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O nouă strategie pentru obţinerea
fondurilor de dezvoltare locală
Preocuparea constantă pe care am avut-o încă din primele zile ale
mandatului meu de primar, a fost găsirea si atragerea de fonduri pentru
dezvoltarea oraşului nostru. Nivelul insuficient al fondurilor de care
dispune administraţia publică locală, neîncasările înregsitrate la
persoanele juridice şi imposibilitatea majorării taxelor locale, în scopul
obţinerii de venituri mai mari, impun găsirea unor finanţări flexibile
din punct de vedere al structuriii monetare, astfel încât a fost demarată
procedura de contractare de către Primăria Cugir, a unui credit obligatar,
în valoare de 5.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii
de interes local.
Astfel Consiliul Local al oraşului
Cugir, prin Hotărârea nr.95/2007 a
aprobat contractarea unui împrumut
intern în valoare de 1.000.000 lei, cu
o maturitate de 2 ani, pentru
asigurarea prefinanţării obiectivului
„Drum forestier Groşi-Sâpcea”,
obiectiv finanţat din fonduri
nerambursabile. Sigur poate cineva
se va întreba de ce mai este nevoie de
împrumut dacă proiectul drumului
din Groşi este finanţat 100% prin
Programul SAPARD? Răspunsul
este că datorită procedurilor acestui
program, este nevoie ca mai întâi să fie executate lucrările şi făcute
plăţile, urmând ca după verificarea documentaţiilor aceşti bani să fie
rambursaţi către Consiliul Local. De asemenea Consiliul Local a mai
aprobat contractarea unui împrumut intern în valoare de 4.000.000 lei
cu o maturitate de 5 ani, pentru realizarea urmatoarelor investiţii:
-extindere reţea canalizare în zona periurbană a oraşului
-extindere reţele de iluminat public
-modernizare str. Al.Sahia
-canalizare str.Râul Mic şi 21 Decembrie 1989

-modernizare str.Râul Mare DJ 704
-modernizare str.Drăgana
-extindere reţea apă potabilă la Vinerea
Urmează să fie selectată în condiţiile legii o firmă de consultanţă
financiară care va oferi soluţiile tehnice pentru contractare acestor
credite. Doresc să îi informez pe cetăţenii Cugirului că finaţarea
prin utilizarea acestor credite, prezintă avantaje care nu pot fi
ignorate. Printre acestea amintesc accelerarea dezvoltării locale,
posibilitatea finalizării unor proiecte mari a căror finanţare direcă
ar însemna eforturi prea mari din
partea bugetului local, echitatea între
generaţii, pentru că cei care
beneficiază de efectele unui proiect,
trebuie să şi contribuie si la
suportarea costurilor. De asemenea
doresc să subliniez faptul că oraşul
nostru nu are grad de îndatorare
deoarece nu a apelat până acum la
împrumuturi, iar acest lucru
constituie un avantaj.
Această metodă de obţinere a
fondurilor a fost experimentată cu
succes şi în alte oraşe din judeţ şi
ţară, şi doresc să exemplific oraşele
Deva cu suma de 5.800.000 lei, Alba cu 24.500.000 lei sau Sebeş
cu 1.500.000 lei. Lista ar putea continua cu multe alte exemple, dar
o să ma opresc aici, afirmând încă odată că oamenii ne-au ales în
funcţii de conducere ca să îi reprezentăm şi ca să găsim toate
mijloacele de a dezvolta comunitatea, pentru a le aduce o viaţă mai
bună. Iar pentru a ne atinge obiectivele trebuie să privim înainte şi
să fim curajoşi , convinşi fiind că împreună putem face o viaţă mai
bună pentru noi şi copii noştri!
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraşului Cugir

1 Iunie- Ziua copiilor fericiţi
Ca în fiecare an, Primăria Cugir şi unităţile şcolare din
oraş, au organizat Sărbătoarea zilei copilului.
Astfel, începând cu ora 13.00, pe bulevardul Al. Sahia sau desfăşurat interesante concursuri care au antrenat un număr
nesperat de participanţi, peste 500 de copii, care au concurat
în probe precum: desene pe asfalt, şah, carturi, cros; concursuri
de biciclete, role şi skate-board, tenis de câmp şi de picior.
De la ora 16.00, în holul Clubului Muncitoresc a avut loc
o expoziţie de desene şi icoane pe sticlă la care au participat
150 dintre cei mai talentaţi copii ai oraşului. De la ora 17.00,
pe scena aceluiaşi Club a avut loc un spectacol artistic care a
antrenat peste 350 de copii şi elevi ai grădiniţelor, şcolilor şi
liceelor oraşului, spectacol care a cuprins momente artistice,
muzical-literar-coregrafice, participanţii fiind premiaţi cu diplome, medalii în valoare de 3500 lei.
În aceeaşi locaţie au fost premiaţi, în cadrul unei festivităţi, cei zece olimpici ai oraşului, cu premii în valoare de
200 RON fiecare, de către Adrian Teban, primarul oraşului Cugir. De la Colegiul Naţional David Prodan - Cernea
Codruţa, Cârnaţ Iulia Maria şi Picoş Ioana Alexandra iar de la Colegiul Tehnic I. D. Lăzărescu – Cristea Zoltan,
Ghenescu Alin, Mireştean Marius, Preda Ştefan, Vinţan Daniel, Mitu Alexandru şi Oltean Cosmin
Premiile acordate au fost după cum urmează:
Grădiniţe:
-loc I – Grădiniţa Nr. 4
-loc II - Grădiniţa Nr. 5
-loc III – Grădiniţa Nr. 6
-menţiuni – Grădiniţa Nr. 3, Grădiniţa Vinerea
Şcoli cu clasele I-VIII:
-loc I – Şcoala Vinerea
-loc II – Şcoala Nr. 4
-loc III – Şcoala Nr. 3
-menţiuni – Şcoala Nr. 2, Şcoala Nr. 1
Colegii:
-loc I – Colegiul Tehnic I.D: Lăzărescu
-loc II – Colegiul Naţional David Prodan
Premiu special acordat Fanfarei oraşului Cugir
„Chiar dacă universul copilăriei este limitat,
dacă de-a lungul existenţei păstrăm în sufletul nostru un loc senin, candid şi pur şi nu-l lăsăm să fie atins
de durerile şi tristeţile vieţii,
numai atunci vom fi fericiţi şi sufletul nostru nu se va ofili, mâncat de ură şi nemulţumire”
Eugen SELEJAN- referent cultural

