o zi ca oricare alta din conţinutul
vieţii de şcolar – aşa părea ziua de marţi 19
decembrie 2006. Începutul cursurilor a debutat
însă sub auspiciile unei zile neobişnuite în
calendarul şcolar. O zi a cărţii – ce poate fi mai
potrivit pe ntru viaţa elev ilor şi a cadrelor
didactice.
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.4, a primit această
zi ca o zi de sărbătoare, sinteză a permanentei şi
bogatei activităţii desfăşurată la clasă. O zi
pregătită cu grijă de cadrele didactice, care în felul acesta au încercat să sensibilizeze sufletul elevilor şi să
le călăuzească paşii spre a redescoperii drumul spre minunata lume a cuvântului scris.
Activităţile au stat sub semnul diversităţii începând de la lectura unei poveşti, dramatizare, recital de
poezie, prezentarea de carte, concursuri „Cel mai îndrăgit personaj”; „Cea mai reuşită copertă de carte”;
„În lumea poveştilor”.
Unele clase au vizitat, într-un program riguros organizat, Biblioteca Colegiului Naţional „David Prodan”
din Cugir, altele librăria oraşului. Copiii au cumpărat cărţi , au donat cărţii, au redescoperit plăcerile
oferite de carte. Activitatea a fost organizată sub îndrumarea I.S.J. Alba, inspector general adj. Elena Ignat.
Şi într-o zi de iarnă săracă în daruri am redescoperit în sufletele copiilor bucuria de a-şi înfrumuseţa
viaţa alături de CARTE.

NAŞTERI ÎNREGISTRATE :
-MOŞNEAG ANA-MARIA-BIANCA;
-BÎRSAN CORNELIUS-KHRISTIAN;
-PAVEL GEORGIANA – ALEXANDRA;
-SABĂU ROXANA-MARIA;
-TRUFELEA MIRIAM – TABEEA;
-GHIONEA DRAGOŞ-NICOLAE;
-DRĂGHICIU DANIEL-NICOLAE;
-NEAGU DAVID-GEORGE;
-BÎRZĂ ALESSANDRO-MIRCEA;
-WISKERKE AMALIA-ALEXIA;
-OPROIU CAMELIA-NICOLETA;
-NERGHEŞ DAN-IONUŢ;
-MĂRGINEAN ANA-TATIANA;
-APĂSCĂRIŢEI ANDREI-MIHAI;
-GHERGHIN OANA-MARIA;
-MĂRGINEAN CĂLIN-ALEX.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-STĂNILĂ ZAHARIE-FLORIN şi NATRAPEI
MARIA-ELENA;
-PURCAR IOAN şi SUCIU MARTA;
-ENE IONEL şi LALUŢIU TATIANA;
-BIEDERMANN STEPHAN şi CIOARA
CRISTINA-DANIELA;
-SÎRBU ADRIAN-CIPRIAN şi POPA
GEORGETA;
-GRIGORESCU VICTOR – LUCIAN şi
BEENT JES
CO RNELIA-WILHELMINAELISABETH.
DECESE ÎNREGISTRATE :
-LUPU ZÎNA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Victoriei nr.17;
-BÂRLONCEA AUREL, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Şurianu nr.9;
-TURLEA REMUS, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.21 Decembrie 1989 nr.35;
-GRUI DIMITRIE, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.1 Decembrie 1918 nr.8;
-ALBU MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.I.B.Deleanu nr.5;
-TOMUŢA ANA, cu u ltimu l domiciliu în
Scărişoara;
-SZEGEDI TEREZIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Constructorului nr.9;
-CRAINIC MARIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Constructorului nr.6;
-MIHĂILĂ ILIE, cu ultimul domiciliu în CugirVinerea, str.Nucului nr.22;
-CERNAT IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.M.Viteazu nr.173;

