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Raport privind starea economico-socială a oraşului Cugir pe anul 2006
Continuăm
prezentarea
Raportului
privind
starea
economico-socială a oraşului Cugir,
începută în numărul trecut al
ziaruluiu, cu problemele legate de
asigurarea ordinii şi linistii publice
şi protecţie civilă. În ceeea ce
priveşte asigurarea ordinii şi liniştii
publice, informez pe concetăţenii
noştri că Poliţia Comunitară Cugir,
s-a înfiinţat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.19 din
28.01.2005 şi a început activitatea
în 16.03.2005, având ca atribuţii de
bază paza şi ordinea publică precum
şi paza la agenţii economici şi
instituţiile publice din oraşul Cugir:
Poliţia Comunitară Cugir şi-a
început activitatea cu un efectiv de
12 agenţi comunitari şi un şef
serviciu. În prezent în cadrul Poliţiei
Comunitare Cugir îşi desfăşoară
activitate un număr de 14 agenţi
comunitari şi 6 agenţi de pază. Din
activitatea acestora menţionăm
aplicarea a 185 de procese verbale
de contravenţie la H.C.L10/2005,
Legea 61/1991- republicată şi Legea
12/1990, în valoare de 4.284,50 lei.
De asemenea s-au transmis în debit
la Taxe şi Impozite locale şi la
Administraţia Finanţelor Publice
Locale, un număr de 43 proceseverbale de contravenţie în valoare
de 4.855 lei, fiind aplicate şi un

număr de 103 somaţii şi 18 citaţii. În
zilele de sâmbătă şi duminică
dimineaţa, personalul Poliţiei
Comunitare a efectuat controale
împreună cu inspectorii de
specialitate din Primăria oraş Cugir,
la târgul de animale, cereale, piaţa de
mărfuri, ocazie cu care au fost
verificaţi agenţii comerciali în ceea
ce priveşte avizarea la zi a
Certificatelor de producător, existenţa
Certificatului metrologic şi
,,măsurile” de cereale care nu
corespund standard. În
această perioadă, Poliţia
Comunitară a fost angrenată
într-o serie de acţiuni în ce
priveşte păşunatul în zonele
gestionate de Ocolul Silvic
Sâpcea , Composesoratul
Grăniceri, Comitetul de
păşuni Vinerea.
Activitatea
Poliţiei
Comunitare se desfăşoară
după un program stabilit şi
aprobat după cum urmează: un
program de 12 cu 24 ore şi 12 cu 48
ore a fiecărei patrule. Există 4 patrule
care asigură patrularea, conform
planului de pază şi patrulare, în flux
continuu. Patrularea are loc şi în baza
unui plan comun stabilit cu Poliţia
oraşului Cugir pe bază de Protocol.
Poliţia Comunitară Cugir asigură
paza Instituţiilor Şcolare pe timpt de

Primarul CugiruluiPrimarul anului 2006!
În perioada
25-27
martie,
Primarul oraşului
Cugir
Adrian
Teban, a participat
la
Adunarea
generală
a
Asociaţiei oraşelor
din România. La
lucrările adunării
au participat peste
150 de primari de
oraşe din ţară şi sau bucurat de
prezenţa Primului
Ministru
al
României Călin
Popescu Tăriceanu şi a Preşedintelui Traian Băsescu.
Principalele probleme dezbătute au fost descentralizarea,
surse alternative de f inanţare şi parteneriatele
administraţie publică- societate civilă. În cadrul Adunării
generale, Primarul oraşului Cugir Adrian Teban a primit
titlul de „Primarul anului 2006 pe Regiunea de Dezvoltare
Centru”.

zi la un program de 8 ore şi a Spitalului
Orăşenesc Cugir pe timp de noapte la
un program de 12 ore.
În ceea ce priveşte activităţile de
protecţie civilă, pe parcursul anului
2006 , au fost desfăşurate următoarele
activităţi prevăzute în legislaţia în
vigoare , după cum urmează :
-întrunirea C.L.S.U. pentru
Convocarea de pregătire din data de
10.03.06 condusă de Inspectoratul

pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al
judeţului Alba
-participarea la instructajele de
pregătire semestriale pentru luarea
unor măsuri privind dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, analiza factorilor de risc de
pe teritoriul oraşului, cunoaşterea
legislaţiei apărute în domeniul
situaţiilor de urgenţă

-participarea la exerciţiul de
simulare condus de SGA Alba din
data de 30.05.06 privind un accident
produs la barajul Canciu
-participarea la aplicaţia pentru
situaţii de urgenţă din data de
20.07.06 conform planului de
pregătire aprobat de către
preşedintele Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Alba
-participarea la evenimentele
produse de inundaţiile datorate
unor ploi torenţiale din luna
august 2006
Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă constituit pe
parcursul anului 2006, a fost
încadrat cu 16 persoane care au
încheiat contract de voluntariat
pentru intervenţii la incendii şi
situaţii de urgenţă, s-a dotat cu
o Autospecială P.S.I., uniforme,
materiale de intervenţie
specifice şi a participat la toate
activităţiile de pregătire
menţionate mai sus, precum şi la
activităţi de pregătire specifice
lunare. Acesta este dotat pe lângă
utilajele şi materialele de intervenţie
specificate mai sus şi cu 1
Autospecială tip IMOG , 1
buldoexcavator, 1 tractor cu remorcă
şi 1 Ifron .
Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă a participat la limitarea

şi înlăturarea efectelor inundaţiilor
produse de ploi torenţiale în luna
august 2006, la stingerea a 31 de
incendii apărute la diferite obiective
de pe teritoriul oraşului Cugir (3
apartamente
,
1
anexă
gospodărească, 1 atelier reparaţii
auto, 1 incendiu la secţia Sculărie
de la SC UM Cugir SA, 6 incendii
la mirişti, 9 intervenţii la halda de
gunoi), a intervenit la 2 apeluri de
urgenţă primite de la 112 pentru
deblocarea unui cal prins între
conducta de gaz pe strada N.
Copernic şi deschiderea unei uşi
blocate la etajul II al unui bloc de
locuinţe. De asemenea a participat
la aplicaţia condusă de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea”
al judeţului Alba privind intervenţia
în cazul producerii unui incendiu la
fondul forestier pe Râul Mare Cugir.
Pentru asigurarea intervenţiei în
zonele accidentate de munte, greu
accesibile, a fost achiziţionată o
maşină de teren 4x4, cu posibilitatea
dotării cu echipamente de
descarcerare în cazul unor accidente
grave de circulaţie, avându-se în
vedere şi achiziţionarea unei bărci
pneumatice pentru intervenţia în caz
de inundaţii.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraşului Cugir

