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În Europa cu tradiţiile noastre populare!

În urma câştigării concursului judeţean „Cultură pentru
cultură”, organizat de Consiliul Judeţean Alba, o formaţie
de dansuri populare şi taraf compusă din 25 de persoane,
din Vinerea şi Cugir, a participat în perioada 8-12 august
2007, la Festivalul internaţional de folclor „Danse avec le
monde” , ce s-a desfăşurat în
localitatea Brix, departamentul
La Manche- Normandie, Franţa.
Această participare a fost
posibilă datorită bunelor relaţii de
prietenie şi colaborare, stabilite
de-a lungul timpului, între
departamentul La Manche şi
judeţul Alba. De fapt invitaţia a
fost transmisă Consiliului
Judeţean Alba, iar cheltuielile de
organizare au fost suportate prin
grija acestora, ca o recompensă
pentru formaţiile câştigătoare ale
con cursu lui „Cultură pen tru
cultură” de anul trecut. Din delegaţie au mai făcut parte şi
solişti şi meşteri populari din Mihalţ, Feneş şi Cetatea de
Baltă. Aşa se face că alături de formaţiile folclorice din
Bulgaria, Brazilia, Kenya şi două regiuni din Franţa (Pirinei
şi Petit Cape), România a fost reprezentată de cugirenii
noştri.
Delegaţia noastră a susţinut spectacole pe scena
festivalului, precum şi în localităţile apropiate, unde au fost
spectacole în fiecare seară şi unde au fost extraordinar de

bine apreciaţi. Portul nostru popular şi vigoarea dansurilor
noastre păstrate din moşi strămoşi, au impresionat din
nou şi au adus aprecieri unanime. Mai mult decât atât, în
cadrul atelierelor de învăţare a dansurilor populare, artiştii
noştri i-au învăţat pe doritori tainele „învârtitei”.
Bineînţeles că au avut loc şi
întâlniri protocolare cu primarul
localităţii Brix, precum şi cu
reprezentanţii departamentali şi ai
regiunii Normandie, u nde
delegaţiile au fost primite şi leau fost înmânate diplome şi
cadouri. Dar cel mai important
cadou pe care l-au primit artiştii
din Cugir, a fost aprecierea de
care s-a bucurat folcorul nostru
românesc, frumuseţea portului
popular
autentic,
toate
materializate prin aplauzele la
scenă deschisă primite după
fiecare spectacol.
A fost un bun prilej pentru a se lega noi contacte, noi
prietenii şi nu putem fi decât mândri că România a fost
reprezentată la acest festival internaţional de folclor, de
formaţia din Cugir şi Vinerea. Le mulţumim că au arătat
lumii valoarea incontestabilă a tradiţiilor noastre
populare, şi că au demonstrat încă o dată că suntem pe
deplin integraţi într-o Europă a diversităţilor!
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraşului Cugir

Calitatea asigură succesul!
În perioada 25.07.2007-28.07.2007, Primăria
Oraşului Cugir a fost evaluată de o comisie de auditori
pentru calitate, în vederea obţinerii
certificatului de calitate ISO 90012000. Auditorii sunt reprezentanţi
ai Societăţii Român e pen tru
Asigurarea Calităţii (SRAC),
societate partener – The
International Certification Network
(IQNet)- cea mai mare reţea
internaţională, ce cuprinde cele mai
importante organisme naţionale de
certificare. IQNet este cel mai mare
furnizor de servicii de certificare,
cu peste 30% cotă de piată la nivel
mondial.
Echipa de auditori ai calităţii au
evaluat toate compartimentele din
aparatul propriu al Primăriei, în vederea formării unei
opinii cu privire la modul de prestare a serviciilor către
cetăţeni. În urma auditului nu au fost constatate

neconformităţi majore, fiind însă stabilite doar unele măsuri
de îmbunătăţire pe anumite domenii auditate. Concluziile
auditului
au
fost
prezentate într-un raport
de audit, raport apreciat ca
favorabil pentru instituţie
şi care va determina,
sperăm,
obţinerea
certificatului de calitate
SRAC, pentru standardul
de calitate ISO 90012000.
Im plem en tarea
sistemului de management
al calităţii ISO 9001-2000,
reprezintă unul din paşii
făcuţi de in stitu ţie, în
luarea măsurilor pentru
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul,
conform cerinţelor H.G. nr.1723/2004.
Alin RUS

