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Referendum 2007- Puterea poporului
Cuvântul referendum sau plebiscit, este folosit pentru a desemna procesul de
consultare directă a cetăţenilor unei ţări, în legătură cu cu un text de lege sau o situaţie
de importanţă deosebită, naţională. Referendumul este o formă de democraţie directă,
o procedură legislativă general acceptată, consultarea cetăţenilor făcându-se prin
chemare la vot, pe buletinele de vot existând doar două opţiuni. Pe scurt, referendumul
este cea mai personală formă de democraţie aplicată, este locul unde politica şi oamenii
se întâlnesc faţă în faţă, o situaţie în care nu mai există nuanţe ci doar alb şi negru, Da
sau Nu.
La 19 mai 2007 a avut loc Referendumul prin care românii au fost chemaţi să
răspundă la întrebarea, dacă sunt de acord cu suspendarea PreşedinteluiTraian Băsescu.
Potrivit situaţiei întocmite de statisticienii de la Direcţia Regională de Statistică Alba,
care au centralizat datele referendumului, în judeţulAlba, din totalulde 322.962 alegători
înscrişi pe listele de votare s-au prezentat la urne 156.128 de persoane, ceea ce reprezintă
un procent de 48,34%. Dintre voturile valabil exprimate, un număr de 30.709 votanţi
au optat pentru varianta DA suspendării, însemnând un procent de 19,67%. Pentru
opţiunea NU suspendării, s-au exprimat un număr de 124.440 de alegători, ceea ce
înseamnă un procent de 79,70%. Restul de voturi, în număr de 979, au fost declarate
nule.
Comparativ, la nivelul oraşului Cugir, situaţia se prezintă în felul următor: din
totalul de 24.441 alegători înscrişi pe listele de votare, s-au prezentat la urne 10.299 de
persoane, ceea ce reprezintă un procent de 42,14%. Dintre voturile valabil exprimate,
un număr de 3.119 votanţi au optat pentru varianta DA suspendării, însemnând un
procent de 30,28%. Pentru opţiunea NU suspendării, s-au exprimat un număr de 7131 de alegători, ceea ce înseamnă un procent de
69,24%. Restul de voturi, în număr de 49, au fost declarate nule.
Personal, mi-am exprimat dreptul constituţional de vot, la secţia de votare nr. 117, amenajată în cadrul Şcolii Generale nr. 3 Cugir,
localul nou. Întotdeauna am considerat că prezenţa la vot este o datorie civică, un drept democratic, înainte de toate. Am votat cu gândul la
mai bine, pentru oraşul nostru, pentru ţara a cărui cetăţean sunt, gândindu-mă că avem în primul rând mare nevoie de stabilitate şi linişte.
Vreau să le mulţumesc cugirenilor pentru prezenţa la urne în 19 mai, indiferent de opţiunea pe care şi-au exprimat-o, sau de convingerile
care au stat în spatele felului lor de a vota. În urma votului lor şi al celorlalţi români din ţară şi de peste hotare, domnul Traian Băsescu a mai
primit o şansă. Sperăm ca Preşedintele să înţeleagă acest lucru şi să realizeze că 6 milioane de români l-au repus în funcţie, dar datoria lui
este aceea de a-i respecta şi reprezenta pe toţi cetăţenii României.
Important pentru oraşul nostru, pentru ţară, este ca împreună să continuăm reformele începute pentru integrarea europeană, să muncim
mai mult pentru un viitor mai bun pentru noi şi copiii noştri.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraşului Cugir

INTERVIUL LUNII
Stimate domnule deputat, de când
sunteţi europarlamentar şi care este
activitatea dvs. la Parlamentul
European?
«Istoria» mea în Parlamentul
European a început în septembrie 2005
când am fost ales, din partea P.N.L., să
reprezint România, la Parlamentul
European, în calitate de euro-observator.
Principala noastră menire, ca euroobservatori, a fost asigurarea integrării
Romaniei la termen în Uniunea Europeană,
eforturile noastre fiind apreciate în
nenumărate rânduri de către oficiali
europeni, cum ar fi raportorul pentru
România, Pierre Moscovici sau baronesa
Emma Nicholson. Am reuşit în această
misiune pentru că am ştiut să promovăm
în rândul colegilor europeni progresele pe
care România le-a înregistrat, am prezentat
permanent activitatea guvernului de la
Bucureşti şi am explicat cât mai corect
situaţia politică din ţară. După 1 ianuarie
2007, statutul şi mandatul nostru în
Parlamentul European a suferit o
modificare, am devenit europarlamentari.
Acum facem parte, cu acte în regulă, din
maşinăria complexă de legiferare care
produce efecte în ultimă instanţă asupra
cetăţenilor români şi asupra intereselor lor.
Sunt o groază de acte normative care odată
adoptate în instituţiile U.E. se aplică direct
în România, fără ca ele să mai poată fi
modificate de o instituţie din România, şi
de aceea e foarte important ca România sa
aibă parlamentari europeni, să aibă experţi
in instituţii, să aibă reprezentanţi bine
pregătiţi şi bine informaţi. Eu, spre
exemplu, în calitate de membru al Comisiei

de dezvoltare regională din cadrul
Parlamentului European, îmi concentrez
atenţia pe subiecte de profil, cu impact la
nivel naţional şi local. În această activitate
încerc să construiesc, în mod egal, un dialog
politic de substanţă cu partenerii de la
Bruxelles şi de la Strasbourg, dar şi reversul
medaliei de a construi un dialog cu ţara, cu
asociaţiile profesionale, cu mediul de afaceri
din România şi cu colegii mei din
Parlamentul României. Nu vă ascund că nu
e un proces foarte simplu, există şi viziuni
extrem de simplificatoare despre ceea ce face
sau ar trebui sa facă un membru al
Parlamentului European, dar cred că printrun efort de explicare pe care trebuie să-l
facem toate partidele politice, aceste viziuni
vor fi cumva depăşite.
Cum este percepută România şi
românii de către colegii dvs. parlamentari
din Europa?
Parcursul aderării României la
Uniunea Europeană a dus la o mediatizare
agresivă a Bruxelles-ului şi a tot ceea ce se
întâmplă în capitala Belgiei şi în Uniunea
Europeană în general. Puţini însă s-au referit
la cum este văzută România de la Bruxelles
şi cum se raportează mediul politic european
la noi. De când mă aflu la Parlamentul
European, şi iată că în toamnă se vor împlini
2 ani, am învăţat câte ceva din bucătăria lor
internă, şi pot să vă spun că sunt foarte
riguroşi în tot ceea ce fac şi ce spun, şi
niciodată nu se lansează în aprecieri fără
fond. Ori de câte ori ne-au lăudat, au făcuto pentru că am meritat, iar când ne-au
criticat, au făcut-o într-un mod constructiv.
Noi am fost multă vreme victimele unei
imagini nu tocmai bune. Acesta este