Să ne cunoaştem oraşul!
1-REŢ EAUA
DE
APĂ
CURENTĂ s-a prelungit în nouă zona
industrială- situată în partea de nord a
oraşului -cu 1,7 km. (măsurată de le
canalul Buşchii –pe strada Victoriei –
către semnalul de intrare în oraş) .
Reţeau de canalizare s-a prelungit în
aceiaşi zonă cu 1,14 km.
2-POD PESTE CANALUL
BUŞCHII este prevăzut în Planul
Urbanistic General (PUG)-Construcţia
este stabilită în dreptul străzii
Alexandru Sahia –continuând cu un
nou drum - până în dreptul staţiei de
gaz metan , cu racord la str.Victoriei.
Lungimea drumului fiind de cca 1 km.
3-OCOLUL SILVIC SÂPCE A
administrează din partea Consiliului
Local Cugir , pădure în suprafaţă de
4853,55 ha şi păşune în suprafaţă de
1578,39 ha. Sediul Ocolului este pe
str. Serelor nr.6 –între calea ferată şi
râul Cugir .
4-NOUA ZONĂ INDUSTRIALĂ
şi prestări servicii, situată în partea de
nord a oraşului ,este deja constituită
prin activităţile unor firme importante.
Acestea sunt : Nova Modul , Elit , APA
, Cugireana , Metalul , Motor
Compani, Ulpia Traiana ,Dronca,
Şurianu, Metalul (în curs de reluare a
activităţii), Lam –Trans , G&S –Invest
2003 .
5-PE VALEA DĂII –în amonte ,
pe versantul din stânga vor fi puşi în

posesie cetăţenii îndreptăţiţi după
legea
fondului
funciar.Se
prefigurează o nouă zonă de
amenajări urbanistice şi de agrement
.
6-PRODUCŢ IE
SAU
RECONDIŢIONĂRI –de planetare
auto, se realizează în cinci unităţi de
producţie din Cugir .
7-STÂLPI ÎNALŢI PENTRU
ANTENE tip releu ( pentru radio,
televiziune sau telefonie fără fir)
existenţi pe teritoriul oraşului sunt
amplasaţi în zonele : Valea Pleşii,
Dealul Drăgana, Dealul Cetate şi
dealul Ghergheleu . Mai sunt şi alţi
stâlpi înalţi pentru antene înalte
,semnificative şi în următoarele
locaţii : pe clădirea cu 6 nivele a
P.I.C.-în curtea U.M.C , cea pentru
televiziune prin cablu de pe str.
Mureşului şi cea de pe clădirea
hotelului Drăgana, pentru Radio
Energy Cugir.
8-SOCIETATEA AGRICOLĂ
„VINEREANA” în anul agricol
2006” a acordat membrilor societăţii,
câte 600 kg cereale la hectar.
9- ARBORI DEOSEBIT DE
VALOROŞI şi rar întâlniţi, există şi
în Cugir . Exemple:”Arborele de
lalea” ,două exemplare (înălţime 20
m şi diametru tulpinei 40 cm) sunt
situaţi pe str.Victoriei 2. Magnolia
albă, două exemplare (înălţime 5 m

, grosime 20 cm ), sunt situaţi pe
str.Sahia nr.6 (din care unul s-a tăiat în
mod abuziv).
10-NUMĂRUL DE SALARIAŢI
, existenţi la finele lunii februarie 2007
în cadrul S.C.”U.M. Cugir” era de 882
iar la „F.A.C”- 1007 (exact 10%
comparativ cu anul 1990). În acest
moment , la „Star Transmission Cugir”
există deja 400 salariaţi
11-F.C.”CUGIR” ,echipa de fotbal
a oraşului activează în Liga IV. Se
situează pe locul II la o diferenţă de 5
puncte faţă de prima clasată.
12-DRUMUL JUDEŢEAN DJ704 , zona Râului Mare, de le Podul Roşu
către cabana „Mistreţul” se va reabilita
în cursul acestui an.
13-LA BAIA PUBLICĂ situată în
str. G. Asachi nr.15 se poate face baie ,
dar se poate spăla şi lenjerie de pat şi de
corp. Există maşini automate de spălat ,
costuri sunt relativ modeste.
14-UTILAJELE TEHNOLOGICE
ALE PRIMĂRIEI conform H.C.L. 203/
2004 pot fi închiriate. Cererile se pot
depune la Primărie camera 9, unde se şi
achită costurile.
15. MORMÂNTUL PRINCIAR
dacic de pe dealul Cetate, a fost
descoperit în anul 1979. Căpetenia
incinerată, se pare că a făcut parte din
anturajul marelui rege dac Burebista.
Ing. Aurel VOICU
Viceprimar
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Atestatul profesional- avantajul colegiilor tehnice
Trăind într-o perioadă a
secularizării şi a influenţelor majore
ale mass-mediei, ajungem la
concluzia că fără informaţii omul
este paralizat din punct de vedere
social. Rapiditatea informaţiilor şi
aplicarea lor cer un anumit timp care
este insuficient pentru satisfacerea
tuturor curiozităţilor ce ţin de lumea
mondenă, de civilizaţie, de politic şi
nu în ultimul rând de educaţie.
Această educaţie o găsim fie în
surse libere (televizorul, cartea,
jurnalul) fie prin instituţiile
acreditate (şcoli) ce deschid calea
spre cercetare, spre specializare şi
spre o viaţă mai bună.
S-a demonstrat demult că fără
şcoală, omul cu greu mai poate răzbi
spre treptele superioare ale ierarhiei
sociale, spre satisfacerea nevoilor
spirituale, iar acum, fără o
specializare potrivită, cu deschidere
spre Uniunea Europeană, tot mai
greu îţi poţi asigura un serviciu
stabil, bine plătit şi cu satisfacţii
majore.
Datorită cererii maxime în
rândul tinerilor de a fi acreditaţi
în utilizarea tehnicii moderne,
Colegiul Tehnic “I.D.Lăzărescu” şia propus câteva oferte bazate pe o
cunoaştere cât mai bună a
calculatorului, acest instrument
devenind indispensabil societăţii
noastre.
Vom urmări nu doar primii paşi
în descifrarea enigmelor ce ţin de
lumea tehnologiilor asistate de
calculator ci, mai mult, clasele ce vor
începe o nouă etapă din viaţă - anii
liceului - au posibilitatea de a se
perfecţiona în faţa societăţii în ceea
ce priveşte tehnicile de calcul,