Se distribuie gratuit

Oportunităţi pentru investitori
Toţi potenţialii investitori prezenţi la Cugir , în decursul timpului ,s-au interesat aşa cum
este şi firesc ,de principalele aspecte ale vieţii oraşului şi în primul rând, care sunt resursele
locale ce pot fi valorificate. Răspunsurile pot fi sintetizate astfel :
I.RESURSELE UMANE sunt favorabile şi prezintă o atractivitate viabilă,deosebită având
în vedere, în primul rând, numărul de locuitori care este de peste 28.000.La acest nr.se poate
adăuga populaţia comunelor apropiate :Blnadiana, Ceru-Băcăinţi ,Pianu ,Săliştea şi Şibot ce
cuprind cca 10.000 locuitori , (din care mulţi în decursul timpului au făcut naveta la Cugir ).
Referindu-ne la nivelul de pregătire al oamenilor , se pot preciza cinci categorii distincte
( care în timp desigur evoluiează) :
1-Din colegiile liceale : „David Prodan” şi „I.D.Lăzărescu”, ies anual în jur de 250 tineri
cu pregătire performantă în domeniile umanistice , economice , tehnice (calculatoare, prelucrarea
metalelor, lemnului, confecţiilor) şi serviciilor. De regulă elevii fac practica în firme de profil
deţinătoare de sisteme tehnice şi tehnologice computerizate .Procentul mediilor de la testele
naţionale a fost bun iar la Bacalaureat 83 % .Câştigarea olimpiadelor şcolare şi a concursurilor
pe meserii de către cugireni, a devenit un fapt obişnuit.
2-Persoanele cu înaltă calificare aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri, persoane
aflate în şomaj tehnic la S.C.”UMC” şi FAC , persoane cărora li se încheee perioada plăţilor
compensatorii în 2007 şi 2008 sunt în număr de cca 2.500 . Foarte important de precizat este
că, datorită înaltei calificări , aceste persoane se pot adapta imediat la schimbări de procese de
producţie sau la noi tehnologii. Faptul este demonstrat în unităţile de producţie particulare ,
create în anii precedenţi în Cugir ,unde productivitatea muncii depăşeşte pe cea de la unităţile
tradiţionale.
3-În Cugir există un nr. de aproximativ 270 ingineri , informaticieni şi economişti . De
altfel Asociaţia Generală a Inginerilor din România filiala Alba –îşi are sediul la Cugir .Dintre
membrii asociaţiei 88% sunt din Cugir-printre aceştia fiind 11 doctori şi doctoranzi în ştiinţe
tehnice. Domeniile tehnicii militare , angrenaje , piese diverse de înaltă precizie şi de înaltă
tehnicitate, sunt teme de cercetare de succes.
4- Firmele semnificative, create după 1990 , româneşti (12) sau străine (5)-şi-au creat
sisteme proprii de perfecţionare a personalului pentru procedeele tehnice şi organizatorice cu
care sunt dotate, asigurându-şi specializarea forţei de muncă, cu fonduri proprii sau cu sprijinul
A.J.O.F.M. Alba .
5-Principalele firme din Cugir , ca şi primăria , dispun de specialişti pentru întocmirea
proiectelor conform programelor comunităţii Europene de acordare a fondurilor nerambursabile
, în mai toate domeniile finanţate .
II-RESURSELE MATERIALE ŞI INFRASTRUCTURA -de pe teritoriul administrativ al
oraşului de 354 kmp sunt foarte importante şi consistente .
1-Fondul forestier cuprinde 245 kmp , în care predomină bradul, stejarul şi fagul.
Modernizarea drumurilor de acces se continuă în ritm de cca 5-10 km pe an.
2-Drumurile judeţene clasate în anul 1999: DJ-704(pe Râul Mare, cu legătură în judeţul
Sibiu şi Vâlcea ), Dj -705 F(pe Râul Mic), Dj -705 G(pe Valea Dăii), DJ 709 K(toate cu
legătură în judeţul Hunedoara )programate a se reabilita în perioada următoare ),vor determina
ca oraşul Cugir să fie de tranzit şi nu închis ca în prezent.
În acest fel zona favorabilă turismului şi valorificării produselor pădurii va putea fi
valorificată efectiv. Programele de amenajare a zonei „Poarta Raiului” iniţiate de către Consiliul
Judeţean , Consiliul Local Cugir şi Consiliul Local Şugag ca şi alte zone similare sunt realizabile
într-un timp relativ scurt.
3-Terenurile arabile însumează 1500 ha , situate în platouri sau în zone cu pante mici.
Costurile terenurilor construibile sunt mult mai reduse comparativ cu cele din marile oraşe.
4-Faptul că sunt şanse de redresare a oraşului nostru , se poate argumenta şi prin aceia că
în Topul firmelor realizat de Camera de Comerţ , Industrie şi Agricultură a judeţului Alba,