Se distribuie gratuit

Să ne cunoaştem oraşul!
1-CUGIRENII –în decursul timpului –şi când s-au aflat sub imperiul austro-ungarau fost liberi şi nu au plătit DECIMA (dijmă). Nu au fost iobagi.
2-IOSIF PERVAIN– om de ştiinţă cugirean s-a născut în casa cu nr.20 din str.Aurel
Vlaicu. Un timp a locuit şi în casa cu nr.30 din str.1 Mai. Şcoala generală nr. 1 din Cugir îi
poartă numele. Anul acesta se împlinesc 25 ani de la încetarea din viaţă a savantului.
3-CASĂ DE CREAŢIE pentru pictori de icoane s-a construit în str. Suseni nr.15
aparţinând familiei ŢĂNDĂU. Realizatorul este prof. dr. SORIN DUMITRESCU –
remarcabil pictor de icoane.
4-BARAJUL CANCIU de pe Râul Mare s-a construit în anul 2002. Are înălţimea de
48 m, lungimea 120 m. Lacul de acumulare din amonte de baraj cuprinde 1 milion mc de
apă.
5-TERITORIUL ADMINISTRATIV al oraşului Cugir se învecinează cu teritoriul
următoarelor comune: la est Săliştea şi Şugag ; la vest şi sud Romos şi la nord Şibot.
6-SIRENA UZINEI funcţionează din anul 1799, anul înfiinţării Fabricii de fier şi
oţel. Se pare că în România nu mai funcţionează un asemenea sistem, care să indice sonor
programul de activitate al unei unităţi economice. Iniţial sirena a funcţionat cu abur sub
presiune, apoi cu aer comprimat. În prezent este acţionată electric.
7-MESERIILE SAU SPECIALITĂŢILE pentru care se pot pregăti tinerii la Colegiul
Tehnic „I.D.Lăzărescu” sunt următoarele :strungar, frezor , rectificator , mecanic auto,
tehnician prelucrări mecanice, tehnician transporturi, electromecanic, comerţ,
turism,industria textilă . Deasemeni : electromecanic, comerciant ,ospătar, confecţioner
textile.
8-SPECIALITĂŢILE pentru care se pot pregăti tinerii la Colegiul Naţional „David
Prodan” sunt următoarele: Matematică-Informatică, Ştiinţe ale naturii, Filologie, Ştiinţe
sociale şi economice (în lichidare).
9-PARCUL INDUSTRIAL CUGIR a închiriat clădiri la 42 societăţi comerciale ,
care cuprind cca 300 salariaţi.
10-CLĂDIREA cu cele mai multe etaje (în care se pot desfăşura activităţi economicosociale), este Blocul fagure –sediul Parcului Industrial. Clădirea conţine 6 nivele
(parter+cinci etaje).
11-CASA FAMILIALĂ Cugir –care cuprinde 21 copii orfani sau proveniţi din familii
devaforizate –se află pe str. Primăverii nr.28.
12-CUGIRUL –din punct de vedere geografic –se găseşte la intersecţia paralelei de
450 49, latitudine nordică , cu meridianul de 230 34, longitudine estică .
(continuarea pe pag.4)
Ing. Aurel VOICU - Viceprimar

Tiberiu BĂRBULEŢIU- europarlamentar

adevărul. Nu a existat o campanie foarte
serioasă de popularizare a adevăratei imagini
a României şi încă mai există parlamentari
europeni care au o imagine total deformată.
Este imaginea care a rămas pe retina
europarlamentarilor de 15 ani încoace şi abia
acum, în ultimii 2 ani am început timid să
reparăm această imagine deformată. Acum
avem la dispoziţie pârghiile necesare să
corectăm imaginea noastră în Europa. Avem
un comisar european pentru multiligvism,
care a fost greşit prezentat ca un portofoliu
de rang doi, neinteresant şi dezonorant pentru
noi. Gestionarea multilingvismului înseamnă
coordonarea a trei directorate -Traducere,
Interpretare şi Oficiul Publicaţiilor Oficiale
CE, şi e păcat că trecem cu vederea astfel de
lucruri.
Actuala criza politica din Romania, a
avut vreun ecou acolo?
Recent, în plină aşa-zisă criză politică,
vreau să va reamintesc că am primit vizita
unei delegaţii europene la Bucureşti şi
Timişoara, presedintele A.L.D.E. Graham
Watson, baronesa Emma Nicholson şi
preşedinta E.L.D.R. Annemie Neyts, care au
subliniat că situaţia politică de la Bucureşti
este o consecinţă logică a tensiunilor dintre
cele două Palate. Semnalul dat de aceştia a
fost unul de totală încredere în noua echipă
guvernamentală şi de încurajare pe calea
reformelor.
În opinia lor, România este suficient de
matură politic să-şi gestioneze singură situaţia
politică, succesul integrării nefiind periclitat
dacă se respectă angajamentele asumate şi
ritmul reformelor nu va trena. Parlamentul
European nu va interveni niciodată în
problemele interne ale României şi în ale nici
unei ţări membre a U.E., însă este important

să nu oferim surprize Uniunii
Europene, pentru a fi percepuţi
în continuare ca un partener
stabil. Cred că noi românii avem
darul de a ne complica prea mult
şi oferim astfel un spectacol
gratuit Europei, în loc să
învăţăm sa ne gestionăm
succesele pe care le-am obţinut
şi nu să afişăm crize politice care
abat atenţia de la problemele
reale ale cetăţenilor. Să nu uităm
că până la urmă, Guvernul este
cel care are cele mai mari
atribuţii executive, iar pentru a
lucra are nevoie de linişte.
Zonele unde reforma este esenţială se află
sub comanda primului-ministru, şi nu a
preşedintelui, de aceea s-ar putea ca
reformele să mearga mai uşor dacă
preşedintele nu este acolo.
Cum ţineti legătura cu cetăţenii din
Alba pe care îi reprezentaţi şi ce le
transmiteţi cugirenilor?
Datorită dublei mele calităţi, pe de-o
parte mandatul de deputat din Parlamentul
României şi ulterior calitatea de euroobservator şi acum europarlamentar, la
Parlamentul European, am fost nevoit să
găsesc o formulă de a îmbina aceste două
activităţi, astfel încât să se afle într-un raport
de complementaritate. Astfel, primele 4 zile
ale săptămânii le petrec fie la Bruxelles, fie
la Strasbourg, iar sfârşitul sâptămânii în ţară,
în circumscripţie. Chiar dacă sunt permanent
pe fugă, reuşesc să-mi fac timp pentru
problemele din judeţ. În ultima perioadă mă
preocupă modul în care cetăţenii înţeleg
problematica europeană, de aceea m-am
dedicat organizării de seminarii pe teme
europene, participării la emisiuni radio
tematice în care explic cetăţenilor care sunt