activităţile comerciale, teoretice şi
practice, cerute atât de des în ţara
noastră şi în toată lumea.
Pentru elevii care vor promova
Testele Naţionale unitatea noastră
oferă posibilitatea şcolarizării pe profil
Tehnic în calificările Tehnician
proiectant CAD (28 locuri) şi
Tehnician operator tehnică de calcul
( 28 locuri). O calificare aparte este
rezervată elevilor ce ştiu că domeniul
economic a spus şi va spune multe de
acum înainte societăţii postmoderne,
Tehnician în activităţi financiare şi
comerciale ( 28 locuri).
Ne mândrim prin faptul că elevii
noştri s-au calificat la faza naţională a
Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice
în domenii precum:
-Electrotehnică - Mitu Alexandru
clasa XII C
-Instalaţii electrice Ghenescu
Alin clasa XI B
-Electromecanică Oltean Cosmin
clasa XII A
-Proiectare asistată de calculator
Cristea Zoltan clasa a XI A
Le dorim succes în continuare
acestor elevi şi pe această cale
reamintim tuturor faptul că, în cazul
în care vor obţine locul I la faza
naţională, se vor putea înscrie la
facultăţi tehnice din ţară fără examen
de admitere !
Îmbinând utilul cu plăcutul, am
creat ambianţa necesară dezvoltării
complete a unui elev ce aparţine
secolului XXI, un viitor elev câştigat
nu doar printr-o diplomă de absolvire
a unui liceu teoretic, ci mai mult,
specializat în meseria ce îi va deschide
porţile diverşilor agenţi economicii
prin atestatul profesional obţinut la
finalul anilor de studiu.

Pentru cei ce urmează o cale mai
uşoară, vrând să îşi îmbunătăţească
treptat abilităţile teoretice cu cele
practice, le vom oferi trei clase de
SAM (Şcoala de Arte şi Meserii) cu
specialităţi cerute de către agenţii
economici ai oraşului nostru, bazândune şi pe numeroasele contracte
încheiate de foştii absolvenţi în
străinătate. Astfel, sperăm să obţinem
buni strungari ( 28 locuri) , buni
sudori ( 28 locuri) iar cea de-a treia
clasă va fi destinată specializării în
mecanică auto ( 28 locuri) - o meserie
deloc de neglijat !
Şi la SAM Colegiul nostru s-a
dovedit a fi în fruntea judeţului Alba,
la Concursul pe meserii calificânduse la faza naţională următorii elevi:
-Mireştean Mihai Marius –
Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale,
-Vinţan Daniel Dumitru –
Mecanic utilaje şi instalaţii în
industrie,
-Preda Ştefan – Strungar.
Pentru continuarea studiilor, a
perfecţionării şi obţinerii unei
diplome, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba a aprobat, pentru cei
care nu şi-au finalizat studiile
preuniversitare, două clase de
frecvenţă redusă (a IX-a si a XI-a)
Să fii educat, să te informezi, să
obţii, sunt cele trei verbe cu care
Colegiul “I.D Lăzărescu” Cugir îşi
menţine drumul perfecţionării spre o
viaţă în care tehnica şi practica vor
avea de câştigat.
Prin aceste meserii, pornim lupta
împotriva şomajului !!!
Prof.Pereanu Mariana- Director
Prof.Iancu Ionuţ

Primăvară dragă, bine ai venit!

ALEŞII NOŞTRI
Emil Nicolae MUNTEAN
Consilier Local- P.N.L.
Locul si data nasterii: Cugir, AB, 07.12.1962
Starea civila: casatorit, un copil
Studii: 1986: Institutul Politehnic Cluj Napoca
1997: Universitatea Bucureşti- managementul calităţii
1999: Managementul operaţiunilor de comerţ exterior
2000: Feintool Elveţia
din 2005: doctorand la Univ. Tehnica Cluj Napoca
2007: managementul Parcurilor industriale
Activitate profesională: 1986-1995: UM Cugir
secţia Scularie- ing. tehnolog, şef atelier SDV
1995-1997: şef secţie Prototip
1997-2004:director dezvoltare , Sculer şef, consilier problematica SDV,
inginer tehnolog SDV
din 2004: director Programe, Director general SC Parcul Industrial Cugir
din 2007: preşedintele Cons. de Administraţie la SC UM Cugir si FAC

Activitate politică:
-membru PNL din anul 1990
-consilier local şi Preşedinte al Comisiei de Urbanism din anul 1996
-vicepreşedintele organizaţiei PNL Cugir, membru in Biroul Teritorial
PNL Alba

Primăvara este plină de
evenimente pentru copiii Grădiniţei cu
program normal nr. 5 Cugir.
Luna martie a debutat cu primirea
şi dăruirea de mărţişoare de către
copii.
Ziua de 8 Martie a fost un omagiu
adus MAMEI şi s-a concretizat în
serbările pe care cele 4 grupe de
preşcolari le-au susţinut pentru părinţii
lor. Şirul poeziilor şi cântecelor,
precum şi scenetele dedicate celei care
le-a dat viaţă, i-a crescut şi educat au
creat deosebite momente de emoţie.
Sărbătoarea “Sădirii arborilor” (15
Martie – 15 Aprilie) a fost marcată prin
îngrijirea unor arbori şi a spaţiului
verde din curtea grădiniţei pentru
formarea la copii a deprinderilor de
păstrare şi iubire a naturii. Urmărind
educarea atitudinii ecologice faţă de
mediul înconjurător, i-am îndrumat pe
copii să strângă hârtiile, ambalajele din
plastic şi alte resturi aruncate la
întâmplare în parcul din apropierea
grădiniţei, sub deviza “Vrem un oraş
european curat”.
În 13 Martie am înscris copiii
grădiniţei noastre în proiectul
european “Spring day”, moment din
care am derulat cu ei o serie de acţiuni.
Astfel, copiii au confecţionat
steguleţele ţărilor UE şi porumbei. De
asemenea au realizat “ Copacul
prieteniei europene”. Cu mult drag au
executat în cadrul activităţii practice
din 16 Martie tema “România de ieri,
Europa de azi”.
Şirul manifestărilor a continuat
prin marcarea “Zilei Mondiale a Apei”
în 22 Martie
Educatoare: Elisabeta
BÎRLONCEA,
Director Grădiniţa cu program
normal nr.5 Cugir

de

Cugir

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Oportunităţi de investiţii
în Cugir
Miercuri 21 martie 2007, la Consiliul Judeţean Alba a avut loc o
întâlnire a reprezentanţilor administraţiei publice locale cu firma de
consultanţă Accenture din Belgia. Firma de consultanţă doreşte realizarea
unei investiţii importante, presupunând construirea unor spaţii de
producţie pe o suprafaţă de 100 Ha şi crearea de 5.000 de locuri de muncă.
Primarul oraşului Cugir a prezentat oportunităţile oferite de oraşul nostru,
iar locaţia propusă a îndeplinit condiţiile referitoare la utilităţi, urmând
ca decizia finală referitoare la acest proiect să fie luată în vara acestui
an.

