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Raport privind starea economico-socială a oraşului Cugir pe anul 2006
Pentru actuala administraţie publică locală, atragerea de fonduri europene nerambursabile, a constituit o prioritate
pe anul 2006, astfel că în cursul anului trecut, în cadrul Oficiului de Programe Parteneriale, s-au desfăşurat următoarele
activităţi legate de implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă:
-Infrastructura Mică– Extindere retele de utilitati in zona industriala a orasului Cugir
-Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local - „O modernizare fluenta, un pas spre
viitor
În paralel cu acestea s-a elaborat Strategia de Dezvoltare a oraşului Cugir, pe termen scurt, mediu şi lung.şi s-au
intocmit, înaintat spre finanţare şi aprobat documentaţiile pentru urmatoarele proiecte:
-Sapard, Masura 3.5 – „Drumul forestier Groşi-Sâpcea”, în valoare de
1.134.414 Euro;
-Infrastructura Rurală – „Extinderea reţelei de canalizare în zona periurbană
a oraşului Cugir”, in valoare de 3.978.000 RON;
În cursul anului 2007 se va întocmi documentaţia aferentă şi cererea de
finanţare, pentru un proiect in cadrul Programului Europe for Citizens 20072013 şi se vor întocmi documentaţiile aferente şi cererile de finanţare pentru
alte proiecte, în funcţie de oportunităţile de finanţare ce se vor lansa, accesarea
fondurilor europene nerambursabile fiind o prioritate a administraţiei locale.
În ceea ce priveşte urbanistica în oraşul nostru, precizez că în conformitate
cu Planul Urbanistic General al oraşului Cugir, aprobat prin H.C.L. nr.35/1998,
suprafaţa intravilanului este 907,45ha din care 512,4ha – oraşul Cugir. Pe
parcursul anului 2006, au fost elaborate şi aprobate un nr. de 26 Planuri
urbanistice de detaliu pentru construire case, case de vacanţă şi alte categorii
de construcţii şi s-au eliberat 102 autorizaţii de construire, din care 21 de
autorizaţii pentru construcţii de locuinţe şi au fost puse in funcţiune 16 locuinţe.
Din punct de vedere al echipării tehnico-edilitare, arătăm că lungimea străzilor orăşeneşti (Cugir + Vinerea) este de
70 km; lungimea străzilor modernizate asfalt + piatră cubică este de 33 km; lungimea străzilor cu piatră de râu este
de 19 km; lungimea străzilor de pământ este de 18 km; lungimea reţelei de distribuţie apă este de 52 km; lungimea
reţelei de canalizare este de 21 km; lungimea conductei de distribuţie gaze este de 126 km, gradul de echipare cu
reţele de canalizare a străzilor fiind de 30%, faţă de gradul de echipare cu reţele de apă care este 74 %. În cursul
anului 2006 au fost executate prin programul de investiţii din bugetul local şi din fonduri nerambursabile PHARE,
următoarele lucrări care să conducă la îmbunătăţirea şi modernizarea zestrei edilitare a oraşului :
- modernizarea a 1,4 km străzi – str. Teiului, Codrului şi str. Cloşca
- modernizarea a 5000 mp trotuare prin pavare cu pavele din beton pe str. R. Mic , str 21Decembrie 1989 , str.
Victoriei, str. 1 Decembrie 1918, str. Doinei , str. Aleea Victoriei, str. Principală şi Teiului din Vinerea
- îmbordurarea şi modernizarea a 177 locuri de parcare pentru autoturisme proprietate personală pe str. 1
Decembrie 1918 ,I. Creangă, St. cel Mare , A.I Cuza, Mureşului

Primăria declanşează
curăţenia de primăvară!
Ca
în
fiecare
an,
administraţia publică locală, are
în calendarul lucrărilor, activităţi
de curăţenie şi înfrumuseţare a
oraşulu i. Astfel au fost
declanşate operaţiunile de tăiere
şi aranjare a coronamentului la
arborii de pe domeniul public şi
pregătirea spaţiilor verzi pentru
plantarea de arbuşti, flori,
precum şi semănarea de iarbă în
zona centrală a oraşului.
Ca o noutate, în acest an,
vom achiziţiona ghivece şi flori
pentru decorarea stâlpilor de pe strada Al.Sahia şi din alte zone ale oraşului.
De asemenea, cu sprijinul Ocolului Silvic Sâpcea Cugir, vor fi confecţionate
suporturi de lemn în care vor fi plantate flori, iar apoi vor fi amplasate în
zonele cu circulaţie pietonală.
Pe lângă înfrumuseţarea oraşului, curăţenia de primăvară este o prioritate
la care dorim să angrenăm pe toţi cetăţenii oraşului. Primăria va intreprinde
acţiuni de curăţire a albiilor râului, a zonelor greu accesibile pe timp de iarnă,
măturatul străzilor şi aleilor, vopsirea bordurilor cu var. Menţionăm că a fost
finalizat procesul de concesionare a serviciului public de salubrizare, cu firma
S.C. G&E Invest 2003 S.R.L., care va declanşa o amplă acţiune de completare
cu containere pentru depozitarea gunoiuluimenajer, construirea de spaţii
special amenajate pentru depozitarea materialelor provenite din demolări,
precum şi a ambalajelor din carton şi sticle de plastic. Vor fi deasemenea
transportate în zilele stabilite de firma susmenţionată, crengile provenite din
tăierile de arbori făcute de populaţie.
Prin toate acţiunile pe care le vom intreprinde alături de întreaga populaţie,
ne propunem să avem un oraş curat, frumos, pregătit pentru sărbătorile de
primăvară!
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator public

- prin programul SAMTID au fost modernizaţi ,cca 14 km de reţea apă potabilă cu branşamente pe străzile
Victoriei, Stefan cel mare , E. Racoviţă,, V. Alecsandri,Unirii,I L. Caragiale, Doinei, Trandafirilor,Mureşului A.
Sahia ,N. Copernic, 1 Mai, R. Mic, S.Barnutiu ,Scaunel, Colinei A. Vlaicu Carpaţi, Ghe. Doja, Horea, Libertaţii,
Aleea Constructorului, Livezii, Rozelor
- au fost înlocuiţi de către SC APA CTTA 337 ml reţea apă potabilă pe str. Zorilor, 1 Decembrie 1918 şi 58
de branşamente precum şi dotarea staţiei de tratare apă de pe Rîul Mare cu o pompă , un aparat de clorinare şi un
aparat de masurare debit apă
- din bugetul local au fost executate lucrări pentru extinderea reţelei de canalizare menajeră cu 1685 ml pe str.
N. Copernic şi Victoriei şi 656 ml canalizare pluvială pe str. Victoriei şi Teiului
Din punctul de vedere al transportului local au fost amenajate şi modernizate
10 staţii de autobuz cu copertine pentru protecţia călătorilor împotriva
intemperiilor, dotate cu scaune, pe str. R. Mic, 21 Decembrie 1989, Victoriei, 1
Decembrie 1918, N. Bălcescu şi str. Principală din Vinerea.
Precizez că a fost întocmită documentaţia tehnică pentru extinderea
iluminatului public în întreg oraşul, investiţie ce urmează a fi demarată în cursul
acestui an, iar la capitolul Protecţia mediului, în cursul anului 2006, au fost
executate lucrări de reparaţii şi extindere a zidurilor de protecţie maluri, pe str.
N. Copernic şi str. Mărăşeşti, pe o lungime de 1030 ml. precum şi un zid de
reţenţie aluviuni pe canalul Mărăşeşti, în lungime de 25 ml.
În ceea ce priveşte activitatea comercială şi industrială a oraşului, doresc să
vă informez că activitatea agenţilor economici care-şi desfăşoară activitatea în
oraşul Cugir, este structurată pe următoarele activităţi: comerţ, prestări servicii
şi producţie.
Aceste activităţi se desfăşoară sub următoarele forme de organizare: P.F.
(persoane fizice autorizate); A.F. (asociaţii familiale); S.R.L.(societăţi cu răspundere limitată). Activitatea de
comerţ se desfăşoară atât în puncte fixe (spaţii comerciale), cât şi ambulant (pieţe), în acest sens funcţionează
aproximativ 480 agenţi economici.
Activitatea de prestări servicii se desfăşoară atât în puncte fixe (spaţii), cât şi la diverşi beneficiari, cca. 230
agenţi economici, iar activitatea de producţie este structurată pe următoarele domenii de activitate: prelucrarea
metalelor – cca. 18 agenţi economici; prelucrarea lemnului – cca. 25 agenţi economici; prelucrarea cărnii – 3
agenţi economici; confecţii – 5 agenţi economici
În numerele următoare ale „Curierului de Cugir” vom reveni cu celelalte date referitoare la cultură-sport,
siguranţa cetăţeanului şi ordine publică, taxe şi impozite locale, agricultură, fond locativ, administrarea domeniului
public, asistenţa socială şi servicii publice. Toate aceste date se regăsesc în raportul publicat pe pagina de internet
a Primăriei la adresa: www.primariacugir.ro.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraşului Cugir