-MICU ILIE, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Rozelor nr.29;
-CIUCIU VECERA-ECATERINA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Constructorului nr.6;
-DROGOŢEL ROMULUS, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Ştrandului nr.13;
-MĂRGINEAN SÎMZA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Mărăşeşti nr.9;
-FURDUI PETRU, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Teiului nr.4;
-RUS AUREL, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Drăgana nr.59;
-BARBU MARIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Râului nr.72;
-PICOŞ ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Ion Creangă nr.123;
-FURDUI NICOLAE, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Zăvoiului nr.3;
-MOLODEŢ MARIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.M.Sadoveanu nr.6;
-BALOSIN GHEORGHE, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Horia nr.44.
Pe parcursul anului 2006, au fost întocmite:
-un număr de 170 acte de naştere, din care
32 acte transcrise şi 2 acte de adopţie cu toate
efectele filiaţiei fireşti, fiind eliberate 655
certificate de naştere;
-un număr de 190 acte de căsătorie, din care
18 acte transcrise, fiind eliberate 350 certificate
de căsătorie;
-un număr de 193 acte de deces, din care 1
act transcris, fiind eliberate 235 certificate de
deces;
-au fost eliberate un număr de 271 Livrete de
familie, cu ocazia oficierii căsătoriilor sau la
cerere;
-în registrul de intrere-ieşire al Biroului de
Stare Civilă din cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor au fost
înregistrate un număr de 2535 de cereri, rezolvate
favorabil şi în termenele prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Ţinând cont de prevederile Legii nr.396 din
30.10.2006, începând cu data de 01 ianuarie 2007,
Instituţia Primarului are obligativitatea de a acorda
familiilor nou constituite – care îndeplinesc anumite
condiţii prevă zute de susmenţionata lege –
echivalentul în lei a 200 euro.
Fondurile pentru plata sprijinului financiar
acordat la constituirea familiei se plătesc prin
bugetul local, din transferuri de la bugetul de stat
către bugetul local. Aceste fonduri sunt prevăzute,
cu acestă destinaţie în Bugetul Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Rodica Felicia CRĂCIUN-DRĂGOI
Ofiţer Stare civilă

Noutăţi de la Evidenţa Populaţiei
Activitatea de evidenţă a persoanelor reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru
înregistrarea şi actualizerea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, necesară
cunoaşterii populaţiei, mişcarea acesteia, comunicării de date şi informaţiilor publice,
persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor necesare
cetăţenilor români în relaţiile cu statul, cu persoanele fizice şi juridice.
În cursul anului 2006, S.P.C.L.E.P. Cugir, a desfăşurat un volum important de activităţi
specifice în conformitate cu prevederile legale, ordine şi instrucţiuni primite de la eşaloanele
superioare, neînregistrîndu-se abateri de la normele legale. În anul 2006, au fost puşi în
legalitate cu cărţi de identitate, un număr de 2459 persoane, din care:
390 = la 14 ani; 544 = la expirare; 207 = la schimbarea numelui; 670 = la schimbarea
domiciliului; 95 = în locul celor pierdute; 347 = la preschimbarea B.I. În C.I.; 53 = la
deteriorare; 24 = imagine scanată; 23 = alte cazuri.
Cadrele S.P.C.L.E.P. Cugir, în cursul anului 2006 au mai desfăşurat următoarele
activităţi: 321 = tineri nou născuţi înregistraţi la naştere; 325 = persoane decedate trecute
în evidenţa pasivă; 772 = schimbări de domicilii efectuate; 489 = vize de reşedinţă efectuate;
3230 = persoane verificate in evidenţa locală; 1085 = răspunsuri la adrese venite de la
judecătorii, persoane fizice, alte instituţii conform Legii 677 / 2001.
În cursul anului 2006 au fost preschimbate şi eliberate un număr de 1255 paşapoarte,
226 permise auto, 14 certificate de înmatriculare. S-au predat pe suport magnetic
actualizările efectuate pe baza de date locală, în vederea actualizării bazelor de date
judeţeană şi centrală, efectuîndu-se un număr de 15900 actualizări.
Şi în anul 2007, rugăm cetăţenii oraşului Cugir şi ai localităţilor arondate, să se prezinte
la S.P.C.L.E.P. Cugir, pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţa populaţiei. Precizăm
că programul de lucru cu publicul se desfăşoară astfel:
Luni = 8 - 11 ; 14 - 16,
Marţi = 8 - 11 ; 14 - 16,
Miercuri = 8 - 11 ; 14 - 16,
Joi
= 8 - 11 ; 14 - 18:30,
Vineri = 8 - 11.
Rodica POP- referent
S.P.C.L.E.P. Cugir
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“Model de poezie tu ne eşti Împreună, alături de cei mai
Luceafăr al trăirii româneşti!”
săraci ca noi!
Marele poet al românilor , Mihai Eminescu , a fost omagiat de către
elevii clasei a III a A de la Şcoala cu cls. I – VIII Nr.3 Cugir şi de către
elevii clasei a III a B de la Şcoala cu cls. I- VIII Nr.4 Cugir într-o activitate
interesantă , bogată în conţinut informativ, educativ şi artistic , în cadrul
parteneriatului ,,Crâmpeie de vis „.Cu această ocazie elevii au prezentat
şi creaţiile personale dedicate poetului .
Mihai Eminescu
Rege-al poeziei eşti
Eminescu te numeşti
De la tine învăţăm ,
Versuri multe recităm .