Şedinţa Consiliului Local
În data de 29 martie 2007, ora 16, a avut loc şedinţa ordinară a
Consiliului Local Cugir. Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost:
-aprobarea dării în folosinţă pe o perioadă de 10 ani a obiectivului
„Ştrand acoperit” către Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir.
-aprobarea Studiului de oportunitate privind vânzarea prin licitaţie
publică deschisă a Centralelor şi Punctelor termice de pe raza oraşului.
-acordul Consiliului Local privind accesarea fondurilor structurale
şi de coeziune alocate de Uniunea Europeană pentru categorii de lucrări
din domeniul canalizării şi apelor pluviale.

Bani europeni
pentru deşeurile din Cugir!
Primăria oraşului Cugir a depus la Ministerul Integrării Europene
proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în zona Cugir”. Acest
proiect va servi ca bază pentru proiectul de investiţii, prin care se
intenţionează realizarea infrastructurii adecvate pentru o salubrizare
eficientă. Prin proiect se preconizează realizarea unui Studiu de fezabilitate
care include şi o analiză post-beneficiu, precum şi realizarea unui Studiu
de impact asupra mediului. Valoarea totală a proiectului este de 17.200
Euro, din care 15.480 Euro nerambursabili şi 1.720 Euro- contribuţia
Consiliului Local Cugir.

Se actualizează Strategia de dezvoltare
a oraşului Cugir!
Anul trecut administraţia publică locală din Cugir, a întocmit împreună
cu reprezentanţii societăţii civile, reprezentanţii unor societăţi comerciale,
reprezentanţi ai instituţiilor reprezentative din oraş „Strategia de
dezvoltare a oraşului pe perioada 2007-2013”. În prezent se lucrează la
actualizarea şi monitorizarea obiectivelor propuse prin strategie. Invităm
pe această cale, persoanele interesate să se implice, să se înscrie pentru
unul din cele 13 domenii de interes, la Oficiul Programe comunitare din
Primăria Cugir, camera 18. Întâlnirile pe domenii de activitate, se vor
desfăşura în perioada 16 aprilie- 9 mai 2007, iar programul complet al
acestora poate fi accesat pe pagina de internet a Primăriei Cugir, la adresa
www.primariacugir.ro .

Poliţia Comunitară Cugir vă
informează:
Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele Poliţiei Comunitare
Cugir, în perioada 15.02.2007 – 15.03.2007, 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 16.02.2007, C.V. domiciliat în com. Şibot, str. Mureşului, nr. 246;
J.D.A. domiciliat în oraş Cugir, str. 1 Decembrie 1918, nr.8 ; în data de
22.02.2007, T.C. domiciliat în mun. Alba-Iulia, str. B.P.Haşdeu, nr.15; B.M.A.
domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Morii, nr.23; în data de 27.02.2007,
H.M.A. domiciliat în sat Săsciori, com. Ciugud, nr. 123; C.V.I. domiciliat
în oraş Cugir, str. Vasile Alecsandri, nr. 61; în data de 05.03.2007, C.I.
domiciliat în mun. Sibiu, str. Padului, nr. 43; în data de 08.03.2007, M.D.
domiciliat în mun. Deva, str. Mihai Eminescu, bl.T1; R.T.F. domiciliat în sat
Ampoiţa, com. Meteş, nr.203; M.C.V. domiciliat în oraş Cugir, str. Doinei,
nr.7, 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 18.02.2007,
B.M.F. domiciliat în sat Aurel Vlaicu, nr. 213; C.A.N. domiciliat în loc.
Orăştie, str. Progresului, nr. 64; R.G. domiciliat în sat Dobîrca, nr.336; în
data de 25.02.2007, D.F.M. domiciliat în sat Dobârca, com. Miercurea
Sibiului, nr.184, fiecare cu suma de 2,50 lei.
Pentru lipirea de anunţuri în alte locuri decât pe panourile speciale de
afişaj, coform H.C.L.10/2005, a fost sancţionată în data de 24.02.2007, I.N.L.
domiciliată în oraş Cugir, str. Griviţei, nr.22, cu suma de 25 lei.
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator public
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