costurile şi beneficiile integrării României
în Uniunea Europeană, pentru că soarta
noastră este legată de acum de soarta U.E.
Îmi propun ca până la alegerile pentru
Parlamentul European din toamna acestui
an, să organizez cât mai multe întâlniri pe
teme europene de interes general, astfel încât
votul din toamnă să fie unul în cunoştiinţă
de cauză, iar populaţia să înţeleagă de ce
este nevoie să ne trimitem în Parlamentul
European, 35 de europarlamentari, şi să
folosească această oportunitate a alegerilor
europene pentru a demonstra că înţeleg
politica europeană. Vineri 11 mai, împreună
cu Primăria Cugir am organizat un concurs
de biciclete pentru copii, cu ocazia Zilei
Europei. Pe de altă parte, am făcut
demersuri, astfel încât două unitati de
învăţământ din oraşul dvs. să primească
bani pentru reabilitare. Tuuror cugirenilor
le doresc multă sănătate şi prosperitate!
Domnule deputat va mulţumesc pentru
interviu si vă doresc mult succes în
continuare!
A consemnat Mircea SIMU
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In memoriam
Iosif Pervain
Marţi, 24 aprilie 2007. O zi de sărbătoare pentru
Şcoala cu clasele I-VIII „Iosif Pervain” Cugir: Ziua şcolii,
odată cu comemorarea celui care a fost Iosif Pervain,
profesor universitar la Universitatea Babeş-Bolyai ClujNapoca.
Am încercat, cu mijloace modeste, să evocăm figura
marelui profesor, născut pe aceste meleaguri. Pornind
dintr-o familie modesta, Iosif Pervain reuşeşte să învingă
numeroase obstacole şi, ajuns profesor universitar la
Facultatea de filologie din Cluj-Napoca, devine unul
dintre cei mai mari specialişti în Şcoala Ardeleană. Pe
lângă calitatea de savant, Iosif Pervain s-a dovedit a fi un
om adevărat, unul care nu a uitat niciodată oraşul natal,
Cugirul, şi a fost un sprijin pentru studenţii de pe aceste
meleaguri.
Evocarea activităţii domnului profesor a început cu alocuţiunea elevului Vlad Cherecheş, clasa a VIII-a B. Apoi domnul profesor
Coriolan Simedru şi-a amintit cu nostalgie întâlnirile şi discuţiile cu Iosif Pervain, amintiri completate de doamna profesoara Margareta
Rusu.Momentul a continuat cu lansarea volumului de versuri „Culorile viselor” de doamna profesoară Maria Tirenescu.
Cuvinte impresionante şi emoţionante la adresa acestei sărbători au rostit şi domnul primar Adrian Teban şi domnul viceprimar Aurel
Voicu. Salutăm, nu în ultimul rând, prezenţa cadrelor didactice din oraşul nostru, alături de noi, la această sărbătoare care am dori să devină
o tradiţie.
În numele cadrelor didactice de la Şcoala cu clasele I-VIII „Iosif Pervain” Cugir mulţumesc tuturor celor care, în ciuda programului
încărcat şi a timpului care parcă „nu mai are răbdare” cu noi, au găsit câteva clipe pentru a le dedica criticului literat, cuvântului scris, artei.
Prof. Rodica Roxana MIHAI
Director Şcoala cu cls. I-VIII „Iosif Pervain” Cugir

Muguri în lumină
Acum, când primăvara şi-a revărsat bogaţia de miresme, iar culorile prind un contur tot mai clar, şi elevii Şcolii cu
cls. I-VIII nr. 4 Cugir au intrat in acest peisaj aducând părinţilor şi cadrelor didactice bucurii si satisfacţii prin
rezultatele obţinute la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare.
Calea succesului, însă, nu este uşoară. Pentru un elev obişnuit a participa la olimpiadă este echivalentul unei note
la acea disciplină. Pentru un olimpic rezultatul obţinut în competiţie ascunde multă dăruire care provine din adâncul
sufletului, dorinţa de a excela la o anumită disciplină şi muncă, multă muncă sub îndrumarea cadrului didactic. Iată
numele celor ce au înmugurit în lumina cunoaşterii: Olimpiada Naţională de Matematică – PRECUPEANU MONICA,
cl. a VIII-a B, (prof.Drogoţel Viorica) a obţinut un loc onorant pentru şcoala noastră; Olimpiada Naţională de Cultură
Civică –MUNTEAN IULIANA şi RAD ANA-MARIA, cl. a VIII-a C, (prof. Câmpean Cristina); Olimpiada Naţională
de Educaţie Civică – Menţiune, BURZ CRISTINA şi PAUL BIANCA, cl. a IV-a A, (înv.. Paşca Olivia); Concursul
Naţional de Creaţie Plastică «Drepturile copilului în viziunea mea»: Locul I –BLAGA DANIEL, cl. a II-a C, (institutor
Borza Monalisa); Concursul Interjudeţean «Valorile copilăriei»: Locul I –ONIGA ANDREEA şi DROGOŢEL IONUŢ,
cl. a VII-a A (prof. Negru Nicoleta); Locul I –BULEANDRA DEBORA şi, cl.a II-a C BLAGA DANIEL (institutor
Borza Monalisa); Concursul “Plus – Minus Poezia” – faza naţională, va avea loc în perioada 4-5 mai la Reşiţa, unde
va participa şi eleva DROGOŢEL ALEXANDRA, cl. a V-a B, pregătită de prof. Vlasea Floare şi prof. Negru Nicoleta.
Tuturor le transmitem şi pe această cale felicitări şi noi succese !
Prof. Lucia ANGHEL
Director Scoala cu cls. I-VIII Nr. 4, Cugir

9 Mai- Ziua Europei

Pentru a-i obişnui pe copii cu ideea
că facem parte din marea familie a
Uniunii Europene, educatoarele

Grădiniţei cu program
normal nr. 5 şi
Grădiniţei cu program
normal
nr.
6
„Voinicel” au iniţiat
un parteneriat având
ca scop cultivarea la
preşcolari a unor
atitudini conştiente şi
responsabile de viitori
cetăţeni europeni.
Astfel, preşcolarii
celor două grădiniţe
au înţeles că Europa este locul unde se pot
împrieteni cu toţi copiii, este visul frumos,
este puntea speranţei care uneşte inimi
pline de bucurie şi dragoste.

ALEŞII NOŞTRI
Cornel MURG
Consilier Local- P.S.D.
Locul si data nasterii: Balşa, HD, 27.06.1951
Starea civila: casatorit
Studii: Institutul Politehnic Cluj Napoca- inginer,
specialitatea TCM, diploma de licenţă şi master
-2 brevete de invenţie
1993: Managementul în cooperaţia meşteşugărească
1996: Managementul operaţiunilor de comerţ exterior
2001: Strategii de organizare a adm. publice locale
2002: Organizarea şi funcţionarea adm.publice locale
2002: Pregătirea în domeniul protecţiei civile
Activitate profesională: 1969-1988 Uzina Mecanică Cugir
1988-2000: preşedinte SOCOM Şurianu
2000-2004: viceprimar al oraşului Cugir
din 2004: preşedinte Societate Şurianu
coordonator a 4 proiecte cu finanţare nerambursabilă Phare

Activitate politică:
-membru PSD Cugir, membru în Biroul judeţean Alba al PSD,
vicepreşedinte al Direcţiei administraţie publică al PSD, membru în
Comisia naţională de control financiar a PSD
-consilier local 1994-2000 şi din 2004, membru al Comisiei de Urbanism