Se distribuie gratuit

Să ne cunoaştem oraşul!
-FRECVENŢA RADIO – de 87,9Mhz pentru Cugir , utilizată la început de Radio
Vest , iar în prezent de Radio Energy – a fost obţinută în anul 1998 datorită stăruinţei d-lor
Henegar Tiberiu, Trif Gabriel, Nedea Gheorghe, Simian Vasile şi actorul Valentin Uritescu.
-HIDRANŢII STRADALI pentru alimentarea cu apă a maşinilor de stins incendii
montaţi suprateran-la vedere-sunt 8 buc. Toţi au diametrul de 100 mm. Mai sunt şi 152
buc amplasaţi la sol. La vedere sunt situaţi pe străzile: 21 Decembrie 1989, Drăgana,
Al.Sahia, Rozelor, StarTransmission.
-CALEA FERATĂ FORESTIERĂ –de 14,51 Km –dintre punctul de exploatare
ARIEŞ şi staţia CFR CUGIR – a fost construită în anul 1935 şi a funcţionat până în anul
1973.
-COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ din Cugir s-a înfiinţat în anul 1947. În
anul 1968 se adoptă numele de „Deservirea”. După 1989 se crează Ardealul, Metalul şi
Şurianu. În prezent funcţionează Şurianu.
-CASTELUL DE ECHILIBRU (Turnul)-situat pe dealul Chiciora(Scăunel)- este
situat la altitudinea de 434 m. Construcţia face parte din sistemul hidrotehnic existent pe
Râul Mic. Castelul constituie un simbol arhitectural al oraşului. A fost construit în anul
1911.
-UZINA DE APĂ de pe Râul Mare s-a construit în anul 1974. Unitatea asigură în
totalitate apa pentru oraşul Cugir, Şibot şi alţi consumatori.
-S.C.”CUGIREANA” societatea de Gospodărie Locală- a fost înfiinţată în anul
1960 sub denumirea de „Regia Autonomă de Gospodărie Comunală şi Locativă”. Prin
divizare din aceasta , în anul 2005 a luat fiinţă S.C.”APA CTTA-Alba , filiala Cugir”Din trimestrul I 2007, S.C. „G&E Invest -2003” a concesionat colectarea şi transportul
gunoiului menajer.
-OFICIUL POŞTAL din Cugir a luat fiinţă în anul 1880, telegraful s-a instalat în
anul 1896. Primul telefon s-a instalat în anul 1907 , la „cantonul pădurarului”.
-PRIMĂRIA DIN CUGIR a avut un sediul reprezentativ din anul 1920, la nr. 56 al
actualei străzi 21 Decembrie 1989. Din anul 1971 a funcţionat în clădirea din str.
I.L.Caragiale nr.1-clădire care a fost incendiată în decembrie 1989. (Atunci a fost incendiată
şi arhiva oraşului). Actuala clădire a Primăriei a fost realizată în 1995 şi sfintiţă în anul
1996.
-CLĂDIREA SEDIULUI ROMGAZ –situată în str. Drăgana nr.2 A din cartierul
Cindeni s-a construit în anul 2000.
-CLĂDIREA ROMTELECOM – sediul Poştei Cugir şi a centralei telefonice s-a
construit în anul 1968.
-BAIA PUBLICĂ din str.Ghe.Asachi s-a amenajat în anul 2005.
-ŞCOALA CU CLASELE I-IV funcţionează în satele (de munte) aparţinătoare
Cugirului : Bucuru, Călene, Goasele şi Mugeşti. Fiecare are învăţători. În aceiaşi sală
învaţă elevii de la toate clasele I-IV.
-RADIO CUGIR , respectiv RADIO ENERGY funcţionează din anul 2001. (Iniţial
sub numele de Radio Vest).
Ing. Aurel VOICU- viceprimar

Sibiu- Capitală culturală europeană
DA , există zile pline de bucurie, zile încărcate de emoţie ... Uneori am
impresia că zilele de bucurie ar fi din ce în ce mai puţine.Şi, totuşi...
În cadrul Festivalului Eurojudaica 2007 , desfăşurat la Sibiu în perioada
24-27 iunie am avut parte de astfel de clipe. Programul festivalului a debutat cu
deschiderea oficială în locaţia Hotelului Ramada care a reunit o asistenţă pe
cât de valoroasă, pe atât de distinsă, din care au făcut parte : dr. Aurel Vainerpreşedintele FCER, Klaus Johannis-primarul municipiului Sibiu, acad.prof.Ionel
Haiduc-preşedintele Academiei Române,dl.Jonathan Rosenweig-ataşat cultural
al Ambasadei Israelului la Bucureşti şi alte mari personalităţi .
Programul festivalului a cuprins manifestări variate: expoziţii,concerte,
proiecţii de film documentar şi artistic, conferinţe pe teme diverse,piese de teatru
şi concursuri. Luni, 25 iunie 2007, a avut loc un interesant concurs naţional de
iudaism şi istoria evreilor, desfăşurat la Şcoala Regina Maria, acţiune coordonată
de prof. Bianca Ştubea din Israel şi de dir. adj. Mihai Frâncu. Evenimentul a
fost onorat de Marele Rabin al României, Menahem Hachoen, care a salutat
acest proiect considerat unul din proiectele forte din programul Eurojudaica.
La concurs au participat elevi din oraşele: Bacău,Bucureşti, Craiova, CUGIR,
Sibiu şi Topliţa.
Parteneri în proiectul ,,Gânduri despre Holocaust” cu Şcoala Regina Maria
din Sibiu am fost invitaţi la acest festival şi implicaţi şi la concursul organizat.
Echipajul Şcolii cu cls. I-VIII, Nr. 2 Cugir a fost condus de dir. prof. Gabriela
Lupu şi prof. Claudiu Andone, coordonator de proiect în cadrul parteneriatului
cu Şcoala Regina Maria. Din echipaj au făcut parte elevele Arion Iulia şi Jurj
Cristina din cls. a VII-a B conduse de diriginta Aurelia Morar. Activitatea a fost
interactivă, organizatorii au fost încântaţi de volumul de cunoştinţe referitoare
la istoria, valorile, personalităţile şi tradiţiile poporului evreu şi în acelaşi timp
au fost impresionaţi de disponibilitatea elevilor şi a profesorilor în acest
proiect.Concurenţii au fost ferlicitaţi de juriu şi au fost răsplătiţi cu diplome şi
cu un pachet considerabil de cărţi şi au fost invitaţi să participe în continuare
la programul festivalului.
DA, am trăit zile încărcate de bucurie, de aşteptări şi de emoţii şi de aceea
suntem mândri şi în acelaşi timp bucuroşi că am avut această ocazie.
prof. Aurelia Morar
Şc. cu cls. I-VIII, Nr. 2 Cugir, jud. Alba
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Cei mai buni- câştigă întotdeauna!
Fără a fi o simplă lozincă, aceasta afirmaţie s-a dovedit a fi mereu actuală, mai ales acolo unde obiectivitatea,
educaţia, cinstea şi onoarea s-au întâlnit, fiind mereu puse în slujba şcolii.
Principal factor de educaţie, şcoala, este instituţia ce asigură un drum mai frumos societăţii româneşti, este garantul
profesionalismului şi creator de valori, asigură buna dezvoltare a personalităţii individului şi ştie să răsplătească
performanţa creând specialişti în diferite domenii.
Ca orice formă de manifestare a spiritului, şcoala a cunoscut o perioadă de tranziţie, anumite programe i-au fost
impuse, unii cetăţeni şi-au pierdut încrederea în sistemul educaţional, dar, deasupra tuturor, a biruit aceeaşi instituţie
ce creează şi susţine competiţia adevărată. Acestei competiţii i-au răspuns “prezent” zece elevi liceeni, alături de
profesorii lor, ce au participat la faza naţională pe diferite domenii, într-un concurs de importanţa maximă, denumit
în timp Olimpiada Naţională.
Nu ne-am fi oprit la acest subiect (eveniment) dacă elevii oraşului nostru nu s-ar fi dovedit demni de a purta premii
şi diplome obţinute la acest concurs, iar numărul elevilor cugireni este mare! Cu zece elevi, Cugirul îşi dezvăluie
valoarea educativă în faţa Ministerului Educaţiei, întrucât a obţine premii si menţiuni la o astfel de competiţie nu e la
îndemâna oricui.
Din cei zece liceeni, şapte aparţin Colegiului Tehnic I.D.Lăzărescu (Ghenescu Alin, Mirestean Marius, Preda
Stefan,Vinţan Daniel, Mitu Alexandru, Cristea Zoltan si Oltean Cosmin) şi trei Colegiului Naţional David Prodan
(Cernea Codruţa, Cîrnat Iulia, Picos Ioana). Dacă Colegiul David Prodan se remarcă în domeniul limbilor străine şi
al psihologiei (fiecare elev luând cate o menţiune), Colegiul I.D. Lăzărescu a câştigat două premii şi cinci menţiuni
în specializările tehnice (profilul liceului). Elevii premianţi au fost recent răsplătiţi şi din partea oraşului nostru, au
câştigat simpatia profesorilor şi au dovedit încă o data, dacă mai era necesar, că atunci când lucrul este tratat cu
seriozitate, din orice parte a ţării ai veni, câştigi detaşat!
Recentele rezultate la învăţătură ar trebui sa fie un imbold pentru viitorii elevi, un fapt ce demonstrează că se poate,
o problemă de meditaţie pentru părinţi în a-şi îndruma copii spre învăţătura cea mai bună, iar pentru noi, dascăli şi
cetăţeni ai acestui oraş, o mândrie că avem astfel de olimpici pregătiţi să răspundă nevoilor societăţii actuale.
Dan CHERECHEŞ- inspector şcolar
prof. Mariana PEREANU- director