Curierul Stării Civile
H O T Ă R Â R E A NR. 21 / 2007

Consiliul Local al oraşului Cugir, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând adresa Ocolului Silvic „Sâpcea Cugir”R.A. nr. 386 / 19.02.2006, prin care solicită stabilirea taxelor
de păşunat pentru anul 2007, referatul Biroului Agricultură, Proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens de către
Primarul oraşului Cugir şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului
Cugir;
Ţinând cont de prevederile articolului 18, alineatul (2) din Legea nr.72/2002 – Legea Zootehniei şi ale art.38
din Legea nr.215/2001;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE
Articolul 1 – Aprobă repartizarea suprafeţelor de păşunare pe deţinătorii de animale, după cum urmează:
1. Păşunea După vii-164,29 Ha- Ovine adulte pentru deţinătorii de animale din localitatea Vinerea
2. Păşunea Sub vii -187,8 Ha -Bovine adulte şi cabaline din localitatea Vinerea
3. Păşunea Sub vii - Gruiete- 153,7 Ha- Ovine adulte pentru deţinătorii de animale din localitatea Vinerea
4. Păşunea Comarnici,Pietrele Alba, Poiana Lunguiaţă, Dănicoaia - 64,40 Ha- Ovine adulte sterpe pentru
deţinătorii din localitatea Vinerea şi oraşul Cugir
5. Păşunea Ghergheleu - turn- 15 Ha- Bovine şi cabaline pentru deţinătorii de animale din oraşul Cugir
6. Păşunea După Cetate- 22 Ha- Ovine pentru deţinătorii de animale din oraşul Cugir
7. Păşunea Pleşa- 90 Ha- Bovine şi cabaline adulte pentru deţinătorii de animale din oraşul Cugir
8. Păşunea Bătrâna- 180 Ha- Ovine adulte şi tineret ovin pentru deţinătorii de animale din localităţile de
munte
9. Păşunea Mlăci- 77,1 Ha- Bovine şi ovine adulte pentru deţinătorii de animale din localitatea Bucuru
10. Păşunea Lebu- 122 Ha- Ovine adulte şi tineret ovin pentru deţinătorii de animale din oraşul Cugir
11. Păşunea Sîpcea- 278 Ha- Bovine şi ovine adulte pentru deţinătorii de animale din localităţile Călene
şi Mugeşti
12. Păşunea Brusturei- 41,2 Ha- Tineret bovin pentru deţinătorii de animale din oraşul Cugir şi satele de
munte
13. Păşunea Răchita- 66,9 Ha- Ovine adulte pentru deţinătorii de animale din localitatea Vinerea şi
localităţile de munte
14. Păşunea Sasu – Faţa fântânii- 64 Ha -Bovine adulte, cabaline şi tineret bovin pentru deţinătorii de
animale din oraşul Cugir şi localităţile de munte
15. Păşunea Preluca- 37 Ha- Bovine adulte pentru deţinătorii de animale din oraşul Cugir
16. Păşunea Tomnatic- 15 Ha- Bovine şi ovine adulte pentru deţinătorii de animale din localităţile de
munte
TOTAL 1578,38 Ha
Articolul 2 – (1)Se stabilesc pentru anul 2007 taxele de păşunat pentru păşunile proprietatea Consiliului
Local Cugir, precum şi taxele de gloabă pe cap de animal după cum urmează:
1.Bovine adulte: 20 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 60 RON/cap animal-Taxă de gloabă
2. Bovine tineret: 10 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 30 RON/cap animal-Taxă de gloabă
3. Cabaline adulte, asini: 20 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 60 RON/cap animal-Taxă de gloabă
4. Cabaline tineret, asini: 10 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 30 RON/cap animal-Taxă de gloabă
5. Ovine adulte: 5 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 15 RON/cap animal-Taxă de gloabă
6. Ovine tineret: 2,5 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 7,5 RON/cap animal-Taxă de gloabă
7. Caprine adulte: 5 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 15 RON/cap animal-Taxă de gloabă
8. Caprine tineret: 2,5 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 7,5 RON/cap animal-Taxă de gloabă
9. Porcine: 5 RON/cap animal-Taxă de păşunat şi 15 RON/cap animal-Taxă de gloabă
(2)Aceste taxe nu includ T.V.A. şi corespund unei perioade de 6 luni de păşunat.
(3)Încasarea taxelor se realizează conform programului stabilit în anexa nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Articolul 3 – (1)Pentru curăţirea şi întreţinerea păşunilor fiecare crescător de animale este obligat să efectueze
zile muncă contributivă în funcţie de specie şi număr de animale , după urmează:
-pentru specia bovine şi cabaline – 2 zile /cap de animal
-pentru specia ovine şi caprine – 0,4 zile/cap de animal
(2)Contravaloarea unei zile muncă contributivă neefectuată se stabileşte 30 RON.
Articolul 4 – (1)Se stabileşte data ieşirii la păşunat, după cum urmează:
-zona de şes:
-05.04.2007 pentru ovine şi caprine
-11.05.2007 pentru bovine şi cabaline
-zona de munte : -25.05.2007 pentru păşunile Preluca, Sasu, Faţa Fântânii şi Răchita
-10.06.2007 pentru celelalte păşuni
(2)Ieşirea la păşunat va avea loc numai după achitarea taxelor de păşunat şi prestarea contribuţiei în
muncă, iar coborârea la păşunile de şes se stabileşte pentru data de 15.09.2007. Se interzice păşunatul pe
perioada decembrie – aprilie.
Articolul 5 – Data limită pentru curăţatul păşunilor va fi înainte de ieşirea la păşunat a animalelor .
Articolul 6 – (1)Împotriva proprietarilor de animale care nu respectă repartizarea pe parcele şi celelalte
norme cuprinse în prezenta hotărâre se va lua măsura închiderii animalelor la Curţile de obor cu suportarea
taxelor de gloabă şi recuperarea pagubelor pricinuite. Curţile de obor stabilite sunt Curtea de obor din târgul
de animale al oraşului Cugir, Curtea de obor de la Vinerea, Curtea de obor de la cantonul silvic Donea şi
Curtea de obor de la Ocolul Sâpcea Cugir.
(2)Pentru întărirea disciplinei în privinţa pazei terenurilor agricole şi întreţinerii păşunilor, Ocolul
Silvic Sâpcea Cugir va colabora cu societatea „Grănicerul”, „Composesoratul Grăniceresc” şi Asociaţia
deţinătorilor de terenuri agricole din oraşul Cugir.
(3)Paznicii de păşuni şi împuterniciţii autorităţii publice locale vor încasa taxele de obor cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
Articolul 7 – (1)În baza prezentei hotărâri, Ocolul Silvic Sâpcea va încheia obligatoriu Contracte de păşunat
cu fiecare crescător de animale, pe o perioadă de 6 (şase) luni pentru păşunile prevăzute la art.1, pct.1, 2, 3,
5, 6 şi 7. Pentru păşunile din zona de munte prevăzute la art.1, pct.4, 8-16 se pot încheia contracte pe o
perioadă de 3 (trei) luni.
(2)Contractul de păşunat se încheie sub forma prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Articolul 8 – Ocolul Silvic Sâpcea răspunde direct şi nemijlocit de executarea prevederilor cuprinse în
prezenta hotărâre.
CUGIR , 22 februarie 2007.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
BĂRĂBANŢ MARIA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ,
Jr.PAŞTIU IOANA

februarie 2007
NAŞTERI ÎNREGISTRATE
-BERTHET ANTHONY MICKAEL PIERRE
-BERTHET ANDREA ADELINE MARIE
-AVRAM LUCA-ŞTEFAN
-BÂLDEA ANDREEA-MARIA
-STĂNILĂ MIRELA-ELENA
-SÂRB CRISTIAN-DUMITRU
-FILIP DALIA-MARIA
-BARDAN FLAVIUS-ANDREI
-MINEA MIHAI
-DĂNILĂ ROBERT-GABRIEL
-VAŞIRHELEAN IRINA-CARINA
-BURUIANĂ DENISA-CRISTINA