Administrarea blocurilor de locuinţe
Blocurile etajate şi cu locuinţe multiple au devenit o existenţă cotidiană, firească dar şi vitală pentru cea mai
mare parte a oamenilor. Situaţia este similară în toate ţările şi localităţile urbane. Existând această stare de fapt
numită şi condominiu(coproprietate). În timp, s-au statornicit forme şi modalităţi de administrare şi convieţuire,
adaptate la construcţiile respective, blocuri (după numele suedezului Blok, inginer constructor, care a construit
primele asemenea clădiri, în U.S.A.).
Pentru reglementarea convieţuirii în condominiu, adică în clădiri în care locuiesc mai multe familii, s-au adoptat
acte normative specifice, respectiv Legea 114/1996 (Legea locuinţei), O.G. 85/2001 (privind organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari) şi H.G. 400/2003, privind normele metodologice care rezolvă problemele
cotidiene. Şi Consiliul Local Cugir a adoptat H.C.L. 49/2005, care completează Legea nr. 114 şi O.G. 85, adăugând
menţiuni privind contravenţiile în domeniul funcţionării asociaţiilor proprietarilor.
În Cugir sunt 6559 apartamente inclusiv garsoniere (după denumirea franceză: locuinţe pentru tineret). Începând
cu anul 2003 – 2004, funcţionează la primărie „Biroul de Îndrumare Metodologică, Control financiar contabil şi
gestionar al Asociaţiilor proprietarilor”, care este încadrat cu doi specialişti, respectiv jurist Arion Florin şi economist
Vădineanu Dan, care caută să rezolve problemele din domeniu. În Cugir sunt 49 forme asociative în blocuri
multietajate, diverse.
Pentru anul 2007, programul, respectiv obiectivele serviciului, sunt acelea de a se intra în legalitate în privinţa
convieţuirii fireşti şi mai ales a menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ca şi a stării clădirilor. Programul
prevede:
1-Verificarea existenţei asociaţiilor proprietarilor. Ele pot exista prin transformarea fostelor asociaţii de locatari
sau înfiinţarea din nou. În prezent sunt numai 24 asociaţii ale proprietarilor constituite legal.
2-Verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor ce revin preşedintelui, comitetului asociaţiei, comisiei de
cenzori şi administratorului.
3-Acordarea sprijinului juridic şi financiar-contabil competent, pentru crearea asociaţiilor proprietarilor prevăzute
de lege.
În cursul lunii ianuarie şi februarie a.c. au avut loc întâlniri cu 42 de reprezentanţi ai tot atâtea forme asociative.
Acţiunea bine coordonată este considerată un pas foarte important în clarificarea problemelor locale, din oraşul
nou.
4-S-a stabilit termen limită 31.05.2007 pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale, pentru anul
curent .
5-În mod firesc pentru problemele care apar între locatari sau la cererea acestora Primăria va acţiona numai
împreună cu reprezentanţii asociaţiilor proprietarilor. În acelaşi mod va proceda şi Poliţia comunitară sau Poliţia
oraşului Cugir. De mare actualitate este posibilitatea reabilitării termice ale clădirilor unde proprietarii suportă
numai 33% din cheltuieli.
Ing. Aurel VOICU
Viceprimar
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În cursul anului 2007 se vor acorda Plăţi Directe pe hectar din
fondurile Uniunii Europene în valoare de 55 euro/ha. În sectorul vegetal
banii se vor da celor care lucrează pământul, în următoarele condiţii:
-suprafaţa de teren agricol lucrată (teren arabil, fâneţe, vie, livadă)
să fie de cel puţin un hectar, împărţită în parcele de cel puţin 30 de arii;
-pământul să fie înscris în Registrul Fermelor;
-proprietarul sau arendaşul să depună o cerere la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură Alba.
De asemenea se vor acorda Plăţi Naţionale Complementare pe
suprafaţa cultivată, în jur de 30 euro/hectar/an pentru următoarele culturi:
grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, floarea soarelui, porumb, rapiţă, plăţi
care vor fi suportate de la bugetul Ministerului Agriculturii.
Atenţionăm producătorii agricoli care îndeplinesc cerinţele de mai
sus că începând cu data de 1 martie 2007, cererile pentru subvenţii pe suprafaţa de teren se depun la Agenţia de Plăţi Alba
de pe strada Moţilor nr. 112 (lângă stadionul din Cetate) conform programării stabilite. Tabelele cu programarea pe zile şi
ore sunt afişate la Primăria oraşului Cugir.
În sectorul zootehnic se vor acorda Plăţi Naţionale Directe Complementare pe specii după cum urmează:
BOVINE:
-Primă pe tona de lapte livrat: 148 lei/tonă lapte,
-Primă pe cap de animal pentru bovine adulte femele care alăptează: 400 lei/cap
-Primă specială pe cap de animal pentru tineret bovin la îngrăşat: 400 lei/cap
-Primă de sacrificare pe cap de animal pentru bovine: 150 lei/cap
OVINE/CAPRINE:
-Primă pe cap de animal pentru ovine/caprine la fătare: 35/cap
Ing. Victoria ŞIPOŞ
Centrul de Consultanţă Agricolă

Evenimente la Şcoala nr.2
Matematică, de ma re dificu ltate şi
anvergură, organizat la “Şcoala cu ceas“
din oraşul Rîmnicu-Vâlcea. Din cei
peste 1800 de participanţi, eleva LUPŞA
DIANA, a obţinut o Menţiune, situânduse pe primele locuri ale concursului.
La Concursul Interjudeţean “Viitorii
Matematicieni”desfăşurat la Alba-Iulia,
elevi ai şcolii noastre s-au clasat, de
asemenea pe primele locuri: CIUPE
DARIUS-cla sa a VII-a B-locul I;
LUPŞA DIANA- clasa a VII-a B – locul
II; DUBLEŞIU ALEXANDRU - clasa
a VI-a B – locul II; NAGY MELINDAcla sa a VI-a B – locul II; BUTA
CRISTINA- clasa a VI-a B – locul III;