Cugirenii nu uită...

Cu siguranţă, cei dintre
dumneavoastră care aţi avut de
rezolvat probleme de stare civilă, aţi
observat că la intrarea în birou există
un panou semnificativ intitulat
CUG IRENII NU UITĂ...” În
calitatea mea de Ofiţer de stare civilă,
am avut privilegiul de a dialoga cu
foarte mulţi dintre concetăţenii noştri
care sunt plecaţi din Cugir. Satisfacţia
cea mai mare este că, indiferent unde
sunt, preferă să vină în Cugir pentru
momentul cel mai important din viaţa
lor : căsătoria ! Din discuţiile purtate
cu cei care au rostit „de buna voie şi
nesiliţi de nimeni” un DA răspicat, în
faţa autorităţiilor publice din Cugir şi
pe care, cu drag imi place să-i numesc
„copiii mei”, am remarcat faptul că,
indiferent unde s-au stabilit, nu uită de
micul nostru orăşel şi sunt extrem de
fericită atunci când, întorşi acasă în
concediu, îşi fac timp pentru a mă
„

vizita. Avem
cugireni în toate
colţurile lumii,
dovadă stau
felicitările şi
vederile primite
si afişate, cu
mare drag, la
intrarea
în
biroul de stare
civilă.
Per mite ţimi să vă relatez
doar
două
situaţii, care întăresc convingerea mea
că, indiferent unde s-ar afla, cugirenii
nu uită şi nu-şi reneagă rădăcinile !
Printr-o fericită întâmplare, am
petrecut Sfintele Paşte în Germania, întro familie de cugireni. Am constatat că,
departe de casă, printre străini, românii
sunt apropiaţi de două persoane care îi
pot ajuta atunci cînd au probleme :
preotul şi avocatul. În comunitatea
românilor din jurul Munchen-ului, atât
preotul paroh cât şi avocatul, fac parte
integrantă din viaţa lor. Din discuţiile
purtate, atât cu preotul paroh – părintele
Simion Felecan, cât şi cu avocatul –
domnul Gruicin, am avut satisfacţia să
aflu numai lucruri frumoase despre
cugireni: sunt oameni apropiaţi de
biserică, serioşi, harnici şi muncitori, şiau constituit o familie, au copii pe care
îi cresc cu credinţa în Dumnezeu şi în
valorile româneşti.

ALEŞII NOŞTRI
Constantin PREDESCU
Consilier Local- P.S.D.
Locul si data nasterii: Amerăşti, VL, 29.03.1950
Starea civila: casatorit, 2 copii
Studii: Academia de Studii Social Politice Bucureşti,
Diplomă de licenţă- jurnalistică
Activitate profesională: 1968-1980 U.M. Cugir
1980-1988: secretar Asociaţia Sportivă Metalurgistul
1988-1989: preşedintele Consiliului oraşenesc al Sindicatelor Cugir
1990-2000: U.M.Cugir
2000-2006: şef birou Resurse umane U.M.Cugir
Activitate politică:
-membru PSD Cugir din 1992
-preşedintele Organizaţiei PSD Cugir 2000-2007
-membru al Consiliului judeţean Alba al PSD 2006
-consilier local legislatura 2000-2004, si din 2004
membru al Comisiei de Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport şi Protecţie
socială