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE
-NICULA TELEGIN şi VLAD CLAUDIAANA
-PARGEA IOAN-GAVRIL şi NEGREAN
MARIA
-BERTHET ANDRE JOSEPH MARIE
ETIENNE şi CHELMUŞ CARMEN
-MOLDOVAN MIHAI şi CHIRILĂ
DANIELA
-BÎRLEA VIOREL şi VALUCH PAULAROBERTA
-MUNTEAN MARINEL-CRISTINEL şi
GREURUŞ IOANA
-KARETKA FERDINAND-MARIUS şi
URBĂNEC NATALIA
-VIOREL RADU-ION şi VALUCH
ANDREEA-ELENA
-NICULA IOAN şi TOMETEU SANDA
-CIOBANU SANDU-ADRIAN şi
SĂNDESCU SAMUELA
-STĂNCIOIU DORU-IOAN şi CRISTEA
IULIANA
-RECEAN ILIE şi HUMACI MARIOARASONIA
-GHINEA MARIAN şi LACATOS
ALEXANDRA-MARIA
-ŞTEF CORNEL-IOAN şi DEMIAN
ANGELA
-BAN IOAN şi VĂDUVA LĂCRĂMIOARA
-BONŢA COSMIN-ION şi BACRĂU
MARINELA- NICOLETA
-VINTILĂ MIRCEA-NICOLAE şi VINTILĂ
ANCA –ELENA
-ŞTIRB IOAN-ALIN şi NEAG ADORIANAMIHAELA.

DECESE ÎNREGISTRATE
-MORAR AUREL, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Merilor, Nr.64.
-BITEA GHEORGHE, cu ultimul domiciliu
în Cugir,Aleea Stefan cel Mare, Nr.5.
-MOLODEŢ IOAN,cu ultimul domiciliu în
Cugir,str.M. Sadoveanu, Nr.6.
-TECŞA CORNELIA, cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr.41.
-BALTĂ NICOLAE,cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir,str. Plevnei, nr.30.
-PLEŞA CORNELIA, cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir-Vinerea,str.
Principală,nr.107.
-AGNESE LUCIA, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir,str. 1 Mai, nr.16.
-VULCU CRACIUN,cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir,str. Constructorul, nr.16.
-MĂRGINEAN ANA,cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str. Viitorului,nr.9.
-MOLDOVAN ALEXANDRU,cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Rozelor,nr.8.
-OBREJAN NICOLAE,cu ultimul domiciliu
în Comuna Ohaba, Satul Secăşel,nr.209.
-MOCAN MINODORA,cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, Str.Victoriei,nr.25.
-STANCIU MARIA,cu ultimul domiciliu ăn
oraşul Cugir, Str.T.Vladimirescu,nr.4.
-CRISTEA IOACHIM,cu ultimul domiciliu
în Comuna Aţel, nr.56.
-TRĂSCĂIAN ELENA,cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, Str.Tractoristului,nr.19.
Nicoleta-Loredana BÎLDEA
Ofiţer Stare civilă