începând cu anul 1994 –numărul firmelor din Cugir premiate au fost constant crescător
ajungându-se la 32(s-au aflat în top firme mari, mijlocii şi mici).
5-Infrastructura urbană ,respectiv în zona intravilană este relativ bună . Reţelele electrice
, telefonice , gaz metan , apă curentă şi canalizare existentă –inclusiv către zona de nord ,industrială
, a oraşului ,noua zonă industrială.
Existenţa a cca 10-12 clădiri cu suprafaţe însemnate neutilizate proprietatea uzinei
mecanice sau altor unităţi constituie un domeniu de interes aparte .Toate posedă în imediata
vecinătate reţele de utilităţi. Pentru creşterea interesului investiţiilor , respectiv crearea unor
facilităţi sporite , s-au desprins următoarele propuneri şi sugestii :
1-Consiliul Local să cumpere terenuri, care ulterior , să fie oferite investitorilor contracost
sau prin asociere CL –Investitori. În prezent terenurile construibile sunt deţinute de persoane
fizice sub forme unor parcele foarte mici.
2-Clădirile , neutilizate de către S.C.”U.M.CUGIR”, să fie oferite spre vânzare şi nu
închiriere. Nici un investitor nu investeşte într-o clădire sau pe un teren dacă nu are garanţia
proprietăţii.
3-Crearea unui nou drum de acces , spre nord (către Vinerea), desigur cu asigurarea utilităţilor
necesare, paralel cu str. Victoriei prin prelungirea actualei străzi Al.Sahia .
4-Reconstrucţia Podului Ploaţi, de pe Râul Cugir, pod distrus în anul 1999 datorită
inundaţiilor . În acest mod s-ar crea facilităţi pentru zona potenţial industrială dintre calea
ferată şi Râul Cugir.
5-Reabilitatea drumurilor de acces spre satele de munte componente :Bocşitură, Bucuru,
Călene,Feţeni, Goasele şi Mugeşti , al căror traseu ar facilita construcţia unor obiective turistice
dar şi intrarea satelor în circuitul turistic. Electrificarea ultimelor trei sate (BOCŞITURĂ,
FRĂŞINEI şi GOASELE).Va constitui un factor extrem de favorabil pentru turism .
„Investitorilor semnificativi merită să le întindem covorul roşu”-expresia aparţine unui
investitor de succes din Cugir.
Ing Aurel VOICU- Viceprimar
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Împreună împotriva violenţei!
În luna iulie 2007 Serviciul Public de Asistenţă Socială
Cugir a început o amplă campanie de prevenire şi combatere
a fenomenului violenţei în familie prin implementarea a două
proiecte finanţate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia
Familiei: „Centrul de urgenţă pentru primirea victimelor
violenţei în familie” şi „Centrul de recuperare şi reintegrare
socială a agresorilor familiali”. Parteneri în implementarea
celor două proiecte sunt Spitalul Orăşenesc Cugir,
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba - Poliţia Oraşului
Cugir şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Alba.
Având în vedere amploarea acestui fenomen, constatată
atât la nivel naţional cât şi local, ne-am propus abordarea
lui din două puncte de vedere diametral opuse: al victimei şi
al agresorului. Astfel, în cadrul unor echipe multidisciplinare
compuse din asistent
social, psiholog, jurist vor
fi
oferite
servicii
profesionale atât victimelor
violenţei în familie (femei,
copii, bărbaţi, vârstnici etc)
cât şi agresorilor care au
comis faptele regretabile.
Centrul de urgenţă
pentru primirea victimelor
violenţei în familie îşi
propune
facilitarea
accesului victimelor la
unitatea pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în
familie, prin promovarea
serviciilor oferite de
aceasta la nivelul comunităţii locale precum şi implicarea
tuturor instituţiilor publice locale şi a organ izaţiilor
neguvernamentale în oferirea de servicii sociale şi de suport
victimelor violenţei în familie. Aceste servicii constau în:
- primire şi găzduire temporară pe o perioadă determinată
cuprinsă între 7 şi 60 de zile;
- asistenţă medicală şi îngrijire;
- consiliere în vederea integrării sociale (psihologică,
juridică, profesională, familială, suport emoţional etc.);
- acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi
acte de identitate sau stare civilă, precum şi a unor drepturi
cu caracter social (certificate medico-legale, taxe judiciare/
notariale);
- facilitarea accesului la alte tipuri de prestaţii şi servicii
sociale;