Pentru a nu uita să vorbească
româneşte, există o profesoară –
cugireancă de a noastră – care predă
copiilor, în biserică, limba lor maternă !
N-am pierdut ocazia de a merge la
slujba de Înviere. În noaptea Sfântă a
Învierii Domnului Nostru Iisus Hristos,
acolo departe de Cugir, departe de casă
şi de cei dragi, într-o lume străină şi rece,
am fost înconjurată de... cugireni !!
Sufletul mi-a tresăltat de bucurie.. .de
bucuria revederii, de bucuria regăsirii cu
mulţi dintre „copiii mei” într-un
asemenea moment minunat ! Nu ştiam
către care să privesc, cu care dintre ei
să vorbesc, căruia dintre ei să-i pun
prima întrebare... era o senzaţie
minunată, nemaitrăită până atunci !
Toţi mă întrebau cu emoţie în glas
„ce mai este pe acasă”, „ce mai face
domnul primar Teban?”, „cînd se
organizează Toamna Cugireana?”, „o să
mai fie Festivalul Berii?”... le-am simţit
emoţia din glas şi le-am văzut ochii
înlăcrimaţi, atunci cînd vorbeau de
„acasă”... Şi aşa, înconjurată de
cugireni, am uitat că sunt la mii de
kilometri departare de casă şi de cei
dragi... aveam senzaţia că sunt acasă, în
Cugir.
Cu mândrie şi satisfacţie de
cugirean am mai aflat că, o mână de
oameni inimoşi şi cu spirit de iniţiativă
au reuşit să facă un lucru extraordinar
pentru cei aflaţi departe de casă, departe
de rude, departe de cei dragi... au reuşit
să adune cugireni din toate colţurile
Americii, chiar şi din Canada !! Au vrut
şi au reuşit să facă ceva deosebit pentru
comunitatea cugireană ! Şi-au intitulat
petrecerea „Balul Cugirenilor” ! Acolo,
departe de ţară, peste 250 de persoane
s-au întîlnit şi au petrecut, aşa cum
numai cugirenii ştiu să o facă. Au
petrecut cu sarmale şi mici, au ascultat
muzică populară românească şi pentru
câteva ore s-au simţit mai aproape de
Cugir !! Iar poza care însoţeşte acest
articol este de la alt “Bal al cugirenilor”,
dar din America.
Ce mi se pare extraordinar este
faptul că, nu peste multă vreme, la Cugir
va ajunge o sumă de bani, care urmează
să fie donată pentru folosul copiilor
defavorizaţi, instituţionalizaţi în Centrul
de Plasament din oraşul nostru.
Şi atunci, nu am dreptate ??
Oriunde în lume s-ar afla
CUGIRENII NU UITA... şi acesta este
unul dintre motivele pentru care sunt
mândră că fac parte din această
comunitate !!
Rodica-Felicia CRĂCIUN DRÃGOI

de

Cugir

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Incepe predarea Clubului
şi a Bibliotecii Sindicatului
Primăria Cugir, Uzina Mecanică şi Sindicatul Liber, au demarat
proced eul de preluare a Clubului Muncitoresc. Cele două comisii
organizează zilnic întâlniri de lucru, în vederea definitivării inventarului
ce va fi preluat de Primăria Cugir. Astfel, s-a hotărât preluarea bibliotecii
Sindicatului - din blocul 1 Mai – şi transferul fondului de carte în incinta
Clubului Muncitoresc, în scopul creării unei Biblioteci orăşeneşti. Odată
cu finalizarea procesului de preluare, se va începe licitaţia pentru lucrările
de reparare a faţadei Clubului, lucrări ce se doresc a fi terminate până la
Festivalul „Toamna Cugireană” 2007.

Centru pentru reintegrare socială
Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Cugir, a
demarat un proiect ce are ca ţintă prevenirea violenţei domestice. Proiectul
a fost depus în vederea aprobării la Agenţia Naţională pentru Protecţia
familiei în data de 10 mai şi conţine două ramuri: „Centrul de recuperare
şi reintegrare socială a agresorilor familiali” în valoare de 69.870 RON –
aprobat în 11 iunie – şi „Dezvoltarea centrului de urgenţă pentru primirea
victimelor violurilor în familie” în valoare de 49.845 RON – aprobare în
curs de derulare.

Se reamenajează Bulevardul Sahia!
În cadrul Proiectului urbanistic ce are ca ţintă reamenajarea Străzii
Alexandru Sahia, ca stradă pietonală între intersecţiile cu Str. 1 Decembrie
1918 , Str. Doin ei şi Str. Mureşulu i. Primăria Cugir are în vedere
restricţionarea accesului autovehiculelor în zonă, în vederea unei mai bune
circulaţii pietonale. Astfel, pe suprafeţele pietonale, se va realiza un pavaj
din pavele de andezit iar pentru accesele la blocuri, un pavaj cu dale
prefabricate din beton. Pentru anul 2007, se va reabilita porţiunea cu mozaic;
la sfârşitul lucrărilor (aprox. 2010), „Bulevardul” va fi refăcut pe o lungime
de 710 m, cu canalizare adusă la cotă, guri de scurgere şi cămine noi, mobilier
urban şi o fântână arteziană în zona BRD.

Ajutoare de la “fraţii” din Wasserburg
Fundaţia „Freunde Maria Rast” din oraşul înfrăţit Wasserburg, acordă
ajutor Cugirului în vederea dotării unităţilor şcolare şi a Spitalului
orăşenesc cu echipamente. Astfel, Spitalul Orăşenesc va primi 100 saltele,
100 paturi metalice, 30 paturi cu saltea, 21 dulapuri, 33 chiuvete şi 5 toalete
iar unităţile şcolare la rândul lor, vor primi de 30 scaune şi 60 mese pentru
elevi.

Bani de la Guvern pentru Cugir!
În urma analizării Studiului de fezabilitate furnizat de către Primăria
Cugir, Inspectoratul de Stat în Construcţii a avizat programul de investiţii
”Extindere reţea de canalizare menajera în zona periurbană a oraşului
Cugir”. Investiţiile sunt alocate în baza O.G. nr. 7/2006, prin Programul
de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural. Principalele lucrări şi
capacităţi ale acestui program cuprind executarea reţelei de canalizare
menajeră în zonele Râul Mic şi Scăunel, realizarea unui canal colector în
cartierul Cindeni şi a racordurilor gospodăriilor aferente. Programul se
întinde pe o durată de 18 luni, pe anul 2007 primindu-se 537.000 RON,
conform H.G. 379 publicată în Monitorul Oficial nr. 297 din 04/05/2007.