GĂINAR ALEXANDRU- clasa a V-a
A – locul III.
Copiii enumeraţi au luat o mică
vacanţă, în M-ţii Apuseni, ca o primă
etapă a parteneriatului cu Şcoala din
Vadu Moţilor. Proiectul îşi propune
promovarea dialogului şi a comunicării
între elevii din şcoli şi medii diferite, a
valorilor commune urmă rin du -se
armonizarea condiţiilor sp ecifice
fiecărei zone şi şcoli cu exigenţele
sociale de ordin general.
DIRECTOR,
Prof.Gabriela LUPU

Învăţământul cugirean
La sfârşitu l lunii ianuarie(27
ian.20007)a avut loc la Petroşani un
Simpozion naţiona l de dida ctică
modernă – „Predarea interactivă centrată
pe elev. Învăţarea prin cooperare”, unde
au participat, printre invitaţi din întreg
mediu didactic românesc (Ga laţi,
Timişoara, Bucureşti, Braşov, Suceava)
şi cadre didactice din oraşul nostru. Este
de remarcat faptul că modelul acestui
simpozion, realizat de cadrele didactice
din Petroşani, este inspirat de modelul
Simpozionului de didactica modernă,
care deja este binecunoscut în rândul
cadrelor didactice cugirene, organizat de
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Cugir.
Astfel, înv.Huştiuc Nicoleta (Şc.gen.Ion
Mihu, Vinerea), a participat cu lucrarea
„Promovarea cu su cces a metodelor

didactice active şi interactive”, iar despre
„Metode şi tehnici de dezvoltare a
spiritului creator, Metode de dezvoltare a
spiritului creativ”, a consemnat înv.Mihu
Rozalia, respectiv prof.Andraşiu Gabriela
Liliana (Şc.gen.2). D-l prof.Ionuţ Iancu de
la Colegiul Tehnic I.D.Lăzărescu, a vorbit
despre nevoia de a fi original, susţinând
lu cra rea „Metode de crea tivita te şi
originalitate”, în faţa unei comisii de
specialitate. Noile strategii de predare şi
învăţare adaptate stilurilor de învăţare, au
fost demonstrate şi prezentate de către
prof.Dumitrean Camelia de la Colegiul
Tehnic I.D.Lăzărescu, în cadrul secţiunii
de pedagogie.
Organizatorii şi-au primit musafirii cu
braţele deschise, într-o colaborare perfectă
dintre primaru l oraşulu i Petroşa ni şi

ALEŞII NOŞTRI
Nicuşor MIHAI
Consilier Local- P.N.L.
Locul si data nasterii: Cugir, AB, 05.07.1963
Starea civila: casatorit, un copil
Studii: 1987: Institutul Politehnic Cluj- ing.T.C.M.
din 1999 doctorand la Universitatea Tehnica Cluj
2005: curs post universitar specializarea Securitate şi
Apărare Naţionala la Univ. Naţională de Apărare
2006: masterand în Securitate şi apărare naţională la
Universit.Naţională de Apărare Carol I- Bucureşti
Activitate profesională: 1987-1993: inginer la
U.M.Cugir; 1993-1997: şef secţie producţie U.M.Cugir
1997-1999: director general UM Cugir
1999-2001: director de producţie la UM Cugir
2001-2005: director tehnic administrativ SC Star Transmission
2005-2007: director general SC Romtehnica SA Bucuresti
din 2007: director general AVAS-Guvernul României

Activitate politică:
-preşedintele organizaţiei locale a Partidului Naţional Liberal
-consilier local din anul 1992
-din 1996 -preşedintele Comisiei de buget finanţe din Cons.Local Cugir

Cugir

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...

Subvenţii în agricultură pe anul 2007

Multe evenimente importante s-au
succeda t la în ceput d e a n si de
semestru, pentru elevii Şcolii cu cls.IVIII Nr.2. Astfel, amintim rezultatul de
excepţie al elevei GRUIAN FLAVIA,
cls.a VIII-a B, care a câştigat marele
Premiu, la Concursul Naţional de
Eseuri pe tema ”Gându ri despre
Holoca ust” , d esfăşurat la Şcoa la
”Regina Maria” din Sibiu. Fericitei
câştigătoare, premiul (diplomă şi 800
RON) şi multe laude, i-au fost
înmânate de scriitorul de renume
internaţional şi supravieţuitor al
Lagărulu i de concen tra re şi
exterminare de la Auschwitz, OLIVER
LUSTIG.
Un alt moment important pentru
şcoa lă, l-a constituit invitaţia de
participare la Concursul Naţional de

de

Taxele de păşunat pe anul 2007 aprobate
În şedinţa din 22.02.2007, Consiliul Local Cugir a stabilit repartizarea
suprafeţelor de păşunat, taxele de păşunat pe anul 2007, precum şi data
ieşirii la păşunat în acest an. Prin Proiectul de hotărâre Primarul a propus
menţinerea acestor taxe la nivelul anului 2006, respectiv 20 RON/cap animal
pentru bovine şi cabaline adulte, 10 RON/cap animal pentru bovine şi
cabaline tineret, 5 RON/cap animal pentru ovine, caprine şi porcine adulte
precum şi 2,5 RON/cap animal pentru ovine şi caprine tineret. Fiecare
crescător de animale, este obligat să efectueze 2 zile muncă/ cap de animal
pentru specia bovine şi cabaline, respectiv 0,4 zile / cap animal pentru specia
ovine şi caprine. Data ieşirii la păşunat a fost stabilită pentru zona de şes la
05.04.2007 pentru ovine şi caprine şi 11.05.2007 pentru bovine şi cabaline.
Pentru zona de munte data ieşirii la păşunat este 25.05.2007 pentru păşunile
Preluca, Sasu, Faţa Fântânii şi Răchita şi 10.06.2007 pentru celelalte păşuni.
Scoaterea animalelor la păşunat va putea fi făcută numai dupa achitarea
taxelor la Ocolul Silvic Sâpcea Cugir, sau la biroul din Vinerea, pentru
locuitorii din această localitate.

Întâlnire cu fermierii
Joi 15.02.2007, la Primăria Cugir s-a desfăşurat întâlnirea fermierilor
din zonă cu specialiştii de la Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă,
Direcţia Agricolă şi Agenţia de Plăţi Alba, unde au fost prezentate
modalităţile de obţinere a subvenţiilor pe anul 2007. Acţiunea a fost
organizată de Instituţia Prefectului judeţului Alba în colaborare cu Primăria
oraşului Cugir si a fost bine primită, ea bucurându-se de participarea a 50
de fermieri cugireni.

Elevi cugireni în Franţa
În şedinţa ordinară, Consiliului Local a aprobat cheltuielile de transport
pentru o delegaţie a Colegiului Naţional David Prodan, formată din 15
elevi şi 2 cadre didactice, care se vor deplasa în Franţa, localitatea Castelnau
le Lez, în cadrul acţiunilor de parteneriat cu Colegiul Georges Pompidou.
Această vizită în Franţa, vine ca răspuns al vizitei elevilor francezi de anul
trecut de la Cugir.

Primarul dă raportul!
În conformitate cu prevederile legale, în şedinţa de Consiliu Local,
primarul Adrian Teban a prezentat în faţa consilierilor, Raportul privind
starea economică şi socială a oraşului Cugir, pe anul 2006. Raportul poate
fi co nsultat pe pag ina de internet a Primăriei Cugir, la ad resa:
www.primariacugir.ro.