Olimpicii Mărţişorului
Zglobiul şi gingaşul clopoţel al mărţişorului a vestit o nouă primăvară, cu soare
vesel, căldură şi speranţă în ochii tuturor. Martie, frumoasa lună a primăverii trezeşte
totul la viaţă şi aduce bucurie în sufletul oamenilor. Mărţişorul, delicatul simbol al
primăverii a adus succese deosebite elevilor de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 4 Cugir în
cadrul olimpiadelor şcolare, faza locală.
Olimpiada de cultură civică:
Educaţie civică III-IV: locul I: Burz Cristina, Paul Bianca; locul II: Gruian Florina,
Viziteu Maria
Olimpiada de fizică: locul I: Buta Ana Maria- clasa a VII-a B, Dănilă Alexandru
clasa a VII-a A; locul II: Drogoţel Ionuţ- clasa a VII-a A
Olimpiada de matematică: locul I: Gherghe Segiu Ionuţ- clasa a VI-a C, Precupeanu
Monica- clasa a VIII-a B, locul II: Bodron Valentina, clasa a V-a A, Dănilă Alexandruclasa a VII-a A, locul III: Jurj Anca- clasa a V-a A, Stanciu Mădălina- clasa a VI-a C,
Drogoţel Ionuţ- clasa a VII-a A.
Olimpiadă Limba română: locul I: Drogoţel Alexandra- clasa a V-a B, Jibotean
Roxana- clasa a VII-a A, Oniga Andreea- clasa a VII-a A, Troancheş Alexandra- clasa
a VIII-a A, locul II: Zbora Karina- clasa a V-a B, Stanciu Mădălina
clasa a VI-a C,
Palfi Diana- clasa a VII-a A; locul III: Onişor Flavia- clasa a V-a B, Gherghe Sergiu
Ionuţ clasa a VI-a C, Benea Lidia- clasa a VI-a C, Benea Daniela- clasa a VI-a C,
Comşa Adelina- clasa a VI-a B, Costea Ioanaclasa a VIII-a B
VIITORII MATEMATICIENI: locul I: Precupeanu Monica- clasa a VIII-a B; locul
II: Jurj Anca- clasa a V-a A, Gherghe Sergiu Ionuţ- clasa a VI-a C, Suciu Sebastianclasa a VI-a C, locul III: Vesa Veronica- clasa a VI-a C, Mihu Bogdan- clasa a VI-a B
SPORT (Educaţie fizică): locul I – ŞAH: Gherghe Sergiu Ionuţ- clasa a VI-a C,
locul II – ŞAH: Goronea Cristian- clasa a VII-a A, locul III – ŞAH: Băluţiu Danielclasa a VI-a C; locul II – tenis de câmp: Chiriac Irina- clasa a VI-a A, locul III – tenis
de câmp: Oniga Andreea- clasa a VII-a A, locul II – ECHIPA DE VOLEI –FETE; locul
II – ECHIPA DE VOLEI –BĂIEŢI
Felicitări elevilor pentru rezultatele deosebite, felicitări cadrelor didactice care i-au
pregătit şi părinţilor care i-au educat.
Prof. Lucia ANGHEL
Director
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Păştenii...
În ciclul manifestărilor tradiţionale româneşti un loc deosebit îl ocupă obiceiurile
de primăvară. Un frumos şi emoţionant obicei s-a iniţiat în satul Vinerea de către
părintele Ioan Sabău- „păştenii” , în prezent generalizat şi în Cugir .
Şi în acest an „păştenii”, care de fapt sunt cei care au împlinit 60 de ani, s-au
implicat în pregătirea şi desfăşurarea tuturor acţiunilor legate de acest obicei.
În Vinerea au fost 35 de păşteni, iar în Cugir 109, şi au fost cei care au făcut
totul pe cheltuiala lor. Au „arvunit” vinul, pâinea şi parastesele (pentru cei decedaţi),
care au fost adunate, în Cugir la Casa parohială, iar în Vinerea la casa păşteanului
Nicolae Teban.
Cu o zi înainte de aducerea paştilor în biserică, toţi au fost spovediţi, iar a doua
zi la Sfânta liturghie au fost cuminecaţi. Aducerea paştilor în biserică s-a făcut
în Cugir, miercuri 04.04.2007, ora 15,30 cu plecare de la Casa parohială, iar în
Vinerea, joi 05.04.2007, ora 8,00 cu plecare de la casa gazdei. Deplasarea s-a
făcut în coloană, primul păştean a purtat steagul tricolor, urmată de soborul de
preoţi şi cantori, cu autorităţile locale, apoi icoanele sfinţite, iar pe margine, în
stânga şi în dreapta prapurii, în spatele lor venind coloana cu păştenii: bărbaţii care
purtau desagii cu pâinea şi parastasele, urmaţi de femeile care purtau ciuberele.
Tot timpul au răsunat clopotele. Ajunşi la biserică preoţii au oficiat slujba
religioasă, specifică evenimentului. Duminică dimineaţa, la ora 4,00, a început
slujba de Înviere, când preoţii şi cantorii urmaţi de mulţime au înconjurat biserica
de trei ori, cu lumânări aprinse, apoi s-a intrat în biserică unde a început slujba
Învierii Domnului. După terminarea slujbei, păştenii au împărţit paştile pentru toţi
credincioşii.
După o săptămână, în Duminica Tomii, prima duminică după Paşte, se va
organiza „ospăţul păştenilor”, unde se vor aduna toţi cei care au fost implicaţi. De
menţionat că păştenii vor avea obligaţia ca timp de un an de zile, să participe la
toate ieşirile şi acţiunile organizate de biserică.
A doua zi de Paşti , la Căminul Cultural din Vinerea s-a organizat un frumos
şi reuşit spectacol folcloric, cu participarea formaţiilor din localitate, acompaniate
de instrumentişti şi solişti din Cugir.
Grupurile folclorice din Vinerea au fost participante şi câştigătoare a primei
ediţii a festivalului concurs „Cultură pentru cultură”2006, au intrat în posesia
premiului de 100.000 RON, bani care au fost investiţi în modernizarea şi dotarea
căminului. Astfel acum Căminul cultural din Vinerea este dotat cu o bucătărie
modernă, grupuri sanitare noi, amenajându-se corespăunzător şi zona
împrejmuitoare.
Acest frumos obicei de Paşte este binecunoscut şi apreciat pe plan naţional,
păstrarea şi perpetuarea lui fiind o datorie de onoare pentru comunitatea locală.
Eugen SELEJAN
Referent cultural

Poliţia oraşului Cugir vă informează:

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, în Poliţia Română au intervenit numeroase transformări, lucru ce s-a
reflectat şi asupra poliţiştilor cugireni, care au participat la unele cursuri de pregătire, în special pe linia comunicării şi relaţiei cu
cetăţenii. Acest lucru a făcut ca poliţiştii unităţii noastre să aibă o atitudine de apropiere şi comunicare cu cetăţenii oraşului, lucru
reflectat prin rezultatele obţinute în special prin prinderea în flagrant a numeroaselor grupuri de infractori care au procedat la
distrugerea şi furtul unor cabluri electrice şi telefonice, care urmau a fi valorificate prin intermediul centrelor de fier vechi de pe
raza oraşului.
Ca urmare a acestui lucru, au fost realizate un număr de 11 prinderi în flagrant, care au dus la cercetarea penală a celor care au
săvârşit infracţiuni de acest gen, urmând ca parchetul şi instanţa de judecată să dispună măsurile legale.
Cu toate că cetăţenii oraşului au încredere în poliţişti, sesizând de fiecare dată pe telefonul de urgenţă 112 faptele antisociale
despre care au cunoştiinţă, nu întotdeauna unii cetăţeni sunt conştienţi de acest serviciu şi sesizează fapte false sau care nu necesită
intervenţia prin acest serviciu.
Prin asemenea gesturi cetăţenii trebuie să fie conştienţi că aduc unele deservicii comunităţii şi că aceste aspecte se sancţionează
penal şi contravenţional, după caz.
Având în vedere că la data de 25.03.2007, de bunavestire, a fost şi ziua Poliţiei Române, prin intermediul ziarului „Curierul de
Cugir” urez tuturor poliţiştilor şi familiilor acestora linişte deplină şi sănătate, iar cugirenilor cât mai multe realizări.
Comisar şef Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei oraş Cugir

Calvarul factorului poştal
Corespondenţă, facturi Romtelecom, Electrica, Vodafone,
Orange, Zapp etc, trimiteri Postmesager, prin care agenţii economici
îşi promovează oferta, toate acestea au dus la creşterea numărului
de trimiteri poştale pe care factorul poştal le transportă; nu doar
scrisori şi ziare, cum ştia orice om despre
poştaş! S-a ajuns ca fiecare familie din
Cugir să primească, cel puţin o dată pe lună
o trimitere poştală.
Factorului poştal, acest mesager al
veştilor bune sau triste, a ajuns, datorită
unor greutăţi cu care se confruntă, să îi pară
uneori activitatea pe care o desfăşoară, un
calvar!
În zilele ploioase, anumite străzi din
oraşul nostru (de exemplu : Colinei, Aurel
Vlaicu, Scăunel, Plevnei, o parte din
Nicolae Copernic, Putna, Liliacului,
Răchiţii, Mihai Eminescu, Rozelor cartierul de case), devin impracticabile şi
pentru o maşină 4x4; factorul poştal trebuie
totuşi să străbată zilnic aceste străzi, ca şi
“soldatul în misiune”, pentru ca cetăţeanul
să primească orice trimitere poştală, pensia
sau ziarul.
Nu de puţine ori acest angajat al Poştei
Române s-a prezentat la sfârşitul
programului de activitate cu lacrimi de
durere în ochi, fără să-şi mai simtă mâinile
şi picioarele din cauza frigului, ploii sau distanţei pe care a străbătut-