Copiii celor două grădiniţe au intonat
imnul U.E., au dansat pe melodii nemţeşti,
italiene, franţuzeşti, maghiare.
Doamna educatoare a grupei mari,
Durduc Lucia, directorul Grădiniţei nr. 6
„Voinicel” a făcut o călătorie imaginară
prin Europa cu ajutorul copiilor,
menţionând şi arătând steagul fiecărei ţări
a U.E. Apoi le-a prezentat copiilor un
filmuleţ despre Italia, o ţară europeană, cu
imagini mai ales din capitala ei, Roma.
Preşcolarii grupei mari şi pregătitoare
de la Grădiniţa nr. 5, conduşi de
educatoarele Ţenea Eleonora şi Bîrloncea
Elisabeta au susţinut un mic spectacol la
Grădiniţa nr. 6, constând în cântece şi
poezii; 12 fetiţe îmbrăcate în rochiţe
albastre cu o coroniţă cu steluţă galbenă,
reprezentând cele 12 stele ale steagului
U.E. au realizat un dans tematic pe o
melodie cunoscută, ritmată, conţinând
versuri adaptate momentului:
Azi în grădiniţa noastră
Fete şi băieţi sosesc
Îmbrăcaţi de sărbătoare
Ziua Europei sărbătoresc.
Hai, copii din Uniune
Gând la gând să ne unim
Şi azi Ziua Europei
Cu toţi s-o sărbătorim.
De asemenea, copiii Grădiniţei nr.5 au
realizat „Copacul prieteniei europene”.
Coroana copacului este formată din
mânuţele copiilor conturate şi decupate din
hârtie colorată, apoi pe fiecare mânuţă e
aplicat drapelul unei ţări europene, în ideea
că fiecare ţară are identitatea proprie,
locul, cultura, aspiraţiile ei, dar avem cu
toţii aceeaşi rădăcină, acelaşi viitor şi o
mândrie – de a fi fraţi în Europa unită.
Ed. Elisabeta BÎRLONCEA
Director Grădiniţa cu
program normal nr. 5 Cugir

de

Cugir

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Buget rectificat
În şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2007, Consiliul Local
al oraşului Cugir a luat în discuţie rectificarea bugetului local prin
suplimentarea veniturilor cu 6,3 mld lei, bani primiţi de la Guvernul
României, cu destinaţie de lucrări de reparaţii la Colegiul Naţional David
Prodan şi Şcoala generală Vinerea. Au fost suplimentate veniturile şi cu
800 mil lei, din profitul net al Ocolului Silvic Sâpcea, bani care vor fi cheltuiţi
pentru dotarea Colegiilor din oraş cu sisteme de supraveghere video. De
asemenea au fost suplimentate cheltuielile pentru reparaţii drumuri, în
valoare de 2 mld lei.

Consiliul Local preia Clubul Muncitoresc
şi Stadionul vechi
În aceiaşi şedinţă de Consiliu Local, a luat în discuţie şi preluarea
în administrare de la S.C. U.M. Cugir, a Clubului Muncitoresc, a Stadionului
vechi şi a unui cămin de nefamilişti, în contul datoriilor acestei unităţi
economice către bugetul local.

A început repararea
străzilor la Cugir!
Începând din data de 25 aprilie 2007, au demara lucrările de
reparaţii străzi, ce vor consta în plombări de gropi, turnare de covoare
asfaltice pe str. Serelor, 1 Decembrie 1918 şi Poarta oraşului, parcarea de
pe str. Constructorului, precum şi drumul de legătură dintre str. Gh.Asachi
şi G. Coşbuc, în zona Băii sociale. Vor fi reamenajate prin turnare de
covoare asfaltice şi terenurile de sport de la Colegiul I.D. Lăzărescu, Şcoala
generală nr.3 şi Şcoala generală Vinerea.

Se extinde reţeaua de
iluminat stradal
Vineri, 20 aprilie 2007, a fost semnat contractul de extindere a
reţelei de iluminat public stradal, în valoare de 5 mld lei. Va fi astfel extinsă
şi modernizată reţeaua, pe str. A.Vlaicu, N.Copernic, Griviţei, Poarta
oraşului, Al. Sahia (zona pietonală), Rozelor, Ştefan cel Mare, Parcul Doina.
Ulterior va fi demarată şi extinderea în zona blocurilor din Micro 7.

Gestionarea deşeurilor
în dezbatere publică
Joi, 3 mai 2007, ora 18,00, la sala de şedinţe a Consiliului Local,
a fost programata dezbaterea publică cu tema „Implementarea noului sistem
de colectare containerizată a deşeurilor”. Au fost invitaţi să participe
conducerile asociaţiilor de proprietari, precum şi cetăţenii interesaţi de
această problemă. S-a dorit si discutarea modului de colectare a celorlalte
tipuri de deşeuri (PET-uri, hârtie, sticlă, moloz, etc.), dar din pacate la
această dezbatere nu au participat decât reprezentanţii Primăriei şi ai firmei
de salubrizare.

Poliţia Comunitară Cugir vă
informează:
Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele Poliţiei Comunitare
Cugir, în perioada 15.03.2007 – 15.04.2007, 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 22.03.2007, M.M.F. domiciliat Alba-Iulia, str. B-dul
Transilvania, Nr.5; în data de 23.03.2007, M.I. domiciliat în satul
Feldioara, Nr.96, jud. Cluj; I.I.C. domiciliat în Alba-Iulia, str. Carpenului,
Nr. 93; în data de 26.03.2007, M.P. domiciliat în com. Vetel, jud.
Hunedoara; în data de 27.03.2007, M.N.I. domiciliat în sat Galicea, jud.
Vîlcea; în data de 12.04.2007, L.B. domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str.
Mehedinţi, Nr.7, jud. Cluj, 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
25.03.2007, L.C. domiciliat în Rîmnicelu, jud. Buzău; I.S. domiciliat în
loc. Unirea, str.Mihai Viteazu, nr. 269, jud. Alba, fiecare cu suma de 2,50
lei.
Pentru nerespectarea curăţeniei şi ordinea pe domeniul public, coform
H.C.L.10/2005, a fost sancţionată în data de 19.03.2007, M.N. domiciliată
în oraş Cugir, str. Avram Iancu, nr.55, jud. Alba; G.M. domiciliat în oraş
Cugir, str. Avram Iancu, nr.53, jud. Alba, cu suma de 25 lei.
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator Public
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HOTĂRÂREA NR 65/2007