Ocolul Silvic Sâpcea Cugir
are buget!
În aceiaşi şedinţă s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 la Ocolul Silvic Sâpcea Cugir. În acest an există o creştere a bugetului
cu 10% faţă de anul trecut, Ocolul Silvic Sâpcea Cugir având estimate
venituri şi cheltuieli pe acest an de 1.226.000 RON. În lista de investiţii pe
acest an figurează reabilitarea cantoanelor silvice din Groşi, Pepinieră şi
Râul Mare.

ma nageru l Şcolii Ca rmen Sylva,
deschiderea Simpozionului desfăşurânduse în Sala oficială a Primăriei Petroşani,
unde oaspeţii de seamă au devenit
spectatorii unui mirific concert susţinut de
ma i multe coru ri, printre care s-au
remarcat corul de copii al Şcolii Carmen
Sylva şi corul format din doa mnele
învăţătoare ce trudesc în acest oraş.
Comunicarea, muzica, portul popular
şi dansul au transformat acest spectacol,
într-o sărbătoare a spiritului, lumină-n
suflet şi în gând. S-a trecut la dezbaterea
lucrărilor pe secţiuni, participanţilor din
oraşul nostru fiindu-le străină orice emoţie
juvenilă, întrucât un astfel de Simpozion
al didacticii moderne, a fost organizat mai
întâi la noi în Cugir, anul trecut. Aici la
noi, au participat şi cadrele didactice din
Petroşani, ele amintindu-şi de momentele
plăcute petrecute în Cugir.
Învăţând unii de la alţii, depăşind
orice dista nţă ce ne-ar pu tea separa,
comunicând, vom obţine rezultate ce
deschid căi noi de cercetare şi integrare în
Uniunea
Europeană .
Mulţumind
organizatorilor pentru invitaţie, avem
siguranţa că o astfel de comunica re
ştiinţifică la nivel înalt va fi continuată şi
de alte manifestări cultural-ştiinţifice în
oraşul nostru, deoarece, ”profesorii îţi
deschid uşa ,de intrat trebu ie să intri
singur!”(proverb chinez).
A consemnat prof. Iancu Ionuţ
Colegiul Tehnic I D.Lăzărescu

Poliţia Comunitară Cugir vă
informează:
Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele Poliţiei Comunitare Cugir, în
perioada 15.01.2007 – 15.02.2007, au fost aplicate amenzi contravenţionale pentru:
staţionarea autovehiculelor pe zona de 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 17.01.2007,
M.A.I. domiciliat în oraş Cugir, str. Lalelelor, nr.1, jud. Alba; U.G.I. domiciliat în
com. Vinţu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 6, jud. Alba; C.C. domiciliat în mun. Deva,
str. Aleea Romanilor, nr. 80G, jud. Hunedoara; C.R.M. domiciliat în mun. AlbaIulia, str. Iancu de Hunedoara, nr.9B, jud. Alba; în data de 22.01.2007, M.I. domiciliat
în oraş Cugir, str. Al. Sahia, nr.5, jud. Alba; C.E. domiciliat în oraş Cugir, str. Al.
Sahia, nr.5, jud. Alba; în data de 01.02.2007, I.S.C. domiciliat în loc. Şard, str.
Principală, nr. 14, jud. Alba; B.V.V. domiciliat în mun. Alba-Iulia, str. B-dul
Transilvaniei, nr. 23, jud. Alba; în data de 07.02.2007, M.A. domiciliat în mun.
Sibiu, str. Semaforului, nr. 19, jud. Sibiu; P.P. domiciliat în loc. Pîclişa, str. Carpenului,
nr.29C, jud. Alba, 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 03.02.2007, B.M. domiciliată
în sat Mugeşti, nr.8, jud. Alba; M.S. domiciliată în com. Săliştea, sat. Mărgineni, nr.
23, jud. Alba; în data de 04.02.2007, C.M. domiciliat în sat Dobârca, nr.312, jud.
Sibiu; M.A.A. domiciliată în loc. Mihai Viteazu, str. Principală, nr.599, jud. Cluj;
D.I. domiciliat în com. Vinţu de Jos, sat Inuri, jud. Alba, fiecare cu suma de 2,50 lei.
Pentu depozitarea pe domeniul public de materiale de construcţii, ambalaje, etc.
fără aprobarea serviciilor publice ale Consiliului Local, a fost sancţionată în data de
18.01.2007, Z.D. domiciliată în oraş Cugir, str. Înfrăţirii, nr.10, jud. Alba, cu suma
de 35 lei.
Pentru degradarea mobilierului urban, a fost sancţionată în data de 27.01.2007,
C.D. domiciliată în oraş Cugir, str. Nicolae Bălcescu, nr. 8, jud. Alba, cu suma de
12,50 lei.
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator Public
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Curierul Stării Civile
HOTĂRÂREA NR. 3/2007

Consiliul Local al oraşului Cugir, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de specialitate nr. 762/2007 întocmit de către Biroul Resurse umane din cadrul
Primăriei oraşului Cugir, prin care se propune pentru anul 2007 aprobarea programului de ocupare temporară
a forţei de muncă din rândul şomerilor privind oraşul Cugir, în baza convenţiei încheiată cu Agenţia Judeţeană
de Ocuparea Forţei de Muncă Alba ;
Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al oraşului Cugir şi Proiectul
de hotărâre iniţiat în acest sens de primarul oraşului Cugir;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, ale H.G. nr. 934/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.76/2002 şi H.G. nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă şi modalitatea de finanţare a acestora;
În temeiul articolului 38 alin. (2) lit. d) şi articolulului 46 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei
publice locale, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006,

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1 : Aprobă, începând cu 01.01.2007 Programul de ocupare temporară a forţei de muncă din
rândul şomerilor pentru oraşul Cugir, întocmit de către Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Alba,
care cuprinde un număr de maximum 50 de locuri de muncă subvenţionate pentru serviciile publice, privind
perioada 01.01-31.03.2007 şi perioada 01.11.-31.12.2007, conform Anexelor nr. 1-2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre;
Articolul 2 : Serviciile publice de interes comunitar care se vor executa în cadrul acestui program privind
perioada prevăzută la Articolul 1 din prezenta hotărâre, sunt :
-Reparaţii străzi şi trotuare;
-Pregătirea şi întreţinerea spaţiilor verzi ale oraşului pentru perioada de iarnă;
-Decolmatat rigole,canale,guri de scurgere şi cămine de colectare a apelor pluviale;
-Pregătirea drumurilor şi împrăştierea materialelor antiderapante în timpul iernii;
-Alte lucrări neprevăzute pentru asigurarea serviciilor publice;
Articolul 3 : Contribuţia Primăriei oraşului Cugir la acest program pentru perioada prevăzută la Articolul
1 din prezenta hotărâre constă în : asigurarea uneltelor, mijloacelor de transport şi materialelor necesare executării
lucrărilor din cadrul serviciului public.
Articolul 4 : Aprobă Programul de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru
oraşul Cugir, întocmit de către Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Alba, care cuprinde un număr
de maximum 30 de locuri de muncă subvenţionate pentru serviciile publice, privind perioada 01.04-31.10.2007,
conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Articolul 5 : Serviciile publice de interes comunitar care se vor executa în cadrul acestui program privind
perioada prevăzută la Articolul 4 din prezenta hotărâre, sunt :
-Reparaţii străzi şi trotuare;
-Pregătirea şi întreţinerea spaţiilor verzi ale oraşului;
-Decolmatat rigole,canale,guri de scurgere şi cămine de colectare a apelor pluviale;
-Pregătirea drumurilor şi împrăştierea materialelor antiderapante în timpul iernii;
-Alte lucrări neprevăzute pentru asigurarea serviciilor publice;
Articolul 6 : Contribuţia Primăriei oraşului Cugir la acest program pentru perioada prevăzută la Articolul
4 din prezenta hotărâre constă în suportarea a 30% din salariul de bază brut pe ţară în vigoare în luna pentru
care se face plata, la care se adaugă contribuţiile lunare ale angajatorului la fondurile de asigurări sociale,
asigurarea cu unelete, mijloace de transport şi materiale necesare executării lucrărilor specifice serviciului
public;
Articolul 7 : Împuterniceşte pe Teban Adrian- Ovidiu, primarul oraşului Cugir, să repartizeze locurile de
muncă subvenţionate, în limita numărului de persoane prevăzute la acest program.
Articolul 8 : La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea nr. 184/2006 a Consiliului local al
oraşului Cugir.
Cugir, 25 ianuarie 2007
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
BACIU VASILE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Jr. PAŞTIU IOANA