Mihai Eminescu
A fost odată un ,, Luceafăr ,
Ale cărui poezii
Au dăinuit peste veacuri
Şi încă vor mai dăinui .

Nu am darul ca şi tine ,
Versul a-l scrie în rime
Însă de-o vrea Dumnezeu
Am să te urmez şi eu.
Olteanu Claudia
cl.aIIIa A, Şc.3

În versuri a cântat natura
Şi-a lăudat poporul său.
Izvor de gând i-a fost folclorul,
El fiind un simbol pentru noi mereu
Zbutea Bianca
cl.aIIIa B, Şc.4
Învăţător Lupea Elvira
Şcoala cu cls. I-VIII nr.4 Cugir

Un zâmbet de
Crăciun

A dărui fără a aştepta recompensă, a întinde o mână fără a cere nimic în
schimb, a te bucura de bucuria celui de lângă tine– sunt gesturi care înnobilează
omul. Bucuria de a dărui au simţit-o şi o parte din elevii claselor I-IV, ai Şcolii
„Iosif Pervain”, cuprinşi în proiectul educaţional Împreună, alături de cei mai
săraci ca noi! coordonaţi de învăţătoarele Cornelia Mitu şi Gabriela Filimon.
Cuvintele cheie ale acestei acţiuni de suflet au fost: solidaritate, ospitalitate,
dărnicie. Şi cine ar fi putut să-i înveţe cel mai bine pe copii lecţia despre dărnicie
şi solidaritate, dacă nu chiar părinţii lor care au participat la proiect, moral şi
financiar, implicându-se în toate acţiunile desfăşurate pentru strângere de fonduri:
de la confecţionarea de felicitări şi vinderea acestora, distribuirea şi lipirea pe
uşa casei a îngeraşului, semn că grupul de colindători este primit, până la
procurarea de alimente din fondurile strânse şi donarea de îmbrăcăminte şi jucării.
Şi pentru că suntem la bilanţ, nu putem să nu mulţumim acestor oameni
inimoşi care au făcut mai fericit Crăciunul a unsprezece familii, dăruindu-le
fiecăreia alimente în valoare de 100 RON, îmbrăcăminte şi jucării. Alţi trei elevi
vor primi uniforme şcolare, iar un alt elev va beneficia de un control medical şi
confecţionarea unor ochelari de vedere.
Un simplu mulţumesc pentru un gest nobil adresăm familiilor: Zuga, rudelor
şi vecinilor acesteia, Simu, rudelor şi vecinilor, Vesa şi vecinilor, Berian, Florea,
Nicoară şi vecinilor, Weber, Toderescu şi vecinilor, Filimon şi rudelor, preoţilor
Popescu şi Octavian Mircea, patronilor magazinelor „Bucuria copiilor”,
„A.F.Dicu”, „P.F.Bărăbanţ” şi nu în ultimul rând colectivului de dascăli ai Şcolii
cu clasele I-IV „Iosif Pervain” Cugir şi grupului de elevi ai claselor I A, a II-a A
şi a II-a B participanţi la proiect.
Înv. Gabriela FILIMON
Înv. Cornelia MITU