Consiliul Local al oraşului Cugir, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate a Biroului Administrarea Domeniului
Public şi Privat din cadrul Servicului Comunitar de Ordine Publică şi Utilităţi Publice a
oraşului Cugir, privind necesitatea declanşării acţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi
deratizare pe raza administrativă a oraşului Cugir, a stabilirii unor măsuri organizatorice
şi constituirii unei comisii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de prestări
servicii privind dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;
Văzând Proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens de Primarul oraşului Cugir şi
avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Cap.11 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local
Cugir nr.76/2006, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice de salubrizare a oraşului Cugir, referitoare la obligativitatea efectuării
operaţiei de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;
Ţinând cont de articolul 52, alineat b) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.536/
1997 privind aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al
populaţiei;
În temeiul articolului 36, alineatul (6), litera a) şi a articolului 125 din Legea 215/
2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată.
HOTĂRĂŞTE
Articolul 1. Se declară de interes general acţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi
deratizare pe raza oraşului Cugir, după cum urmează :
1.Etapa I
- 15.05 - 31.05.2007
2.Etapa II - 15.07 - 31.07.2007 (numai pentru Halda de gunoi Vinerea)
3.Etapa III - 10.09 - 30.09.2007
Articolul 2. Se definesc zonele de obligativitate pentru acţiunile de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare:
a) imobile de locuit, subsoluri şi anexe gospodăreşti;
b) clădiri de orice fel;
c) canale menajere şi pluviale;
d) pieţe şi tîrguri;
e) mijloace de transport în comun;
f) parcuri, spaţii verzi, cimitire, malurile râului şi a văilor din intravilan;
g) rampe şi platforme de gunoi;
h) halda de gunoi Vinerea;
i) unităţi de învăţământ şi sanitare;
j) containere pentru depozitarea gunoiului.
Articolul 3. Acţiunea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se va realiza de
către o societate specializată în astfel de lucrări, care va fi selectată cu respectarea
Ordonanţei de Urgenţă Nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Articolul 4. Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea realizate de către societatea
agreată de Consiliul Local al oraşului Cugir, se va face pe bază de Contracte de prestări
servicii, încheiate între prestator şi proprietarii spaţiilor iar costul acestor lucrări va fi
suportat de către proprietari.
Articolul 5. Primăria oraşului Cugir şi G&E INVEST 2003, va asigura
salubrizarea în cele mai bune condiţii a tuturor zonelor şi spaţiilor unde urmează să se
realizeze dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. Locatarii imobilelor au obligaţia de a asigura
salubrizarea pivniţelor şi a subsolurilor înainte de efectuarea
dezinsecţiei, dezinfecţiei şi deratizării.
În cursul acţiunii, deţinătorii spaţiilor supuse dezinsecţiei, dezinfecţiei şi deratizării, vor
proceda la strângerea zilnică a cadavrelor de rozătoare, pe care le vor preda autorităţilor
pentru a fi neutralizate conform Ordonanţei Nr. 47 / 2005 privind reglementări de
neutralizare a deşeurilor de origine animală.
Articolul 6. Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor şi de coordonare a
acţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing.Chirilă Gheorghe – Administrator Public – preşedinte
Ing.Dăuceanu Cristel – Şef Birou A.D.P.P. – membru
Dr. Baciu Vasile – Consilier – membru
Ing.Oltean Angelica – inspector de specialitate – membru
Ing.Popa Marius – inspector – membru

Articolul 7. După 15 zile de la expirarea termenelor prevăzute la Articolul 1 din
prezenta Hotărâre se va proceda la aplicarea sancţiunilor stabilite de Hotărârea Consiliului
Local Cugir nr.76/2006, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice de salubrizare a oraşului Cugir, împotriva agenţilor economici şi a
cetăţenilor care nu au respectat prevederile prezentei Hotărâri.
Cugir,
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
CHIRIŢOIU MIRCEA

26.04.2007
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
JR. PAŞTIU IOANA

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:

DECESE ÎNREGISTRATE :

-LAL DENIS-GEORGE.
-BULANCEA ARINA-MARIA.
-NICULA GEORGE-ALIN.
-NICULA IOANA-ALINA.
-MOLDOVAN IONELA-MARIA.
-FILIP ALEXIA-TEODORA.
-SIMOIU ANDREEA-MIHAELA.
-NOTAR LAURENŢIU-SEBASTIAN.
-ARDELEANU EDOARDO.
-MELINTI DENISA-MARIA.
-TANTA ALEXANDRU-CONSTANTIN.
-DOMINTE DAVID-IONATHAN.
-JAYASURIYA KURANAGE ALESSIA
PERERA.
-HOHOI ALESSANDRO.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE :
-GROZA IOAN şi HECHEL MARIAOLIMPIA
-RACOLŢA EMIL-PAUL şi DRĂGOIU
MARINELA.
-DAVIDUŢĂ GABRIEL-IOAN şi VARGA
ADELA-EMILIA.
-BUTA NICOLAE şi PASCU EUGENIAMARIA.
-GÂŢĂ CIPRIAN şi BLĂGUŢĂ PAULA.
-CHIŢOIU MIHAI şi MUJ LILIANA.
-STEGARU VASILE şi TUDOSE
RAMONA-MIRELA.
-PÎSU CONSTANTIN şi ROŞU EVAMARIA.

-JUGARIU IOAN, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str. 21 Decembrie 1989,
nr.196.
-MUŞAT VALERIA, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr.11.
-LUPEA ANA, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str.I.Creangă, nr.40.
-POPESCU LAURA, cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, str. Tineretului, nr.10.
-BRÂNZAN GHEORGHE,cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, Str. Al. Sahia,
nr.11.
-DAN MINODORA , cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, str.Emil Racoviţă, nr.4.
-IANCU AUREL, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str. Rozelor, nr.27.
-ORB NICOLAE, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str. Constructorul, nr.14.
-HÂRBEA IOAN, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir-Vinerea, Str. Nucului, nr.5.
-STASZNY VICTOR-GERHARD, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.George
Coşbuc, nr.10.
-ŞUTEU REGHINA, cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, str. Rozelor, nr.13.
-FILIMON DOMNICA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir-Vinerea, str.
Morii, nr.27.
-DĂRĂMUŞ SABIN, cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, str. Ghe. Asachi, nr.21.
Nicoleta-Loredana BÎLDEA
Ofiţer Stare civilă