ROMÂNIA
JUD. ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4/2007
Consiliul local al oraşului Cugir, judeţul Alba, întunit în şedinţă ordinarÎ ,
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului, prin care se propune aprobarea documentatiiilor in faza de SF
pentru urmÎtoarele obiective :
- „Construire sarpanta si invelitoare la cladirea cu parter si etaj a Colegiului Tehnic I.D.Lazarescu
Cugir”
- „Construire sarpanta si invelitoare la imobilul atelier scoala la Colegiul Tehnic I.D.Lazarescu Cugir”
- „Reabilitare pardoseala sala de sport Colegiul Tehnic I.D.Lazarescu Cugir” ,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de Buget Finanţe şi Administrarea Domeniului Public din cadrul
Consiliului local al orasului Cugir si Proiectul de hotarire initiat 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 articolului 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
Articolul 1 - Aprobă documentatia in faza de SF- „Construire sarpanta si invelitoare la cladirea cu
parter si etaj a Colegiului Tehnic I.D.Lazarescu Cugir”,cu urmatorii indicatori tehnico – economici :
-valoarea totala a investitiei - 519.004 lei , din care C+M : 471.504 lei
-durata de realizare a investitiei – 45 zile
Articolul 2 - Aprobă documentatia in faza de SF- „Construire sarpanta si invelitoare la imobilul
atelier scoala la Colegiul Tehnic I.D.Lazarescu Cugir”,cu urmatorii indicatori tehnico – economici :
-valoarea totala a investitiei - 727.913 lei ,din care C+M : 669.913 lei.
-durata de realizare a investitiei – 45 zile
Articolul 3 - Aprobă documentatia in faza de SF„Reabilitare pardoseala sala de sport Colegiul Tehnic
I.D.Lazarescu Cugir” , cu urmatorii indicatori tehnico – economici :
-valoarea totala a investitiei - 437.643 lei , din care C+M - 417.443 lei
-durata de realizare a investitiei – 50 zile
Cugir, 25 ianuarie 2007
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
BACIU VASILE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Jr.IOANA PAŞTIU

ianuarie 2007
NAŞTERI ÎNREGISTRATE :
-CZINKUS LARISA-MAGDALENA;
-MANIU ANISIA-IOANA;
-MEDREA ANTONIA-GIORGIANA;
-VAIDEAN CRISTINA-DIANA;
-IVĂNUŢ DENISA-ALEXANDRA;
-PĂTULEA ROBERTO-NICOLAS;
-NISTORESCU ROBERTO-DANIEL;
-CĂTĂRAMBĂ CONSTANTIN-RĂZVAN;
-GUZU ANDREI-ALIN;
-CRĂCIUN LAVINIA-IOANA;
-VINTILĂ FABIANA-IOANA.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-ROBINSON MICHAEL TROY şi BECHER ADINAELENA-IULIANA;
-KUHAREK ANTON-SORIN şi STANCIU ADELAIOANA;
-PETROI ROMOLUS-PETRU şi CHIRILĂ DOINARAMONA;
-VLAD IOAN şi STOICA MONICA;
-PĂTRUŢIU DANIEL şi MAGDAŞ ANA-MARIA;
-VINŢAN ILIE şi IUNASZ ANA-CRISTINA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
-MOLDOVAN IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.I.Creangă nr.102;

-STANCIU PARASCHIVA, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str.M.Viteazu nr.69;
-CORNE ELEONORA-SOFIA, cu ultimul domiciliu în
oraşul Simeria, str.Ştefan cel Mare nr.15;
-GHIRA FLOARE, cu ultimul domiciliu în comuna
Mogoş satul Cojocani nr.374;
-SUCIU IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.N.Copernic nr.42;
-PISTOL VERONICA, cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, str.1 Iunie nr.5;
-POSTEIU ELEONORA, cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, str.1 Iunie nr.21;
-MOLDOVAN MARIA-ANCA, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, localitatea componentă Vinerea, str.Codrului
nr.7;
-SĂRĂTEAN CAROLINA, cu ultimul domiciliu în
municipiul Blaj, str.I.I.Delabrad nr.6;
-ŞTEFAN ANA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Al.Sahia nr.25;
-BACIU MARIA, cu ultimul domiciliu în comuna
Şpring, satul Vingard;
-ANGHEL FLORICA, cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, str.Gr.Ureche nr.5.
Rodica Felicia CRĂCIUN-DRĂGOI
Ofiţer Stare civilă