Poliţia Comunitară Cugir vă
informează:
Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele Poliţiei Comunitare Cugir, în
perioada 15.05.2007–15.06.2007, au fost aplicate amenzi contravenţionale pentru:
staţionarea autovehiculelor pe zona de acces interzis de pe str. Al. Sahia, nerespectarea
actelor sau faptelor de comerţ în pieţele din oraşul Cugir şi nerespectarea Regulamentului
de ordine publică şi gospodărire comunală al oraşului Cugir, după cum urmează:
Pe zona de acces interzis, de pe str. Al. Sahia, pentru staţionarea autovehiculelor
neautorizate conform H.C.L. 10/2005, au fost sancţionaţi: în data de 16.05.2007, A.V.N.
domiciliat în loc. Aiud, str.Transilvaniei, nr. 113, jud. Alba; S.I.R.R. domiciliat în mun.
Alba-Iulia, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, jud. Alba; A.M.N. domiciliat în com. Vinţu de
Jos, str. Sibişeni, nr. 579, jud. Alba; R.G.A. domiciliat în mun. Alba-Iulia, str. Tulnicului,
nr. 11, jud. Alba; în data de 21.05.2007, B.A.D. domiciliat în loc. Aiud, str. Gheorghe
Doja, bl. D4, jud. Alba; M.R.I. domiciliat în com. Vălişoara, nr.26, jud. Hunedoara;
B.D.I. domiciliat în loc. Orăştie, str. Şoseaua Unirii, nr. 119A, jud. Hunedoara; în data
de 25.05.2007, N.A.D. domiciliat în loc. Blaj, str. Eroilor, nr.29, jud. Alba; M.F.N.
domiciliat în loc. Orăştie, str. Octavian Goga, nr. 5, jud. Hunedoara; în data de 02.06.2007,
M.L.S. domiciliat în loc. Orăştie, str. Tudor Vladimirescu, nr.82, jud. Hunedoara; T.C.I.
domiciliat în loc. Cisnădie, str. Uzinei, nr. 26, jud. Sibiu; în data de 08.06.2007, A.C.N.
domiciliat în mun. Sibiu, str. Dobîrca, nr.3, jud. Sibiu, fiecare cu suma de 25 lei.
Pentru nerespectarea actelor sau faptelor de comerţ, conform Legii nr.12/1990, în
pieţele din oraşul Cugir, au fost sancţionaţi: în data de 27.05.2007, G.C. domiciliat în sat
Coşani, com. Frînceşti, jud. Vîlcea; G.I. domiciliat în loc. Carei, str. Corneliu Coposu,
nr. 28, jud. Satu Mare, fiecare cu suma de 2,50 lei.
Pentru lăsarea liberă a animalelor în parcuri, zone verzi sau alte locuri oprite accesului
acestora, conform H.C.L.10/2005, au fost sancţionaţi în data de 25.05.2007, M.I.
domiciliat în oraş Cugir, str. Rozelor, nr.31, jud. Alba; în data de 29.05.2007, Z.A.
domiciliat în oraş Cugir, str. George Coşbuc, nr.10, jud. Alba şi în data de 04.06.2007,
V.C. domiciliată în oraş Cugir, str. George Coşbuc, nr.10, jud. Alba, fiecare cu suma de
25 lei.
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator Public
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H O T Ă R Â R E A NR. 126 / 2007
Consiliul Local al oraşului Cugir, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Văzând referatul de specialitate nr.9471/14.06.2007 al Oficiului Autorizări şi control
comercial din cadrul aparatului propriu al primarului, întocmit ca urmare a numeroaselor sesizări
primite din partea cetăţenilor oraşului Cugir, avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local şi proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens de către primarul oraşului
Cugir;
Ţinând cont de prevederile Ordinului Nr. 265/503 din 20 august 2001
pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a
autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice şi a Normelor
privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a
deşeurilor industriale reciclabile, ale Legii nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale
reciclabile, coroborate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată privind administraţia
publică locală şi ale O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. –Agenţii economici de pe raza oraşului Cugir care au ca obiect de activitate
Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile sau Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile pot colecta materiale refolosibile metalice numai pe baza unei adeverinţe
eliberate de Primăria oraşului Cugir din care să rezulte provenienţa materialului.
Art.2. –(1)Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă contravenţională de la 25 lei la 2.500 lei precum şi aplicarea unei sancţiuni contravenţionale
complementare, în condiţiile O.G.nr.2/2001.
(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se va efectua de către personalul
Poliţiei comunitare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Cugir.
Art.3. –Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. – Oficiul Autorizări şi control comercial şi Biroul Administrarea Domeniului Public
vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentelor prevederi.
CUGIR, 21 iunie 2007.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

VALASA IOAN ADRIAN

Jr.PAŞTIU IOANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CUGIR
PRIMĂRIA
Nr._______ / _______________

ANEXA
la H.C.L.nr.126/2007

AD E VE R I N Ţ Ă

Prin prezenta se adevereşte că numitul .............................................., domiciliat în
localitatea ...................................., str. ..................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ....., legitimat
cu buletinul/cartea de identitate ..............., eliberat/eliberată de Poliţia ....................., cod
numeric personal .............., deţine în proprietate următoarele materiale reciclabile:
_______________________________________________________________________
Denumirea materialului ºi
| U.M. | Cantitatea |
Provenienþa
|
|
|
descrierea acestuia
|
|
|
|
|_______________________________|______|____________|___________________|
|
| kg |
|
|
|_______________________________|______|____________|___________________|
|
| kg |
|
|
|_______________________________|______|____________|___________________|
|
| kg |
|
|
|_______________________________|______|____________|___________________|
| TOTAL:
|
|
|
|
|_______________________________|______|____________|___________________|

Deţinător,
1. Cunosc faptul că falsul în declaraţie constituie infracţiune şi se pedepseşte conform
Codului penal.
2. Declar pe propria răspundere că materialele pe care le deţin provin din:
a) gospodăria proprie
Semnătura (amprenta) .................
b) alte surse legale
Semnătura (amprenta) .................
PRIMAR,
Ing.Teban Adrian

SECRETAR,
Jr.Paştiu Ioana

Întocmit,
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
VALASA IOAN ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Jr.PAŞTIU IOANA

LUNA MAI 2007

IUNIE 2007

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-BODEA IOAN;
-GĂLAN CONSTANTIN-ALEXANDRU;
-PRESECAN NAOMI-ALEXANDRA;
-MATEI BOGDAN-FLORIN;
-MIZGAI SERGIU;
-GROZA BOGDAN-VASILE;
-CHIŞU ANTONIA-TEODORA;
-VASILCA RAZVAN-RAUL;
-MURG CRISTIAN-PETRU;
-FURDUI ADINA-GABRIELA;
-TODESCU GHEORGHE-MARIUS;
-RAŢĂ-NASIPALI ALEXIA-DAPHNE;
-HONDRU NATANAEL-GHEORGHE;
-BUSUIOC ADRIAN-CONSTANTIN;
-OLARU CLAUDIU-MIHAI;
-MOLDOVAN ANCA-ANTONIA;
-SINEA ALEX;
-STANCU DENISA;
-ALMĂŞAN VLAD-ANDREI

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-CIAJA AMALIA-ELENA;
-SIMINA SILVIA-ELENA;
-ANGHEL ROXANA;
-CHIRILĂ ALBERTO ADRIAN;
-PĂŞTINĂ DARIUS-MARIAN;
-RUSALIN DENISA-ALEXANDRA;
-ALDEA IOAN-LUIS;
-MUNTEAN NICOL-JACHELIN;
-HUMACI ANA-MARIA;
-LAZĂR IOAN;
-MICU SEBASTIAN;
-GROZĂVESCU ROXANA-MĂDĂLINA.