o, sau chiar muşcat de câini! Cu toate acestea, în ziua următoare o
ia din loc din nou, pe acelaşi drum, cu speranţa ca va fi mai bine
de data asta.
Dacă factorii poştali care au sector de distribuire cartiere de
case, se confruntă cu unele din situaţiile mai sus menţionate, cei
care distribuie în zonă de blocuri sunt “loviţi” de alte aspecte: la
intrarea în scara blocului se pierde mult timp până se găseşte un
locatar care este dispus să-i deschidă uşa;
de asemenea-lipsa tabelelor cu locatarii, a
cutiilor poştale (unele din cele existente prea
mici pentru ce trimiteri se distribuie,
deteriorate, cu lacăte blocate sau chei
pierdute). Din aceste motive, destinatarii nu
sunt mulţumiţi de aspectul corespondenţei
primite.
Conducerea Oficiului Poştal Cugir face
un apel pe această cale la Asociaţiile de
Proprietari, pentru a rezolva aceste
neajunsuri- care sunt de cele mai multe ori
în sarcina şi posibilitatea acestora- aducând
în acest sens un sprijin locuitorilor oraşului
nostru!
Acest apel se îndreaptă şi spre
reprezentanţii comunităţii locale, pentru a
rezolva aceste greutăţi cu care se confruntă
factorul poştal- cel care zi de zi, fie ploaie,
arşiţă, vânt sau ninsoare, îşi ia tolba de peste
10 kg cu scrisori, felicitări, facturi sau
cupoane…şi pleacă la drum!
Ionel STANCIU
Diriginte Oficiul poştal Cugir
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Sfatul Specialistului:

Combaterea bolilor
la viţa de vie
Cultura multianuală a viţei de vie, creează condiţii de instalare
şi permanentizare a bolilor, proporţional cu vechimea culturii.
Un fungicid mult întrebuinţat în agricultură şi mai ales în
viticultură – zeama bordeleză – a avut şi are până în prezent o
importanţă deosebită.
Se poate pregăti în cad rul fiecărei gospodării, prin
amestecarea soluţiilor de sulfat de cupru (piatra vânătă) cu lapte
de var. Zeama bordeleză trebuie folosită numai în ziua pregătirii,
deoarece lăsată pe a doua zi îşi pierde acţiunea fungicidă. O
zeamă bordeleză bine pregătită se prepară prin adăugarea lentă
a unei soluţii de sulfat de cupru într-o suspensie de hidroxid de
calciu (lapte de var), rezultând o suspensie fină, de culoare
albastră deschis ca cerul senin de vară. Vasele metalice sunt
contraindicate pentru pregătirea soluţiei.
În funcţie de vârsta plantaţiei, zeama bordeleză se foloseşte
în concentraţie de 0,25 – 1%, de asemenea în anii cu multe
precipitaţii se recomandă adăugarea unui adeziv şi anume aracet
in concentratie de 0,2%.
Stropirea se face începând de la baza butucului, jetul
îndreptându-se de jos în sus, pulverizând bine ciorchinii si dosul
frunzelor, folosind în funcţie de fenofază între 500 şi 1.500 litri
de soluţie la hectar.
În cele mai multe cazuri, tratamentele pentru combaterea
manei, antracnozei, coincide şi cu tratamentele pentru combaterea
făinarii , prin dizolvarea în zeama bordeleză a sulfului muiabil
0,2 – 0,4%, cu acelaşi tratament se combat ambele boli. Prin
adaugarea sulfului muiabil, zeama bordeleză capata o adezivitate
sporită.
Zeama bordeleza nu este toxica pentru om si animale.
Ing. Victoria ŞIPOŞ
Ing. Iosif TOMOTAŞ

Tradiţie şi perseverenţă
Munca, seriozitatea, disciplina, dar şi prietenia, buna
înţelegere, respectul şi armonia, simbolizează blazonul Şcolii
cu clasele I-VIII Nr. 2, CUGIR. Acestea sunt atuurile care au
dus la performanţe şcolare deosebite, ce au făcut instituţia
noastră cunoscută de-a lungul existenţei sale, în cei 40 de ani
de activitate. Valoarea este demonstrată de numărul mare de
premii înscrise în palmaresul şcolii.
Elevii noştri minunaţi au participat în număr mare la
concursuri interjudeţene de matematică, la concursuri sportive
ori olimpiade şcolare, şi-au demonstrat talentul creator la
concursul epistolar şi de eseuri şi ne-au adus numeroase
premii si menţiuni pe care le-am popularizat la momentul
potrivit . Acum e rândul participanţilor la faza judeţeană a
olimpiadelor şcolare şi noi ne mândrim cu următoarele
rezultate:
- la limba română eleva ARION IULIA , clasa a VI-a B
a obţinut un meritat loc III pe judeţ, iar eleva GRUIAN
FLAVIA, clasa a VIII-a B– menţiune cu media 9,00 (locul 8
pe judeţ);
-la obiectul matematică, eleva LUPSA DIANA a adus o
menţiune, situându-se pe locul 5 în ordinea mediilor;
- eleva RADU ELENA DIANA , clasa a VIII-a A, a
participat la olimpiada de geografie, faza judeţeană şi a ocupat
locul 12 din cei 55 de participanţi.
Merită să amintim încă un rezultat deosebit, care a dus
faima şcolii noastre la concursul naţional de eseuri pe tema
,,Gânduri despre Holocaust”, desfăşurat la Sibiu, în luna
ianuarie, unde au participat cu lucrări cinci elevi ai şcolii
noastre, iar eleva GRUIAN FLAVIA a ocupat locul I şi un
premiu în valoare de 8 milioane de lei. Lucrarea elevei a fost
tradusă şi publicată în Israel.
Rezultatele frumoase sunt un prilej de bucurie pentru
noi. Paşii premianţilor au fost îndrumaţi de dascălii lor,
oameni devotaţi, care merită aprecierea noastră, a tuturor .
Prof. Gabriela LUPU
Director
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