Manipulare sau bune intenţii?
O stire de senzaţie facută publică în luna
noiembrie a anului trecut, avea să tulbure liniştea
unora, înaintea sărbătorilor de iarnă : Compania
Nationala Romarm S.A va trece din subordinea
Ministerului Industriilor în subordinea AVAS.
Dat publicitătii prin mijloace mass-media,
zvonul s-a concretizat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.
101 / 20.12.2006 potrivit căreia AVAS-ul „înghite”
practic Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării
în Industrie (OPSPI). Aceasta înseamnă că
privatizarea industriei urmează să se facă printr-o
singură instituţie, întărindu-se astfel transparenţa
procesului de privatizare si administrare a societatilor
comerciale din subordine.
Având în vedere că Uzina Mecanică şi Fabrica de Arme din Cugir sunt sucursale ale C.N.Romarm, nu puţini au
fost cei care au mâncat sarmalele de Crăciun cu sughiţuri, întorcând „pe faţă şi pe dos ştirea”. Ma refer aici la cei pentru
care primul gând a fost la „pernele moi de pe scaun”, şi nu la angajatul simplu.
Fără a se studia cadrul legal, posibilităţile şi oportunităţile reale pe care le poate deschide o asemenea decizie pentru
societăţile respective, fără a se face o analiză pertinentă, degajată de propriul interes, la începutul lunii ianuarie a fost
organizat în oraş un miting de protest.
Ca la orice manifestare de acest fel, s-au scandat lozinci: „anti”-AVAS (deşi mulţi dintre organizatorii mitingului
nici nu stiau exact ce înseamnă AVAS, care îi sunt atribuţiile sau competenţele); „anti”-conducerea AVAS (că doar
trebuie personalizată incriminarea, ca să se ştie exact „cine este duşmanul”, cine „vrea răul” altfel, în spatele cui sa fie
ascunse propriile interese ?!); în fine, „anti” orice şi oricine, numai „anti” să fie.
S-au spus lucruri care frizează ridicolul, de genul : „să trecem la MapN” - acum când armata este în proces de
restructurare ?! Nici un minister nu poate gira managementul neperformant, lipsa de perspectivă reală a unei societăţi
comerciale, de dragul nimănui, indiferent cum s-ar chema acest minister: al Industriilor sau al Apărării Naţionale.
Orice om de bun simţ întelege că, statul (adică Guvernul) nu poate duce în spate, la infinit, societăţi comerciale
productive a căror datorii istorice se cifrează la mii de miliarde de lei vechi; societăţi, care nu aduc bani la buget ci doar
îi consumă; a căror perspectivă de dezvoltare pentru a aduce plus-valoare, este practic nulă. Aceasta înseamnă „a fura”
din banii contribuabilului cinstit şi a-i arunca nicăieri, adică a alimenta acele găuri negre, despre care se tot vorbeşte dar
care, la manifestări de acest gen (distructive, în opinia mea) sunt voit, trecute sub tăcere.
La momentul respectiv m-am abţinut de la comentarii pentru că ar fi putut părea subiective. Convins fiind însă că,
există forţe politice, oameni a căror mentalitate este profund ancorată în trecut, persoane cărora cuvântul „privatizare”
le aduce fiori reci pe şira spinării şi care se folosesc de vechile metode de manipulare, pentru a menţine o situaţie sau a
deturna o iniţiativă sănătoasă pentru oraş, doar pentru a-şi conserva avantaje personale, doresc să aduc în atenţia
dumneavoastră câteva întrebări:
-Cine se teme de privatizare şi de ce ?
-Cine se teme de orice schimbare şi de ce ?
-Nu este cedat, „se ţine cu dinţii” Clubul Muncitoresc în proprietatea U.M.Cugir, deşi el ar trebui să aparţină acum
tututor cetăţenilor oraşului. De ce?
-Care firme din oraş sunt mai performante, cele cu capital privat, sau cele care au rămas în administrarea statului?
-Câte societăţi cu capital privat din oraş, sunt datornice la bugetul local, şi care este „scorul” societăţilor de stat ?
-Este normal sa vă fie reţinute lunar contribuţiile legale şi să nu fie virate, mărind cuantumul datoriilor şi privând
astfel bugetul oraşului şi bugetul de stat de bani luaţi deja în calcul pentru sectoare care să vină apoi în folosul cetăţeanului
? (Numai la bugetul local, Uzina Mecanică şi Fabrica de arme au o datorie de peste 30 miliarde lei )
-La care societăţi din oraş se vede preocuparea managementului la vârf (a directorilor) în creşterea, dezvoltarea
firmelor prin extindere, modernizare, crearea de noi locuri de munca, alinierea la standardele europene, mulţumirea
angajatului şi a clientului ?
-Câţi dintre cugirenii plecaţi la lucru în străinătate lucrează în societăţi de producţie aflate în proprietatea statului?
-Care guverne din ţări dezvoltate din lume (spre care tindem şi noi) subvenţionează societăţi productive
neperformante, ajunse în stadiu de insolvabilitate ?
-Câte societăţi productive din ţările dezvoltate sunt administrate de stat ?
Şi lista întrebărilor ar putea continua. Răspunsurile vreau să vi le daţi dumneavoastră, faţă în faţă cu propria
conştiinţa, neînveninată de sloganuri „sforăitoare”, care instigă la ură distructivă, binedirecţionate spre interesul mărunt
şi departe de cel general, al societăţii şi momentului. Rămân la părerea că oamenii nu au fost şi nu sunt corect informaţi,
sunt încă folosiţi ca masă de manevră. Privatizarea nu poate aduce decât progres şi este firesc să fie aşa, pentru că atunci
când cineva investeşte bani este normal să-şi dea interesul ca afacerea să meargă, pentru că sunt banii proprii. Banii
statului sunt „ai tuturor şi ai nimănui”.
Aş mai putea veni în sprijinul celor afirmate cu un exemplu: Parcul Industrial Cugir. Ca orice noutate, a fost o
iniţiativă contestată la vremea respectivă. A preluat spaţiile rămase fără activitate din cadrul Uzinei Mecanice Cugir şi,
datorită unui management performant, la finele anului 2006, spaţiile sunt închiriate în proporţie de 98 % unor firme
private, care dezvoltă activităţi profitabile, şi care au creat locuri de muncă pentru cugireni.
Prin natura serviciului actual, sunt în măsură a vă informa în cunoştinţă de cauză, de aceea promit să revin pe
aceasta cale cu informaţii „calde”ori de câte ori este nevoie, spre a evita echivocul şi a împiedica „manipulatorii de
meserie” să genereze false îngrijorări în rândul cetăţenilor oraşului.
( va urma... )
Ing. Nicuşor MIHAI
Consilier local
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Tratamente de iarnă
la pomi

Activităţile eligibile şi tipurile de proiecte privind
reabilitarea siturilor industriale abandonate, au drept scop,
intervenţiile pentru depoluarea propriu-zisă a zonelor, atragerea
investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi
regionale prin: îndepărtarea reziduurilor /deşeurilor industriale;
demolarea clădirilor şi planarea terenului; crearea/extinderea
infrastructurii de utilităţi; reabilitarea /extinderea sistemului
de străzi din interiorul structurii de afaceri; construirea/
reabilitarea /extinderea de clădiri, exclusiv pentru activităţi de
producţie şi servicii.
Realizându-se aceste obiective, putem afirma că PARCUL
INDUSTRIAL CUGIR este un sit industrial modern, european,
într-un oraş european.
Director General
Ing. Emil Nicolae Muntean

Poliţia oraşului Cugir vă informează:
Cu toate că în perioada anului
2006, au fost desfăşurate o serie de
măsuri preventive şi au fost
constatate peste 150 de infracţiuni,
prin prinderea autorilor în flagrant,
în urma analizei situaţiei operative
s-a constatat că fenomenul de
sustragere a materialelor feroase şi
neferoase a continuat şi în acest an,
fiind constatate în flagrant un număr
de peste 20 infracţiuni comise de
către autori minori şi majori. De
asemenea au fost desfăşurate
activităţi preventive atât pe linia
Legii nr. 333/2003 privind paza
bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cât şi pe linia prevenirii
violenţei şi vagabondajului
(absenteism şcolar) în unităţile de
învăţământ.
În continuare exemplificăm
câteva activităţi desfăşurate şi
rezultatele obţinute.
1. La data de 19.01.2007, în
urma verificărilor efectuate a fost
identificat numitul Vîrvorea P. de 51
ani, din com. Jina, jud. Sibiu, ca fiind
autorul mai multor furturi comise în
luna iunie 2005, din cabane situate
pe raza oraşului Cugir, în zona
numită Valea Pleşii. Autorul este
cercetat în stare de arest, sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de furt calificat
şi stabilirea întregii activităţi
infracţionale.
2. În noaptea de 19/20.01.2007,
în jurul orelor 02,00, Poliţia oraşului
Cugir a fost sesizată de către numita
Ursu M. din Cugir, cu privire la
faptul că o persoană necunoscută a
pătruns în apartamentul ei şi a
încercat să-i violeze fiica în vârstă
de 12 ani. În urma investigaţiilor
efectuate, autorul faptei a fost
identificat în persoana numitului
Măgureanu F. C. de 23 ani, din
Cugir, care este cercetat în stare de
arest, sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de tentativă de viol.
3. Cu ocazia efectuării
serviciului de patrulare, la data de
22.01.2007, patrula de siguranţă
publică, a surprins în flagrant pe
numiţii Sabău I. O. de 17 ani şi Rupa
I. G. de 13 ani, ambii din Cugir, în
timp ce încercau să valorifice la
Centrul de colectarea fierului vechi
situat pe str. M. Sadoveanu, mai
multe părţi componente provenite