În perioada 1 decembrie – 18 decembrie, Consiliul elevilor de la Şcoala cu clasele IVIII Nr.4 Cugir, au lansat acţiunea „ Un zâmbet de Crăciun”. În apropierea Sărbătorilor de
iarnă toţi ne propunem să fim mai buni, mai înţelegători. Sub semnul acestor gânduri
nobile, Consiliul elevilor a lansat o acţiune menită să aducă bucurie în rândul elevilor ce
provin din familii cu venituri mici. În acest sens au fost mobilizaţi responsabilii claselor şi
diriginţii printr-un anunţ plin de sensibilitate şi mobilizator.
Elevii au răspuns în măsura posibilităţilor şi au constatat că acţiunea lor s-a suprapus
în mod fericit cu o acţiune mult mai amplă lansată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba Bucuria darului-.
A răspuns de buna desfăşurare a acestei acţiuni Consiliul elevilor, directorul de proiecte
şi profesorul de religie. Darul a constat în alimente, dulciuri, jucării şi îmbrăcăminte, şi de
el s-au bucurat de Crăciun 19 familii şi 36 de copii.
Lumina Sfântă, cu siguranţă că a întreţinut spiritul Crăciunului şi cu ajutorul copiilor
de la această şcoală.

De acum înainte 1 ianuarie
2007 va însemna unul dintre cele
mai importante momente din
istoria contemporană a ţării
noastre. S-a reuşit integrarea ţării
noastre în Uniunea Europeană
(UE). În cele ce urmează voi
prezenta un scurt istoric al creării
şi evoluţiei U.E. de la înfiinţare
şi până în prezent.
Ministru l de Externe al
Franţei, Robert Schuma n,
propune la 9 mai 1950, planul ce
urma să stea la baza Comunităţii
Eu ropene a Că rbu nelui şi
Oţelului (CECO). Un an mai
târziu respectiv la 18 aprilie
1951, se semna la Paris , Tratatul
de constituire a C.E.C.O., de
către cei şase : Belgia , Franţa ,
Republica Federală a Germaniei,
Italia , Luxemburg şi Olanda.
La 10 februarie 1953, Piaţa
Comună a Cărbunelui şi Oţelului
devine funcţională şi cele 6 ţări
înlătură ba rierele vama le şi
restricţiile cantitative în ceea ce
priveşte
ma teriile
prime
menţiona te. Cele şase ţări

semnează la 27 martie 195 7,
trata tele
care
instituiau
Comunitatea Energiei Atomice
(EURATOM) şi Comunitatea
Economică Europeană (CEE).
Aceste tratate sunt cunoscute sub
numele de Tratatele de la Roma.
După aproape 10 ani, la 1 iulie
1967, intră în vigoare Tratatul de
fu ziu ne –
Tratatul de
constituire a
unei singure
Comisii şi a
unui singur
C o n si l i u ,
luând fiinţă
Comunitatea
Eu ropeană .
În anul 1973, a avut loc primul
val de aderare, care a cuprins încă
trei ţări: Regatul Unit al Marii
Britanii, Danemarca şi Irlanda.
În anul 1981 aderă şi Grecia,
iar în 1986 Spania şi Portugalia.
Celor 12 ţări a le Comunităţii
Europene, se alătură în anul 1995
Austria, Finlanda şi Suedia. O
perioadă de 10 ani organizaţia nu

Prin Legea nr. 247 /2005,
privind reforma în domeniile
proprietăţii a fost reglementată
acordarea rentei viagere agricole,
care reprezintă suma de bani
plătită unei persoa ne (rentier
agricol), care înstrăinează sau
arendează terenurile cu destinaţie
agricolă situate în extravilan,
aflate în proprietatea sa.
Cuantumul rentei viagere
agricole reprezintă echivalentul
în lei a 100 eu ro/an pentru
fiecare hectar de teren agricol
înstrăinat şi echivalentul în lei a

50 euro/an pentru fiecare hectar
arendat. Pentru suprafeţele mai
mici de 1 ha suma plătită va fi
proporţiona lă cu suprafa ţa
înstrăinată sau arendată.
Pot beneficia de renta viageră
agricolă cetăţenii români care au
împlinit vârsta de 62 de ani la data
înstrăinării sau a a rendării
terenurilor proprietate personală şi
care deţin în proprietate până la
10 hecta re de teren agricol.
Terenurile care sunt înstrăinate sau
arendate, sunt cele dobâ ndite
anterior anului 1989 sau după
19 89, prin aplica rea Legilor
fondului funciar (Legea nr.18/
19 91, Legea 1/2 006 şi Legea
nr.247/2005).
Trebuie precizat de asemenea
că mai pot beneficia de rentă
agricolă şi persoanele care au
dobândit terenuri prin moştenire
de la cei care au primit titluri de
proprietate prin aplicarea legilor
mai sus amintite, cu condiţia să
facă dovada cu certificatul de
moştenitor. Rentionarul agricol
poate rămâne proprietar pe o