S.O.S.
Planeta
Albastră!
Ziua de 22 Aprilie a fost declarată
în anul 1970 ,, ZIUA MONDIALĂ
A PĂMÂNTULUI”. Oamenii din
toată lumea au creat modalităţi
diverse de celebrare a Pământului, pentru a observa frumuseţea şi vitalitatea naturii. Problema
mediului este o necesitate dată de situaţia tot mai gravă cu care se confruntă, mai ales din
cauza faptului că intervenţia nocivă a omului, din inconţtienţă sau nepăsare, îi afectează
fiecare părticică.
Elevii Şcolii cu cls. I-VIII, nr. 2 Cugir, au preocupări mai vechi în acest sens şi derulează
un proiect pe probleme de mediu. Prin acţiuni de informare şi de sensibilizare asupra necesităţii
păstrării unui mediu curat, formăm la elevi deprinderi de ocrotire a mediului înconjurător, îi
învăţăm să adopte o atitudine pozitivă faţă de natură, să participe alături de adulţi la activităţi
practice, să-şi exprime în mod artistic, prin desene şi compuneri, atitudinea faţă de natură. În
derularea calendarului ecologic, elevii cls. aV-a A conduşi de prof. dirig. Comănelea Reveica
şi sprijiniţi de bibliotecara şcolii, doamna Rusu Maria, au susţinut, luni 23 aprilie 2007, în
prezenţa tuturor cadrelor didactice de la şcoala noastră o reuşită activitate sub titlul , «Declaratie
de dragoste adresata PLANETEI ALBASTRE». Astfel au prezentat referate de informare
privind formarea pamantului, despre planetele din jurul lui; au prezentat masuri de prevenire
si combatere a poluării solului, apei şi aerului. Câteva eleve din clasele mai mari au citit
eseuri prin care şi-au demonstrat talentul creator, au prezentat desene, iar în final ne-au
încântat cu un frumos moment artistic. Activitatea s-a încheiat în mod optimist, elevi şi profesori
au ascultat cu atentie:
Mesajul Pământului
“Mă numesc PĂMÂNT, dar unii îmi zic şi TERRA. Când m-am născut, m-au asistat
stelele, iar luna mi-a ursit să trăiesc o veţnicie. Am împlinit căteva miliarde de ani. Pentru
un om ar trebui să fiu foarte bătrân. Realitatea este însă alta, în general nu îmbătrânesc, mă
regenerez, în ciuda indiferenţei pe care o au oamenii faţa de mine, câteodată.
În singurătatea primilor ani de viaţă simţeam nevoia unei prezenţe, nu ştiam să o numesc
,,umană”. Ea a apărut ţi eu m-am bucurat. De atunci omenirea a evoluat nespus de mult.
Numărul oamenilor pe care eu, PĂMÂNTUL, îi arătam Soarelui, a crescut. Mă umpleam de
viaţă, trăiam un adevărat miracol. Apoi oamenii au început să mă uite. Între preocupările
lor de zi cu zi, nu mai aveam loc şi eu am început să arăt urât, invadat de munţi de deşeuri,
lăsat fără atmosfera protectoare a stratului de ozon. Cu timpul am devenit o săracă planetă,
care îmi duceam cu greu în spinare povara omenească .
De câteva ori m-am supărat şi din adâncul sufletului meu m-am scuturat şi am răbufnit
la suprafaţă, încercând să-mi revin sau să-i fac pe oameni să mă bage în seamă. Aşa, oamenii
s-au întors la mine ţi cred că le sunt drag din nou. Chiar azi am aflat de la ei că m-am născut
în ziua de 22 Aprilie, în urmă cu milenii. Acum sunt iarăţi mândru de oamenii mei ţi-i voi
arăta în continuare Soarelui, spunându-i : «Uite, aceştia sunt oamenii mei, care îmi fac în
fiecare an câte un cadou, păstrându-mă curat!» Mulţumesc, oameni buni !!! “
Profesor Aurelia MORAR
Şcoala cu cls. I-VIII , Nr. 2 Cugir
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Curier Juridic
Conform Ordinului
Ministrului Sănătăţii nr.441/
20 07, publicat în Monitorul
Oficial nr.248/2007, donatorii
de sânge au dreptul să primească
pentru fiecare donare de sânge,
o alocaţie de hrană sub forma a
7 (şapte) tichete de masă pentru
produse alimentare. Cheltuielile
aferente acestor dreptu ri se
suportă de la bugetul de stat,
tichetele de ma să fiind

achiziţiona te şi acordate prin
centrele de transfuzie sanguină.
Tichetele de masă pot fi utilizate
în unităţi de alimentaţie publică,
cantine-restaurant, bufete cu care
unităţile emitente au contractat
servicii specializate.
Tichetele de masă nu se acordă
donatorilor
de sânge şi
componente
sanguine
în
următoarele condiţii:
a) când donatorul de sânge şi

Drepturile donatorilor
de sânge
componente sanguine nu
efectuează o donare completă;
b) în cazul autotransfuziei;
c) în cazul în care donatorul de
sânge şi componente sanguine, în
timpul actului de donare, încalcă
legislaţia în vigoare din domeniu.
Se interzic donatorului de
sânge şi componente sanguine:
a) utilizarea tichetelor de masă
pentru achiziţionarea altor produse
decât cele alimentare;

b) primirea unui rest de bani la
tichetul de masă în cazul în care
su ma
corespu nză toa re
produselor alimentare solicitate
este mai mică decât valoarea
nominală a tichetului de masă;
c) comercializarea tichetelor de
masă.
Jr. Mircea SIMU
Consilier Juridic

Poliţia oraşului Cugir vă informează:
Cu ocazia sărbătorilor de Paşte, lucrătorii Poliţiei oraşului Cugir au distribuit
produse alimentare constând în ulei, zahăr, orez, făină, cozonaci, dulciuri, pui
congelaţi, pâine, etc., în valoare totală de 800 lei, unui număr de opt familii
nevoiaşe, suma susmenţionată fiind donată de către cadrele subunităţii.
Cu toate că în perioada anului 2006 şi în primul trimestru al anului 2007,
au fost desfăşurate o serie de măsuri preventive, în urma analizei situaţiei
operative s-a constatat că fenomenul de sustragere a materialelor feroase şi
neferoase a continuat, fiind constatate în flagrant un număr de peste 27
infracţiuni comise de către autori minori şi majori, în toate cazurile fiind
întocmite dosare penale pentru comiterea infracţiunii de furt.
De asemenea au fost desfăşurate activităţi preventive pe linia Legii nr.333/
2003 privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pe linia prevenirii
violenţei şi vagabondajului (absenteism şcolar) în unităţile de învăţământ,
precum şi pe linia prevenirii evenimentelor rutiere.
În continuare exemplificăm câteva activităţi desfăşurate şi rezultatele
obţinute.
1. În urma cercetărilor efectuate, la data de 29.03.2007, au fost identificaţi
autorii furtului comis în noaptea de 03/04.03.2007 din incinta S.C. Apa C.T.T.A.
Alba- filiala Cugir, în persoana numiţilor: Jurgiu C.I. de 37 ani, Lakatoş A.M.
de 16 ani, Simon A. de 27 ani şi Simon I.I. de 28 ani, toţi din Cugir. Aceştia au
sustras mai multe apometre, fiind cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii
de furt calificat.
2. La data de 02.04.2007, în jurul orelor 15,30, numiţii Măgureanu A.E.
de 21 ani, Mihu M.D. de 20 ani şi Lakatoş A.M. de 15 ani, toţi din Cugir, au
fost surprinşi în flagrant în timp ce au sustras din incinta S.C. Betacon S.R.L.
Cugir, un subansamblu metalic al unei staţii de betoane, în greutate de circa
350 kg, pe care intenţionau să-l valorifice la centrele de colectarea fierului
vechi. Prejudiciul produs este în valoare de 3.000 lei, fiind recuperat în totalitate,
iar autorii sunt cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.
3. În noaptea de 02/03.04.2007, patrula de siguranţă publică, a surprins în
flagrant pe numiţii Szabu F.I. de 16 ani, Sabău I.O. de 16 ani şi Cîrţu M.P. de
16 ani, toţi din Cugir, în timp ce sustrăgeau două ţevi metalice în greutate de
72 kg. din blocul nr. 5 de pe str. Gh. Doja, aparţinând S.C. Uzina Mecanică
Cugir S.A. Prejudiciul produs a fost recuperat în totalitate, autorii fiind cercetaţi
sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.
4. În urma unei acţiuni organizate la data de 13.04.2007, au fost identificaţi
numiţii Notar M.A. de 18 ani, Sabău I.O. de 17 ani, Almăşan T.I. de 16 ani,
Gyapiaş G. de 38 ani, Simon I.I. de 28 ani, Szabo F.I. de 17 ani, Nicolae I.I. de
16 ani, Cîrţi M.P. de 16 ani şi Rupa I.G. de 16 ani, toţi din Cugir, ca fiind
autorii furtului comis în perioada 07 – 10.04.2007 din incinta S.C. Betacon
S.R.L. Cugir, ocazie cu care au sustras aparate electrice, materiale feroase şi
neferoase în valoare totală de 5.000 lei.
5. La data de 17.04.2007, în jurul orelor 16,00, au fost surprinşi în flagrant
numiţii Feraro C. de 13 ani, Feraru R. de 10 ani şi Feraru A.M. de 11 ani, toţi
din comuna Şibot, în timp ce sustrăgeau şuruburi şi piuliţe metalice de la calea
ferată Şibot – Cugir. Prejudiciul produs a fost recuperat în totalitate iar în
continuare se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt
calificat şi stabilirea întregii activităţi infracţionale.
6. În data de 17.04.2007, în jurul orelor 19,00 numiţii Lazăr N. de 25 ani,
Măgureanu C.C. de 25 ani şi Gălan F.M. de 19 ani, toţi din Cugir, au fost
surprinşi în flagrant, în timp ce sustrăgeau o ţevă metalică în greutate de 280