din demontarea unor paturi metalice.
În urma cercetărilor efectuate s-a
stabilit că componentele erau în
greutate totală de 53 kg şi au fost
sustrase de către cei doi din interiorul
blocului nr. 6 de pe str. Tineretului,
imobil care aparţine S.C. U.M. Cugir
SA. Prejudiciul produs a fost recuperat
în totalitate, iar autorii sunt cercetaţi
în stare de libertate sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
4. La data de 23.01.2007, în urma
unei acţiuni efectuate în piaţa
agroalimentară Complex, de către
ofiţerii din cadrul Formaţiunii de
Investigarea Fraudelor Cugir,
împreună cu comisari din cadrul
Gărzii Financiare Alba, au fost
confiscate de la numiţii Filip S. I. şi
Vasiliu D. V., un număr de 574
pachete ţigări netimbrate, de diferite
mărci şi un număr de 5 litri alcool, fără
emblemă de marcare, bunuri în
valoare totală de 1.511,50 lei.
Împotriva celor doi fiind luată şi
măsura sancţionării contravenţionale
cu amendă în valoare de 120.000 lei
fiecare.
5. La data de 03.02.2007, în urma
investigaţiilor efectuate, au fost
identificaţi numiţii Varga I. de 17 ani,
Daviduţă G. I. de 24 ani, Ghinea N. F.
de 24 ani şi Bonţa V. de 16 ani, toţi
din Cugir, ca fiind autorii furtului
comis în perioada 17-26.01.2007, din
sediul SC Forest Consulting SRL
Cugir, împrejurare în care au sustras
produse electronice în valoare totală
de 10.000 lei, prejudiciul produs fiind
recuperat în proporţie de 90 %. Tot cu
această ocazie, în urma extinderii
cercetărilor s-a stabilit că numitul
Ghinea N. F. de 24 ani, este şi autorul
furturilor comise în nopţile de 18/
19.10.2006, 30/31.12.2006 şi 16/
17.01.2007, din SC Violeta Star SRL
Cugir, ocazii cu care a sustras băuturi
alcoolice, cafea, ţigări şi produse
electronice, reuşindu-se recuperarea
prejudiciului în proporţie de 30 %. În
cauză se continuă cercetările sub
aspectul comiterii infracţiunii de furt
calificat şi stabilirea întregii activităţi
infracţionale a autorilor.
6. În urma activităţilor
desfăşurate, la data de 12.02.2007, au
fost identificaţi numiţii Almăşan T. I.
de 16 ani, Szabo F. I. de 17 ani, Nicolae
I. I. de 15 ani şi Notar M. A. de 19 ani,

Cugir

Sfatul Specialistului:

Parcul Industrial Cugiro promisiune de viitor!
S.C. “Parcul Industrial Cugir” S.A a fost înfiinţat prin
H.G. 1031/2002, în urma divizării S.C. “Uzina Mecanică Cugir”
S.A., din cadrul Companiei Naţionale “ROMARM”S.A.
Societatea nou creată, respectiv S.C.”Parcul Industrial Cugir”
S.A., se constituie sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, în
vederea administrării unui parc industrial şi preia activele
necesare înfiinţării acestui parc.
Obiectivul strategic primordial este îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite de către societatea administrator, celor 42 de
societăţi ce fiinţează în parcul industrial. Acest lucru se poate
obţine prin “nominalizarea ca agent economic consumator de
utilităţi”, respectiv o reţea proprie de racordare la energie
electrică, gaze naturale, apă şi canalizarea. Acţiunea se referă la
separarea de actualul furnizor de utilităţi, respectiv S.C.”Uzina
Mecanică Cugir”.
Finanţarea este asigurată, prin aport de capital, de către
acţionarul unic Consiliul Judeţean Alba, în sumă de 650.000
lei, sumă rezultată prin vânzarea de teren şi active către S.C.
Star Transmission S.R.L., membră a concernului Daimler
Chrysler.
În acest moment sunt realizate studiile de fezabilitate şi
proiectele tehnice pentru alimentarea cu energie electrică şi gaze
naturale. Execuţia se va realiza în trimestrul I al anului 2007.
Deasemenea, putem spune că există în execuţie un program de
accesare de fonduri europene de dezvoltare regională, cu şanse
mari de a fi selectat şi finanţat. Parcul Industrial Cugir poate fi
calificat ca şi beneficiar eligibil, situându-se geografic într-o
zonă eligibilă respectiv “Zona cu potenţial de creştere
economică”, încadrându-se perfect în programele ce privesc
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, în
domeniul de intervenţie “Reabilitarea siturilor industriale”.

de

toţi din Cugir, ca fiind autorii furturilor
comise în noaptea de 12/13.01.2007
din autoturismul numitului Roşu V.,
în noaptea de 23/24.01.2007 din
autoturismul numitului Lavu I., în
noaptea de 03/04.02.2007 din
autoturismul numitului Muntean I. şi
în noaptea de 08/09.02.2007 din
autoturismul numitului Ciortan I.,
împrejurări în care au sustras
radiocasetofoane şi acumulatori auto,
reuşindu-se recuperatea prejudiciului
în totalitate.
7. La data de 12.02.2007, în jurul
orelor 15,30, patrula de siguranţă
publică a prins în flagrant pe numiţii
Notar M. A. de 19 ani şi Rupa I. G. de
14 ani, ambii din Cugir, în timp ce
încercau să sustragă, după ce au
secţionat un cablu telefonic având
lungimea de 25 m. Cablul era pozat
pe peretele blocului nr. 5 situat pe str.
Gh. Doja şi la acesta erau conectaţi un
număr de 120 abonaţi. În cauză se
efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de tentativă la furt
calificat.
8. În urma investigaţiilor
efectuate, la data de 15.02.2007 au fost
identificaţi numiţii Sabău A. E. de 15
ani, Cîrţu M. P. de 17 ani şi Notar M.
A. de 19 ani, toţi din Cugir, ca fiind
autorii furtului comis în noaptea de 13/
14.02.2007, din incinta SC Metalul SA
Cugir, ocazie cu care au sustras un
număr de 5 uşi din aluminiu de la un
uscător de material lemnos. Din
verificările efectuate, am stabilit că
după ce au sustras uşile autorii le-au
demontat iar tabla rezultată au încercat
să o valorifice la un centru de
colectarea fierului vechi. În continuare
se efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
9. A fost identificat numitul Peter
V. de 25 ani, din com. Săcel, jud.
Maramureş ca fiind autorul furtului
comis în data de 09.02.2007, ocazie
cu care a tăiat şi sustras mai mulţi
buşteni de esenţă răşinoase din pădurea
aparţinând Ocolului Silvic Sâpcea,
situată în locul numit Valea
Comarnicului. Prejudiciul produs a
fost în valoare totală de 2.000 lei, fiind
recuperat în totalitate iar în continuare
se continuă cercetările sub aspectul
comiterii infracţiunilor de tăiere ilegală
de arbori şi furt de arbori.