Vis împlinit
s-a mai extins, în schimb în
această perioadă au avut loc unele
reorganizări în funcţie de evoluţia
evenimentelor interne şi externe.
Astfel la 1 iulie 1987, intră în
vigoa re Actul Unic European
(AUE),
ca re
a d a u g ă
cooperarea
politică celei
economice, ceea
ce a culminat cu
încheierea
Tratatului de la
Maastricht, la 1
noiembrie 1993,
ocazie cu care Comunitatea
Eu ropeană devine Uniunea
Europeană.
La 16 iulie 1997 s-a adoptat
„Agenda 2000-pentru o Europă
mai puternică şi mai extinsă”.
Pentru consolidarea Uniunii la 1
ianuarie 1999, Franţa,Germania,
Olanda, Belgia, Lu xemburg,

Renta viageră agricolă
suprafaţă de teren agricol de până
la 0,5 ha pentru folosinţa
personală.
Renta viageră agricolă se
plăteşte într-o singu ră ra tă
anuală, în primul trimestru al
anului următor celui pentru care
aceasta este datora tă. Este
personală, netransmisibilă şi
încetează la data decesului
rentierului agricol sau în termen
de 30 de zile de la data încetării
contractulu i de a rendă. Du pă
decesul rentierului, moştenitorii
vor încasa ultima rentă scadentă
la data decesului, în cel mult 3 luni
după deces, pe baza certificatului
de moştenitor şi al carnetului de
rentier agricol.
La nivelul judeţu lui Alba
funcţionează Biroul judeţean al
Oficiulu i Naţional de Rentă
Viageră Agricolă (în cadrul
Direcţiei pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Alba –Calea
Moţilor,Alba-Iulia),
unde
persoanele care doresc să
beneficieze de rentă viageră şi
deţin terenuri pe raza judeţului pot

Au stria,
Italia,
Spania,
Portugalia, Finlanda şi Irlanda,
au lansat moneda unică-euro.
Această monedă circulă pentru
o perioadă de 3 ani în paralel
cu monedele naţionale, iar la 1
ianuarie 2002 intră definitiv în
rol.
La 15 ianuarie 2001 are loc
sesiu nea inaugura lă de la
Bruxelles a
Conferinţei
m i n i s t e r i a l e
interguvernamentale pentru
negocierile de aderare cu Malta,
România, Slovacia, Letonia,
Lituania şi Bulgaria, iar la 14
februarie 2001, tot la Bruxelles,
începe
Conferinţa
interguvernamentală cu privire
la reforma instituţională a
Uniunii Europene. (continuare
în numărul viitor)
ing.dipl.Cornel MURG
consilier local

depune o cerere însoţită de
următoarele documente :
a)copie de pe actul de
identitate al solicitantului ;
b)copie de pe actul de
vânzare-cumpărare întăbulat
sau, după caz, de pe titlul de
proprietate al arendatorului şi
de pe contractul de arendă;
c)declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte
faptul că nu are în proprietate
pentru folosinţă proprie teren
agricol în suprafaţă mai mare de
0,5 ha.
Biroul judeţean înregistrează
documentaţia, o verifică în
termen de 10 zile şi o înaintează
imediat Oficiului naţional. În
maximum 10 zile lucrătoare de
la înregistrare , Oficiul naţional
comunică Biroului judeţean dacă
solicitantul poate beneficia de
rentă viageră agricolă.
Plata rentei viagere se
efectuează de către Agenţia
Domeniilor Statului prin mandat
poştal, virament bancar sau orice
altă modalitate prevăzută de lege.
Jr. Ioana PAŞTIU
Secretarul oraşului Cugir
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Grevă la Cugir
Miercuri 24
ia nua rie 200 7,
între orele 10 –
12, sindicaliştii
de la Fabrica de
Arme Cugir, au
organizat în faţa
C l u b u l u i
Muncitoresc, un
miting prin care
au
protestat
îm p o tr i v a
falimentului industriei de apărare, împotriva trecerii în subordinea
AVAS a Fabricii de Arme Cugir şi au scos în evidenţă faptul că
autorităţile şi conducerea fabricii nu s-au preocupat îndeajuns pentru
redresarea economică a fabricii.