kg., din punctul termic nr. 1 situat pe str. Doinei. Prejudiciul cauzat este în
valoare de 100 lei, fiind recuperat în totalitate iar în cauză se continuă cercetările
sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.
7. De asemenea, pe raza de competenţă au avut loc mai multe evenimente
rutiere comise atât din vinovăţia conducătorilor auto cât şi din vinovăţia
pietonilor, dintre care exemplificăm:
- la data de 28.03.2007, în jurul orelor 08,30, numitul Scrobote G. de 56
ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea pe DJ 704 din direcţia Vinerea – Cugir,
autoutilitara marca Dacia, cu numărul de înmatriculare AB-24-ALE, nu se
asigură, nu opreşte şi execută o manevră de depăşire a autovehiculelor oprite la
trecerea la nivel cu calea ferată, împrejurare în care intră în coliziune cu trenul
de persoane care circula pe relaţia Alba Iulia – Cugir.
- în data de 07.04.2007, în jurul orelor 14,30 numitul Sîrbu T.N. din Cugir,
a condus autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare AB-04-WTV
pe str. Ştrandului din Cugir, fără a poseda permis de conducere, fiind implicat
într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. În cauză se continuă
cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere pe drumurile publice
a unui autoturism de către o persoană care nu posedă permis de conducere.
- în data de 10.04.2007, în jurul orelor 22,25, în timp ce numitul Etves N.
de 23 ani, din Cugir, conducea pe str. G. Coşbuc din Cugir mopedul personal sa dezechilibrat, căzând în dreptul imobilului cu nr. 4 şi datorită faptului că nu
purta casca de protecţie a suferit leziuni în zona capului.
- la data de 12.04.2007, în jurul orelor 18,45, numitul Szabo D.S. de 6 ani,
din Cugir, fiind lăsat fără supraveghere, se angajează în traversarea în fugă a
str. 21 Decembrie 1989, împrejurare în care este accidentat de către autoturismul
marca Daewoo Espero cu numărul de înmatriculare AB-18-DAF, condus de
către numita Macovei D.F.A. de 32 ani, din Cugir.
Cu ocazia acţiunilor desfăşurate în cursul săptămânilor cât şi în zilele
nelucrătoare au fost constatate şi sancţionate un număr de 282 contravenţii, în
valoare totală de 24.000 lei, din care: la Legea 61/1991 privind ordinea şi
liniştea publică 41 contravenţii, la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice 220 conbtravenţii, la Legea nr. 333/2003 privind paza
bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor 6 contravenţii şi la Legea 12/1990
privind comerţul ilicit 15 contravenţii. Au fost ridicate în veredea suspendării
un număr de 12 permise de conducere auto şi un număr de 6 certificate de
înmatriculare pentru diferite abateri.
Având în vedere că în ultima perioadă de timp au avut loc mai multe
evenimente rutiere soldate atât cu pagube materiale cât şi cu vătămări corporale,
pe această cale şi pentru prevenirea unor noi evenimente atenţionăm conducătorii
auto şi toţi participanţii la trafic cu privire la respectarea prevederilor legale şi
conduita în trafic, în special în zona trecerii la nivel cu calea ferată, în zonele
marcajelor rutiere pentru pietoni precum şi în zonele aglomerate, în special în
zonele unităţilor de învăţământ.
De asemenea, având în vedere că în ultima perioadă de timp au fost comise
mai multe furturi din societăţi comerciale a căror pază nu era asigurată
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

Reguli de comportare şi acţiune la inundaţii
Acest tip de calamitate este
precedat, de obicei, de intervale
mari de prevenire (mai puţin cazul
ruperii barajelor hidrotehnice,
pentru localităţile situate, imediat
în aval;
1. în cazul când inundaţia
(semnalul
„calamitate
naturală”) vă surprinde acasă:
* dacă aveţi timp luaţi următoarele
măsuri de asigurare a bunurilor
dumneavoastră;
* aduceţi în casă unele lucruri sau
puneţi-le culcate ta pământ întrun loc sigur :mobilă de curte,
unelte de grădină sau alte obiecte
care se pot muta şi care pot fi
suflate de vânt sau luate de apă;
*blocaţi ferestrele astfel încât ele
să nu fie sparte de vânturi
puternice, de apă, de obiecte care
plutesc, sau de aluviuni;
* evacuaţi animalele şi bunurile
de valoare în locuri de refugiu,
dinainte cunoscute;
* încuiaţi uşile casei şi ferestrele

după ce închideţi apa, gazul şi
instalaţiile electrice;
* nu stocaţi saci de nisip pe partea
din afara pereţilor casei; mai bine
permiteţi apei de inundaţie să curgă
liber prin fundaţie, sau dacă sunteţi
sigur că veţi fi inundaţi procedaţi
singur la inundarea fundaţiei;
* dacă inundaţia este iminentă
procedaţi astfel:
* mutaţi obiectele care se pot mişca
în partea cea mai de sus a casei,
deconectaţi aparatele electrice şi
împreună cu întreaga familie
părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre
locul de refugiu dinainte stabilit
(etaje superioare, acoperişuri,
înălţimi sau alte locuri dominante)
care nu pot fi acoperite de nivelul
cotelor maxime ale apelor;
*în cazul în care sunteţi surprins în
afara locuinţei (pe străzi, în şcoli.
în parcuri, săli de spectacol, în gări,
autogări, magazine, alte locuri) este
necesar să respectaţi cu stricteţe
comunicările primite şi să vă
îndreptaţi spre locurile de refugiu
cele mai apropiate.