- servicii de informare asupra drepturilor sociale şi
serviciilor disponibile pe raza localităţii;
- distribuirea de alimente, hrană, medicamente şi
materiale sanitare;
- distribuirea de materiale de promovare.
Cel de-al doilea proiect, Centrul de recuperare şi
are drept scop
responsabilizarea agresorilor asupra consecinţelor
comportamentului violent în familie, informarea şi
educarea agresorilor prin mijloacele specifice asupra
responsabilităţilor şi riscurilor pe care le comportă actele
de violenţă în familie precum şi pentru instituirea de
măsuri de protecţie specială a membrilor familiei, în
raport cu agresorul.
Serviciile acordate
agresorilor familiali vor
consta în:
- consiliere în
vederea asigurării şi
facilitării accesului
agresorilor la tratamente
psihologice, psihiatrice,
de dezalcoolizare sau de
dezintoxicare;
servicii
de
consiliere şi mediere a
conflictului
pentru
părţile implicate în
vederea
depăşirii
situaţiilor de risc;
- consiliere juridică;
- servicii de informare şi orientare profesională;
- consiliere ocupaţională în vederea reinserţiei pe
piaţa muncii;
- distribuirea de materiale de promovare.
Cele două servicii sunt oferite locuitorilor oraşului
Cugir şi nu numai, adresându-se tuturor celor aflaţi în
nevoie. Veţi beneficia de tot sprijinul şi suportul unor
specialişti în domeniu care vă vor asigura servicii de
calitate cu respectarea totală a confidenţialităţii.
Ne puteţi contacta la la sediul Serviciului Public de
Asistenţă Socială Cugir, strada 21 Decembrie 1989, nr.3,
telefon/fax
0258/750764 ,
e-mail:
spas_cugir@yahoo.com.
r e i n t e g r a r e
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Coordonator centre,
Psihopedagog Delia STERCA