Sfatul Specialistului:

Fermier în Europa
Agricultorul român se află într-un moment de răscruce al evoluţiei sale.
Standarde complicate, reguli noi, instituţii noi vin să-i tulbure existenţa. Uniunea
Europeană este un oaspete care a pătruns în casele oamenilor pe neştiute.
Reprezintă însă schimbările produse de apariţia sa un pericol la adresa existenţei
micului producător agricol sau o şansă la o viaţă mai bună, la condiţii de trai
decente, la o dezvoltare armonioasă şi durabilă? Este firesc ca micul producător
să-şi pună astfel de întrebări, deoarece muţi dintre ei au trăit până în prezent
doar din ce le producea mica lor gospodărie. În continuare vom prezenta câteva
dintre răspunsurile furnizate de experţi din cadrul Ministerului Integrării Europene
şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la întrebările pe care
le-au pus gospodarii:
Vom fi obligaţi să lucrăm pământul în asociaţii?
Nu. Nimeni nu este obligat să se asocieze cu altcineva, mai ales pentru a
lucra pământul. Este însă, încurajată asocierea pentru vânzarea produselor. Acest
lucru înseamnă că agricultorii îşi pot putea vinde marfa pentru a obţine preţuri
mai bune.
Vor dispărea micii fermieri?
Nu. În vederea comercializării produselor pe piaţă şi pentru a deveni
competitivi, aceştia vor trebui să se alinieze unor standarde de calitate impuse.
În ce priveşte fermierii (gospodarii) care nu au în vedere comercializarea
produselor şi produc numai pentru auto-consum, aceştia nu vor fi obligaţi să
îndeplinească standardele de calitate.
Ce se va întâmpla cu terenurile rămase nelucrate?
Terenurile arabile care nu vor fi lucrate şi care nu vor îndeplini condiţiile
de bune practici agricole nu vor primi plata unică pe suprafaţă, plată derulată
prin Agenţia de Plăţi. Prin urmare, proprietarul terenului respectiv nu va primii
nici un fel de plată pentru terenul respectiv.
După 2007, voi mai putea vinde legume şi fructe în piaţă?
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană toate fructele şi legumele
pentru consum în stare proaspătă vor fi supuse standardelor de comercializare.
Aceste standarde sunt obligatorii şi au fost transpuse în legislaţia românească
de către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO). Comerţul cu fructe
şi legume în pieţele stradale nu va înceta. Prin urmare nimeni nu vă poate îngrădi
dreptul de a comercializa fructe şi legume în piaţă, însă va trebui să respectaţi
obligatoriu standardele de comercializare în vigoare. Controlul respectării
acestora este realizat de către inspecţia de fructe şi legume organizată în cadrul
Ministerului Agriculturii.
Ţăranii vor mai putea să îşi mai vândă legumele şi fructele în faţa
porţii?
Producătorii agricoli îşi vor putea comercializa produsele agricole doar în
spaţii amenajate.
Se vor putea folosi seminţe modificate genetic în UE?
Nu. Cultivarea seminţelor modificate genetic este interzisă.
Se vor mai putea folosi pesticide?
Da. Se vor putea folosi produse de protecţia plantelor pentru combaterea
bolilor, dăunătorilor şi a buruienilor.
Îmi trebuie autorizaţie ca să fac ţuică?
Pentru a produce ţuică pentru consum propriu, în cazan propriu,
producătorul nu are nevoie de autorizaţie. Pentru a produce ţuică în vederea
comercializării, în cazan propriu, producătorul trebuie să obţină autorizaţie fiscală
de la Ministerul Finanţelor Publice.
Câte animale voi putea să ţin în curte? Mai putem tăia porcii în propria
curte? În ce mod le voi putea sacrifica pentru uzul în familie?
Creşterea animalelor în curte nu poate fi abandonată cel puţin în perioada
următoare aderării la UE fiind o tradiţie a poporului român. Tăierea porcilor
pentru consum familial va trebui respecte prevederile Ordinului MAAP nr.
425/2002.
Desigur că sunt mult mai multe întrebări pe această temă. Dar din păcate
spaţiul alocat nu ne permite să le discutăm pe toate. Poate intr-un articol viitor
vom mai discuta pe această temă.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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