CĂSĂTORII ÎNCHEIATE:
-BURUIANĂ PETRU şi POENAR MARIAGABRIELA;
-J ILĂVEANU CON STANT IN şi MAT EI
MIHAELA-DANIELA;
-CETINĂ VIOREL şi OLEA MARIA;
-CÂRŢU GABRIEL – NICOLAE şi MUNTEAN
MARIA;
-ROMAN CORNEL şi DUMBRAVĂ CARMENELISABETA;
-BĂNĂŢAN DOREL-CON STANTIN şi J UG
DOINA-CLAUDIA;
-VĂDINEANU DAN-ALEXANDRU şi STROIA
ANGELA;
-ANDRIESCU VASILE şi ZUGRAVU VASILICA;
-DUMITRA CONSTANTIN şi CIBU DANIELASTELA;
-ONEA ILIE şi PASCU MARIA;
-CRĂCIUN GABRIEL-NISTOR şi DAN LAURAIULIA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
-PICU MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Lalelelor nr.4;
-LĂPĂDUŞ IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Tineretului nr.5;
-POPESCU SILVIU, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Rozelor nr.12;
-NEAGU PARASCHIVA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Plevnei nr.18;
-DE GASPERO MARIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Spicului nr.2;
-DENGEL ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Al.Sahia nr.5;
-TOPOR ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.V.Alecsandri nr.60;
-MACAVEI PETRU, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Înfrăţirii nr.5;
-FEHER ANICA, cu ultimu l domiciliu în
com.Noşlac, nr.277;
-CIOBANU ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Horea nr.18;
-LUDOŞAN GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.N.Bălcescu nr.8;
-MĂRGINEAN ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Plevnei nr.20;
-MURG MARIA, cu ultimu l domiciliu Cugir,
str.Constructorul nr.4;
-BĂLŞAN VIOREL, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Victoriei nr.39 – decedat în localitatea PIETRA
LIGURE – Italia;
-BĂLŞAN ADRIAN-VIOREL, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Victoriei nr.39 – decedat în localitatea
PIETRA LIGURE – Italia;
-MICU ION, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.21
Decembrie 1989 nr.57 – decedat în localitatea
TIVOLI – Italia;
-ALECU MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.G.Coşbuc nr.15;
-NISTOR IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Cloşca nr.15;
-SĂRĂCSĂIAN ILIE, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.I.Creangă nr.94;
-PREDA IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.1
Mai nr.12;
-CIOARA MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Victoriei nr.45;
-NISTORESCU ANNA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, sat Feţeni nr.10.

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-TODERESCU
GHEORG HE-VALER
şi
MIHĂILESCU DORINA;
-HAMCIUC IOAN-FLORIN şi GH ERMAN
DANIELA;
-CRĂCIUN CĂLIN-CODRUŢ şi PUIE IONELA;
-MUNTEAN TRAIAN-CRISTIAN şi CIOROGARIU
DOINA;
-T RIF CLAUDIU-VIRGIL şi MARTINESCU
ELENA;
-DIZMATSEK LUCIAN-ALEXAND RU şi
TODORAN VALERIA-AURELIA;
-ALEXANDRU IOAN şi BERGHIAN ILEANAANCA;
-BĂLAŞA DRAGOŞ-EUGEN şi DAN REBECA;
-POGĂCEAN IOAN şi TOMOIAGĂ LAURADIANA;
-MĂRGINEAN BOGDAN-GHEORGHE şi PASCU
OANA-RALUCA;
-ROGOJAN RO BERT şi MIHAIU ADINALĂCRĂMIOARA;
-STOICA IOAN-DĂNUŢ şi MOŞULEŢ DIANA;
-PAŞCA SIMINEL şi HERLEA ADINA-LAVINIA;
-GHITAN BOG DAN-NICOLAE şi LAZĂR
LARISA-LUCIA;
-BREAZ TIBERIU-DANIEL şi NOVAC ANDREEAROXANA;
DECESE ÎNREGISTRATE:
-FILIP TEODORA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.M.Sadoveanu nr.24;
-PIPER SIMINA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Rozelor nr.3;
-VINTILĂ ELISABETA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Făgeţel nr.1;
-DAVID GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Principală nr.268;
-ROŞU IOAN, cu ultimu l domiciliu în Cugir,
str.G.Enescu nr.18;
-MOCAN GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în
Şibot, str.Morii nr.488;
-BOCA MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Doinei nr.2;
-BULGARU IORDACHE, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Al.Sahia nr.5;
-PANAIT PETRU, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Rozelor nr.8;
-FILIP IOAN, cu u ltimul domiciliu în Cugir,
str.M.Sadoveanu nr.24;
-PAŞCA NICOLAIE, cu ultimu l domiciliu în
Cugir, str.Ghe.Asachi nr.23;
-VALCEA NU ANA, cu u ltimu l domic iliu în
Cugir, str.Viitorului nr.1;
-TRIF SABIN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Mureşului 9;
-BUDA PRECUP, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Principală nr.41;
-PUIAN IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.A.Iancu nr.18;
-ROŞU IOAN, cu ultimu l domiciliu în Cugir,
str.Lalelelor nr.3;
-MARCU IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.I.Creangă nr.14 A;
-G RO Z ĂVES C E LI S AB E TA, c u u l t im u l
domiciliu în Cugir, sat Bucuru nr.34;
-BEJU PARASCHIVA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.1 Decembrie 1918 nr.50;
-H AD AD E A M A R G A RE TA , cu u l t im u l
domiciliu în Cugir, str.Oituz nr.12;
-IAG AR ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir
str.R. Mic nr.106.

Nicoleta-Loredana BÎLDEA
Ofiţer Stare civilă
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Curier Juridic
În Monitorul Oficial nr.
3 88/08.07.20 07 a fost
publicat Ordinul Ministrului
Sănătăţii prin care a fost
aprobat conţinutul minim al
trusei sanitare auto.
Astfel ambalajul trusei
san itare auto trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să asigure o etanşeitate
corespunzătoare pen tru
protejarea conţinutului faţă
de praf, umezeală, carburanţi
şi uleiuri, printr-un sistem de
închidere ferm;
b) să fie dimensionată
corespunzător, în vederea
depozitării şi asigurării
integrităţii componentelor
din conţinutul trusei sanitare
auto.