10. La data de 20.02.2007, în
jurul orelor 22,00 patrula de
siguranţă publică a prins în flagrant
pe numiţii Cîrţu M. P. de 17 ani,
Nicolae I. I. de 15 ani şi Sabău A. E.
de 15 ani, toţi din Cugir, în timp ce
încercau să sustragă dupa ce au
secţionat un cablu telefonic cu
lungimea de 21 m. Cablul era pozat
pe peretele blocului nr. 19 situat pe
str. Al. Sahia şi la acesta erau
conectaţi un număr de 130 abonaţi.
Cu ocazia acţiunilor desfăşurate
atât în cursul săptămânii cât şi în
zilele nelucrătoare au fost constatate
şi sancţionate un număr de 174
contravenţii, în valoare totală de
18.000 lei, din care: la Legea 61/
1991 privind ordinea şi liniştea
publică = 31; OUG 195/2002
privind circulaţia pe drumurile
publice = 128; Legea nr. 333/2003
privind paza bunurilor, valorilor şi
protectia persoanelor = 5; Legea 12/
1990 privind comerţul ilicit = 10. Au
fost ridicate în vederea suspendării
un număr de 10 permise de
conducere auto şi un număr de 4
certificate de înmatriculare pentru
diferite abateri.
Pe această cale, rugăm cetăţenii
care deţin pivniţe la subsolul
imobilelor, să ia măsuri de asigurare
a bunurilor pe care le deţin, prin
montarea unor încuietori sigure la
uşile de acces în acestea, precum şi
prin montarea de interfoane şi
sisteme de închidere la uşile de acces
în casa scării.
De asemenea, având în vedere
că în ultima perioadă de timp au fost
comise mai multe furturi din societăţi
comerciale care nu erau asigurate
corespunzător, atragem atenţia
administratorilor acestora şi le
aducem la cunoştiinţă că în
conformitate cu prevederile Legii nr.
333/2003 modificată, privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, au obligaţia de
a lua măsuri de asigurarea pazei
bunurilor deţinute, prin montarea
unor sisteme de alarmă antiefracţie,
în caz contrar fiind puşi în neplăcuta
situaţie de a lua măsuri de
sancţionare contravenţională.
Comisar şef Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei oraşului Cugir

La cerea mai multor cititori, revenim cu câteva recomandări în ce priveşte
tratamentele care se fac la pomi în repausul vegetative (de iarnă).
Pentru început să reamintim că pe timpul iernii pe scoarţa copacilor iernează
o multitudine de agenţi patogeni ca: rapăn păduchele din San Jose- iarnă,
afide, ouă acarieni, rezervă, făinare, monilioză, erwinia, monilioza, etc.
Dintre aceştia cel mai periculos este păduchele din San Jose, despre care vom
scrie câteva cuvinte. Păduchele din San Jose este cel mai păgubitor dăunător al
pomilor, fiind considerat dăunător de carantină. Este răspândit în toate zonele
din ţara noastră . Este polifag, atacând peste 200 de specii de arbori, arbuşi,
plante ierboase, preferănd speciile lemnoase. Atacă atât părţiile lemnoase, frunzele
cât şi fructele. Se fixează cu ajutorul rostrului (un organ care îl ajută la hrănire) în
ţesutul ramurilor şi suge conţinutul celular. O data cu înţepătura este introdusă
şi saliva , care conţine o substanţă toxică sub acţiunea căreia se produc o serie de
modificări biochimice, din care cauză ţesuturile se necrozează, se roşesc
producându-se pete caracteristice. Pomii atacaţi au o vegetaţie redusă, frunze
etiolate, fructe mici şi pătate. Când atacul acestui dăunător este mare pomi se
uscă începând de la vărf în jos. Fiind un dăunător de talie mică este greu de
observat cu ochiul liber, dar în timp devin evidente efectele atacului. Acest
dăunător are 2-3 generaţii pe an, mai frecvent două. Iernează ca larvă de vârsta Ia sub un scut protector, pe ramurile şi tulpinile pomilor.
Pentru combaterea acestui dăunător sunt necesare 1-3 tratamente la
avertizare, pe vegetaţie, precum 1-2 tratamente pentru forma hibernantă. În
continuare vom discuta despre tratamentele care se execută în repausul vegetativ,
urmând ca în alte articole viitoare să discutăm despre tratamentele care trebuiesc
executate pe vegetaţie împotriva acestui dăunător periculos pentru pomi fructiferi.
Aşadar pâna la pornirea pomilor în vegetaţie se va executa un tratament cu unul
dintre următoare insecticide: OLEOCARBETOX-1,5 %, OLEOEKALUX-1,5%,
OLEODIAZOL-1,5%, CARBETOX-1%. Acest tratament este eficient şi pentru
reducerea rezervei de afide, ouă de acarieni. Spuneam la începutul articolului că
pe scoarţa pomilor fructiferi există şi o rezervă mare de boli ca rapănul, făinarea,
erwinia, monilioza. Pentru reducerea acestei reserve de boli este foarte important
să se execute şi un alt tratament cu piatră vânătă în concentraţie de 3% (300 gr./
10 litri apă).
Aceste tratamente se pot executa până în faza de umflare a mugurilor, când
temperatura este peste 5 grade C şi se execută prin îmbăierea completă a pomilor.
Pentru a nu se face risipă de soluţie se recomandă mai întâi tăierea pomilor.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Vis împlinit
(...urmare din numărul trecut)
Cea de-a 50-a aniversare a „Declaraţiei Şuman” a avut loc la
data de 9 mai 2000. La sfârşitul aceluiaşi an Consiliul European de la
NISA s-a pronunţat în favoarea accelerării negocierilor de aderare cu
statele candidate. Consiliul a luat în discuţie politica de securitate şi
apărare europeană , a trecut în revistă procesul de cercetare european
, siguranţa şi sănătatea consumatorului , protecţia mediului ,
securitatea, justiţia , relaţiile externe şi siguranţa maritimă.
În 15-16 iunie 2001 Consiliul European se reuneşte la Goteborg
unde s-a decis extinderea UE şi asistenţa care va fi dată României şi
Bulgariei. România a depus cererea de aderare în anul 1995 luna
iunie. Deschiderea negocierilor de aderare a ţării noastre în anul 1999
au dus la începerea negocierilor de aderare în februarie 2000.
Din anumite motive uitate deja, România şi Bulgaria nu au fost
incluse în primul val de aderare din anul 2004, care a cuprins 10 state:
Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Slovacia, Cipru, Malta, Ungaria,
Polonia şi Slovenia. Cu eforturi din partea diplomaţiei române, s-a
ajuns ca la 1 ianuarie 2007, România şi-a văzut împlinit un ideal
naţional, acela de a fi primită acolo unde-i este locul. De acum încolo,
depinde numai de noi să reuşim sau nu să ţinem pasul cu ceilalţi
parteneri, dacă avem în vedere că prin integrarea noastră şi a vecinilor
de la sud de Dunăre, numărul membrilor U.E. s-a ridicat la 27 .
Politicienii noştri de astăzi îşi evidenţiază meritele şi contribuţiile,
dar nu ar trebui scăpat din vedere faptul că adesea bucuria se amestecă
cu teama, victoria cu înfrângerea şi deruta cu certitudinea. Conform
unor păreri, pe care bineînţeles nu dorim să fie reale, România se
prezintă în U.E. ca unul dintre cele mai slabe state. Nici un stat membru
nu şi-a tranferat într-un asemenea grad avuţia naţională capitalului
străin. Conform unor surse, sistemul energetic din Franţa, Germania,
Italia sau Anglia, nu a fost dat pe mâna străinilor. România a fost dată
cu totul de către proprii guvernanţi de ieri şi de azi.
În asemenea condiţii este greu de spus ce s-ar mai putea face. În
primul rând, este necesară schimbarea mentalităţii clasei politice, care
în cei 17 ani de după Revoluţie, nu s-au preocupat de interesele celor
care i-au ales, pentru rezolvarea problemelor legate de agricultură,
stoparea exodului forţei de muncă, diminuarea corupţiei şi a birocraţiei
şi nu în ultimul rând de întocmirea unor programe viabile de absorbţie
a fondurilor comunitare, destinate dezvoltării ţării noastre.
Cum întotdeauna speranţa moare ultima, aşa cum am depăşit multe
momente dificile în ultimii ani,vom reuşi şi de această dată s-o facem,
cu cât mai puţine pierderi şi dureri pentru toţi cetăţenii României.
Ing. dipl. Cornel MURG
Consilier local
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