2. În cazul în care organele de
protecţie civilă ordonă evacuarea,
respectaţi următoarele reguli:
* respectaţi ordinea de evacuare
stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în
primul rând zonele cele mai
periclitate;
* înainte de părăsirea locuinţei
întrerupeţi instalaţiile de alimentare
cu apă, gaze, energie electrică şi
închideţi ferestrele;
* scoateţi animalele din gospodărie
(grajduri, adăposturi) şi dirijaţi-le
către locurile care oferă protecţie;
* la părăsirea locuinţei luaţi
documentele personale, o rezervă de
alimente, apă, trusa sanitară. un
mijloc de iluminat, un aparat de
radio, iar pe timp friguros şi
îmbrăcăminte mai groasă;
* după sosirea la locul de refugiu,
comportaţi-vă cu calm, ocupaţi
locurile stabilite, protejaţi şi
supravegheaţi copiii, respectaţi
măsurile stabilite.
3. La reîntoarcerea acasă
respectaţi următoarele:
* nu intraţi în locuinţă în cazul în
care aceasta a fost avariată sau a

devenit insalubră;
* nu atingeţi firele electrice;
* nu consumaţi apa direct de la
sursă, ci numai după ce a fost
fiartă;
* consumaţi alimente numai după
ce au fost curăţate, fierte şi după
caz, controlate de organele
sanitare;
* nu folosiţi instalaţiile de
alimentare cu apă, gaze,
electricitate, decât după aprobarea
organelor de specialitate;
* acordaţi ajutor victimelor
surprinse de inundaţii;
* executaţi lucrări de înlăturare a
urmărilor inundaţiei, degajarea
mâlului, curăţirea locuinţei şi
mobilierului,
dezinfectarea
încăperilor, repararea avariilor;
* sprijiniţi moral şi material
oamenii afectaţi de inundaţii prin
găzduire, donare de bunuri
materiale, alimente, medicamente.

Inspector protecţie civilă,
Ec. Zbutea Mircea
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Cugir

Sfatul Specialistului:

Pătarea roşie a
frunzelor de prun
Având în vedere că în aproape toate gospodăriile se cultivă pruni,
în articolul de faţă vom scrie de una dintre bolile care afectează prunul
reducând foarte mult recolta de prune. Este vorba de PĂTAREA
ROŞIE A FRUNZELOR DE PRUN.
Boala este specifică prunului şi se manifestă numai pe frunze.
Este produsă de o ciupercă cu răspândire aeriană -Polystigmina rubra.
Cum atacă numai frunzele, pătarea roşie se menţine, de la un an la
altul, în frunzele atacate căzute pe sol, în care, pe timpul iernii, se
dezvoltă organele de înmulţire a ciupercii. Primăvara, pe timp umed,
acestea pun în libertate ascosporii care, purtaţi de curenţii de aer,
ajung în coroanele pomilor, pe frunzele tinere, unde germinează şi
produc infecţiile primare.
Odată pătrunsă în frunze, ciuperca se dezvoltă continuu în jurul
punctului de intrare, înlocuind treptat ţesuturile atacate cu o structură
proprie, în care se dezvoltă organele de înmulţire a ciupercii. În dreptul
acestora ţesutul frunzei devine roşu (petele roşii, caracteristice boliii),
este îngroşat, puţin bombat spre faţa inferioară şi işi pierde
elasticitatea, devenind casant. Pe tot parcursul verii, sunt eliberaţi
numeroşi picnospori care produc noi şi noi infecţii, noi pete roşii de
forme şi dimensiuni diferite. Cu cât numărul acestora este mai mare
cu atât infecţia este mai puternică şi ca urmare pomii vor suferi mai
mult. Spre sfârşitul verii, ţesuturile din dreptul petelor se închid la
culoare, căpătând în cele din urmă o culoare brun-negricioasă.
Frunzele puternic atacate se usucă, se răsucesc şi cad , provocânduse astfel o desfrunzire prematură a arborilor, deci o reducere a
suprafeţei de asimilare. Acest fapt determină, pe de o parte, o
acumulare redusă a zahărului în fructe şi o depreciere a calităţii
acestora, iar pe de altă parte, o acumulare redusă de substanţe de
rezervă în arbori, cu urmări asupra producţiei anului următor. Lipsa
acestora duce la o slabă diferenţiere a mugurilor floriferi şi chiar la
căderea în masă a florilor. Iată una din cauzele care îi miră pe
gospodari de ce în unii ani prunii lor înfloresc foarte slab sau de loc.
În timpul iernii, în frunzele atacate căzute pe jos se diferenţiază a
doua formă de înmulţire a bolii - periteciile, formă în care ciuperca
iernează, şi astfel ciclul se reia.
După cum s-a arătat, frunzele bolnave căzute pe sol sunt singura
sursă de transmitere a bolii, de la un an la altul. Ca urmare, pentru
prevenirea atacului acestei boli sunt necesare strângerea şi distrugere
lor, mai ales prin ardere, urmate de o săpătură adânca de toamnă. În
plus, primăvara, pentru a preveni infecţiile cu această boală adusă
de curenţii de aer de la pomii vecini, este necesară protejarea pomilor
prin tratamente cu unul din fungicidele: Captadin 0,25%, Dithane
0,2%, Bravo 0,15%, Alcupral 0,2%, etc. Tratamentele vor începe în
timpul înfloritului, şi se vor repeta la interval de 10-14 zile pe tot
parcursul anului, putând fi asociat cu alte tratamente care se fac la
cultura prunului.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Să ne cunoaştem oraşul!
(...urmare din pag.1)
13-RÂUL CUGIR – are lungimea de 54 km şi izvorăşte de sub vârful
lui Pătru , din munţii ŞURIANU.
14-LOCURI DE CAZARE , turistică şi de agrement pentru grupuri
se găsesc în 7 unităţi din Cugir –pe Râul Mare sunt cca 32 cabane familiale
, iar pe Râul Mic 26.
15-ATESTAREA DOCUMENTARĂ a oraşului Cugir este în anul
1493, sub denumirea de „villa Kudzyr”. Tradiţia populară susţine că
denumirea de Cugir vine de la „cotul cu jir” pe vatra căruia a existat o
pădure de fag - ale căror fructe se numesc –jir.
16-LA 1 DECEMBRIE 1918-la Marea Adunare Naţională de la Alba–
Iulia, de la Cugir au participat 5 deputaţi cu drept de vot şi cel puţin 100
de alţi participanţi.
17-MONUMENTE, TROIŢE, CRUCI –situate în Cugir sunt în nr.
de cca 27. Realizarea unui catalog al acestora constituie o necesitate
deosebită.
18-UZINA NOUĂ DIN CUGIR sau U.M.C. –cea din partea de nord
a oraşului, a început să producă în anul 1930.
19-ELECTRIFICAREA LINIEI CFR Şibot-Cugir s-a realizat în
anul 1983.
20-CENTRALA TELEFONICĂ automată din Cugir începând cu
anul 1999 dispune de 5500 linii telefonice. Atunci a fost instalat şi cablul
cu fibră optică de la hanul Şurianu şi până la Cugir. Din acelaşi an centrala
telefonică automată Vinerea dispune de 600 linii telefonice.
Ing.Aurel VOICU- Viceprimar
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