Eticheta trusei sanitare
auto trebuie să conţină
denumirea
produsului,
denumirea
şi
adresa
producătorului şi denumirea şi
adresa persoanei responsabile
de introducerea produsului pe
piaţă, după caz. Dispozitivele
medicale din componenţa
trusei sanitare auto trebuie să
îndeplinească
cerinţele
aplicabile din H.G.nr. 911/
2005 privind stabilirea
condiţiilor de introducere pe
piaţă şi de punere în funcţiune
a dispozitivelor medicale.
Truselor sanitare auto
legal
fabricate
şi/sau
comercializate într-un alt stat
membru al Uniunii Europene
sau care sunt fabricate în mod
legal într-un stat semnatar al

Despre trusele sanitare
auto
Acordului privind Spaţiul
Economic European şi care
furnizează un nivel de protecţie
echivalent cu cel prevăzut de
prezentul ordin sunt valabile.
Tru sele sanitare auto
înregistrate la Min isterul
Sănătăţii Publice până la data
intrării în vigoare a ordinului
pot fi comercializate până la
expirarea Certificatului de
înregistrare a dispozitivelor
medicale emis de Ministerul
Sănătăţii Publice. La expirarea
termenului de valabilitate al
componentelor trusei sanitare
auto, acestea pot fi înlocuite de
utilizator cu produse cu
aceleaşi
caracteristici,
introduse pe piaţă cu
respectarea
cerin ţelor
prevăzute de H.G.nr. 911/2005.

În ceea ce priveşte
conţinutul minim al trusei
auto, în anexa la acest ordin,
sunt prevăzute ca şi
instrumentar obigatoriu o
foarfecă pt materiale textile
şi un dispozitiv pentru
respiratie gură la gură, iar ca
materiale
sanitare:
leu coplast,
plasture,
comprese tifon, faşe tifon,
bandaj
triunghiular
nedeformabil, pansamente
steril, faşa elastică, mănuşi
de unică folosinţă, ace de
siguranţă, folie izotermă şi
broşură de instrucţiuni de
prim ajutor.
Jr. Mircea SIMU
Consilier juridic

Poliţia oraşului Cugir
vă informează:
În ziua de 14.05.2007, în urma unui scandal care a izbucnit în cartierul
G.Cosbuc, în care au fost implicaţi mai mulţi cetăţeni de etnie rromă,
patrula de siguranţă publică care s-a deplasat la faţa locului, a identificat
pe numitul M.M. DACIAN, de 21 ani, SORIN M. De 17 ani, ANDREEA
L. De 18 ani si ANDREI L. de 20 ani. Cei în cauză au fost sancţionaţi
pentru conturbarea ordinii şi liniştii publice, conform Legii 61/1991,
deasemenea pentru evitarea unui conflict, a fost asigurată prezenţa unei
patrule de poliţie în acest cartier pe toata durata zilei.
În cadrul unei acţiuni organizate de lucrătorii formaţiunii Poliţiei
Rutiere Cugir, în zilele de 16-19.05.2007, s-a reuşit identificarea numitului
ADRIAN L. de 17 ani, care în ziua de 15.05.2007, în timp ce circula cu
mopedul pe str. Victoriei , din Cugir, a accidentat pe numitul STEFAN S.
din comuna Şibot, fugind de la fata locului. Împotriva acestuia se
efectuează cercetări pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală
din culpă, precum şi stabilirea împrejurărilor în care s-a comis accidentul
rutier. De asemenea cu ocazia acestei acţiuni a fost identificat în trafic, pe
str. Victoriei numitul MIRCEA L. de 49 ani, din Cugir, care conducea
auto cu nr. de înmatriculare AB-50-AGL, avand 0,44 ml/l alcool pur în
aerul expirat în urma testării cu aparatul Drager Alcool Test. Conducătorul
auto a fost condus la Spitalul Cugir, pentru recoltarea probelor biologice
în vederea stabilirii alcolemiei.
Patrula de Siguranţă Publică, din cadrul Poliţiei oraşului Cugir, a prins în flagrant pe numiţii Marian G. de 19 ani, Ioachim S.
de 29 ani, Ioan L.de 26 ani si Ovidiu S. de 17 ani, toţi din Cugir, care au sustras un număr de patru mori electrice din curtea
Parcului Industrial Cugir, pe care intenţionau să le valorifice la un punct de colectare fier vechi. Valoarea prejudiciului cauzat este
de 2000 lei, care a fost recuperat în totalitate, iar în continuare se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt
calificat şi stabilirea întregii activităţi infracţionale.
În data de 26.05.2007, în jurul orelor 16.00, Patrula de Siguranţă Publică, aflându-se în serviciul de patrulare, a prins în
flagrant pe numiţii: Mrcea A. de 31 ani, Claudiu C. de 30 ani, Emil M. de 17 ani si Gheorghe G. de 17 ani, toţi din Cugir, care au
sustras din incinta Parcului Industrial un număr de 114 ţevi metalice, de aproximativ 2 m lungime si o bara metalica profil „U” de
4 m lungime, pe care intenţionau să le valorifice la centrele de colectare fier vechi. Prejudiciul total cauzat urmează a fi stabilit pe
parcursul cercetărilor, cei în cauza fiind cercetaţi în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
În urma unei acţiuni organizate de catre lucrătorii Formaţiunii Investigaţii Criminale, din cadrul Politiei oraşului Cugir, în
ziua de 30.05.2007, au fost depistaţi autorii furtului din incinta P.F. CATUR ANISIA, furt comis în noaptea de 28/29.05.2007, în
persoana numiţilor: GHEORGHE A. de 21 ani si TRANDAFIR G. de 48 ani, care au intrat în incinta magazinului prin forţarea
uşii de acces în magazin la nivelul sistemului de închidere, de unde au sustras ţigări, băuturi alcoolice, precum şi dulciuri.
Prejudiciul cauzat în urma furtului a fost recuperat în proporţie de 80% şi predat părţii vătămate, iar cei în cauză sunt cercetaţi
pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, urmând a li se stabili întreaga activitate infracţională.
Patrula de Siguranţă Publică, aflându-se în serviciul de patrulare, în ziua de 30.05.2007, in jurul orelor 17.00, a surprins în
flagrant pe numiţii DACIAN M. si ALEXANDRU M. ambii de 21 ani ,din Cugir, care au sustras din incinta SC SANTOL SA
Cugir, un număr de două plăci metalice, de aproximativ 1,5x1,5 m. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii
de furt calificat.
Cu ocazia unei acţiuni organizate, lucrătorii Politiei oraşului Cugir, au identificat pe numita ANDREEA M. de 20 ani, ca fiind
autoarea furtului unui telefon mobil în dauna părţii vătămate MARGARETA B. din Cugir, fapta fiind comisă în data de 30.05.2007,
iar prejudiciul în valoare de 560 lei, fiind recuperat în totalitate şi predat păgubitului.
În urma unei sesizări telefonice a agenţilor de pază de la SC UM CUGIR SA, în data de 06.06.2007, ora 21.30, lucrătorii
noştri s-au deplasat la fata locului, unde au identificat un număr de cinci persoane de etnie rromă, care aveau asupra lor trei saci
plini cu materiale neferoase. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că numiţii: ALIN S. de 27 ani. GABRIEL R. de 14
ani, IOAN N. de 22 ani, FLORIN N. de 20 ani si IOAN N. de 16 ani, au pătruns prin escaladarea gardului împrejmuitor în incinta
societăţii sus menţionate, de unde au sustras tablă de aluminiu, sârma din cupru şi bucşi din bronz. Prejudiciul cauzat a fost
recuperat în totalitate şi predat societăţii, iar cei în cauză sunt cercetaţi în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat.
În urma unor verificări şi investigaţii efectuate în data de 12.06.2007, au fost identificaţi autorii furtului şi distrugerii cablului
de telefonie fixă, comis în noaptea de 10/11.06.2007, de pe str. Aurel Vlaicu, din Cugir, în persoana numiţilor ANTONIU C. de 22
ani si PETRU C. de 16 ani, ambii din Cugir. Susnumiţii în noaptea de 10/11.06.2007, folosind o pânză de fierăstrău, au secţionat
şi sustras de pe strada amintită, 110 m cablu de telefoane, apartinand ROMTELECOM. Prejudiciul cauzat a fost recuperat. Cei în
cauză sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi distrugere, urmând a li se stabili întreaga activitate infracţională.
Lucrători din cadrul Formaţiunii Investigaţii Criminale au reusit să identifice pe numiţii PAUL V. de 18 ani si COSMIN B. de
19 ani, care în noaptea de 07/08.06.2007, au sustras din incinta SC MAN COMPANY SRL si PF. DICU, mai multe pachete cu
ţigări, bauturi alcoolice si cafea. Prejudiciul total cauzat este de 950 lei, care a fost recuperat în proportie de 20%. Cei în cauză
sunt cercetaţi în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
Comisar şef Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei oraşului Cugir
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Sfatul Specialistului:

Puricele Negru al
Cruciferelor
(varză, conopidă,
gulii, ridichi, hrean)
Este răspândit în toate regiunile ţării, din zona de şes până în zona
montană. Dăunător specific plantelor din familia crucifere, mai uşor de
recunoscut la varză. Imediat după transplantarea răsadurilor în câmp,
respectiv în grădină, adulţii atacă aparatul foliar, localizăndu-se pe partea
superioară a frunzelor, unde distrug ţesuturile începând de la marginea
limbului. În această perioadă, numărul de adulţi pe plante poate depăşi
25-30 de exemplare. În lipsa unor măsuri adecvate de combatere, în 3-4
zile de atac consecutiv, adulţii pot cauza o defoliere totală a plantelor.
Dacă cultura este mai înaintată în vegetaţie, adulţii rod ţesuturile limbului
sub forma unor mici perforaţiuni circulare cu marginile roşcate, din
care care cauză frunzele par ciuruite
Adultul este de 1,8-2,5 mm lungime, de culoare neagră, cu numeroase
puncte închise şi strălucitoare, dispuse neregulat pe cap şi pronot şi în
rânduri paralele, longitudinale pe elitre. Picioarele posterioare sunt
adaptate pentru sărit, caracteristică după care sunt uşor de identificat şi
care îi ajută să dispară aproape instantaneu atunci când sunt în pericol.
Puricile iernează sub formă de adult, pe sub resturile vegetale rămase
după recoltare, în orizonturile de suprafaţă a solului sau sub scoarţa
arborilor. Atacul lor se manifestă de la transplantarea răsadurilor până
la venirea anotimpului friguros. Este iubitor de vreme caldă şi însorită,
apărând în număr mare pe plante către mijlocul zilei.
Combatere. Măsuri preventive: strângerea şi distrugerea resturilor
vegetale rămase din toamnă, arături adânci de toamnă pentru
introducerea sub brazdă a adulţilor hibernanţi, praşile repetate, efectuate
pe parcursul perioadei de vegetaţie pentru distrugerea plantelor din flora
spontană şi a ouălor depuse pe sol. La semnalarea primilor adulţi în
cultură se vor face tratamente chimice, folosindu-se prin alternanţă ca
produse: Carbetox 50 CE în conc. de 0,50%, Pallas 50 CE în conc. de
0,30%, Sinoratox 35 CE în conc. de 0,15%, etc. La toate tratamentele se
va adăuga un adeziv, respectiv Aracet în conc. de 0,2%. Când se execută
tratamentele chimice este foarte important să se respecte timpul de pauză
scris pe fiecare ambalaj al produselor respective. Timpul de pauză este
timpul care se lasă de la efectuarea tratamentului şi până la recoltare.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Proiecte noi la
SPAS Cugir
La data de 01.07.2007 Serviciul Public de Asistenţă
Socială Cugir a început implementarea a două proiecte finanţate
de către bugetul de stat, în cadrul Programelor de Interes
Naţional ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei.
Cuantumul finanţării nerambursabile a celor două proiecte din
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie este de
49.845 lei pentru proiectul „Dezvoltarea centrului de urgenţă
pentru primirea victimelor violenţei în familie”, respectiv
69.870 lei pentru proiectul „Centrul de recuperare şi reintegrare
socială a agresorilor familiali”. Ambele proiecte se vor finaliza
la data de 31.12.2008.
Delia STERCA- psihopedagog
Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Cugir

Tratamente fitosanitare
Condiţiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariţia şi
dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor: MUSCA ŞI MANA CEPEI,
USTUROIULUI ŞI BOLI LA TOMATE ŞI CASTRAVEŢI care
pot provoca pierderi importante. Pentru prevenire şi combatere se
recomandă executarea tratamentelor fitosanitare folosind unul din
produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:
Pentru ceapă, usturoi:
CALYPSO 480 SC-0,02% + BRAVO 500 SC-0,2%;
ACTARA 25 WG-0,06% + CAPTADIN-0,2%;
FURY-0,01% + RIDOMIL GOLD M Z 68 W G-0,25%
Pentru castraveţi şi tomate:
BRAVO 500 SC-0,2%+ TOPSIN-0,1%;
RIDOMIL-0,25% + RUBIGAN 12 CE-0,02%;
VERITA 0,25% +KASUMIN 0,15%
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
(G.S.)
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