Învaţă de la ceilalţi!
-proiect de dezvoltare
şcolară
Pentru Şcoala cu cls.I-VIII Nr.4 Cugir, ziua de 14
iulie 2007 a fost o zi specială deoarece a fost inaugurat
Centrul de pregătire şi desfăşurare a activităţilor
extracurriculare în prezenţa elevilor, părinţilor şi a
partenerilor din proiect, respectiv Primăria Cugir,
Bibloteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, Muzeul
Naţional al Unirii – Alba Iulia, Asociaţia Ecologică şi
de Turism „Năsăpişte” Cugir, Poliţia Cugir, SC „G&E
Invest 2003” SRL Cugir şi Clubul Copiilor Cugir.
Amenajarea, dotarea şi susţinerea
financiară a activităţilor din centru a fost
posibilă datorită obţinerii de către Şcoala
Laurenţiu RĂDIŢOIU
cu cls.I-VIII Nr.4 Cugir a unui grant de
peste 10.000 euro în urma participării
Consilier Local- P.D.
la un concurs de Proiecte de Granturi
de Dezvoltare Şcolară alături de alte
Locul si data nasterii: Bucureşti, 10.06.1952
2500 de şcoli din ţară, obţinând în urma
Starea civila: casatorit, un copil
evaluării locul VIII cu un punctaj de
Studii: 1978- Institutul Politehnic Bucureşti- ing.TCM 94,37 din 100 posibile.
1984- Curs postuniversitar -specialist armament
Proiectul elaborat de echipa
Academia Tehnică Militară
constituită din prof. Anghel Lucia, prof.
2005- specializareprotecţia informaţiilor clasificate
Vlasea Floare, instit. Borza Monalisa,
2006-specializare prevenire şi combaterea corupţiei
prof. Loga Alexandru şi ec. Reiss Ani
2007-expert în achiziţii publice
Maria se intitulează „Învaţă de la
ceilalţi” şi se va derula până în luna
decembrie a anului în curs, având ca
Activitate profesională: 1978-1997: ing. proiectant armament UMC
obiectiv general dezvoltarea la elevi şi
1997-2002: şef serviciu tehnic Fabrica de produse speciale
cadre didactice a unor abilităţi de lucru
2002-2005: inginer proiectant armament
în echipă, în vederea îmbunătăţirii
din 2005: şef structură securitate U.M. Cugir
comunicării şi colaborării dintre actorii
sociali implicaţi în formarea de tineri
Activitate politică:
responsabili, cu iniţiativă, flexibili şi
-membru PD Cugir din 1998
creativi.
-2000-2002: secretar general PD Cugir
Prof. Lucia ANGHEL
-din 2002: vicepreşedinte PD Cugir
Director
din 2004: consilier local, preşedintele Comisiei juridice
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DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Festivalul
“Zilele Berii Timişoreana”
În zilele de 17-18-19 august a avut loc la Cugir, Festivalul „Zilele
berii Timişoreana”. Spre deosebire de anii trecuţi, această ediţie a
festivalului a fost organizată de către Primăria Cugir împreună cu firmele
producătoare de bere Ursus şi Timişoreana. Ca în fiecare an, în cadrul
acestui eveniment au avut loc concursuri cu premii constând în bere şi
materiale promoţionale, campionatul de fotbal şi concertele formaţiilor
de muzică pop, toate manifestarile bucurandu-se de succes.

Proiect pentru Casa de cultură!
În data de 4 august 2007, Primăria Cugir a depus proiectul de
finalizare a Casei de cultură la Ministerul Culturii şi Cultelor, proiect în
valoare de 7,5 miliarde ROL (din care 6,5 mld. nerambursabili şi 1 mld.
din bugetul Consiliului Local). Proiectul prevede executarea de lucrări
exterioare la faţada clădirii şi finisaje interioare la sălile existente. Acest
proiect ambiţios este un obiectiv al Programului Naţional pentru
aşezăminte culturale, instituit prin legea nr. 143/2007 privind aprobarea
şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă 118/2006, ce are ca ţintă creşterea
calităţii vieţii culturale, prin extinderea şi susţinerea infrastructurii
existente şi prin diversificarea ofertei culturale.

Discuţii la Ministerul Agriculturii
În data de 26 iulie 2007, Adrian Teban, Primarul oraşului Cugir,
împreună cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Florin
Mărginean şi ministrul Agriculturii domnul Decebal Traian Remeş, au
avut o întâlnire la Ministerul Agriculturii, unde au discutat despre
scoaterea din fondul forestier a terenurilor aferente pârtiilor de schi de
la Poarta Raiului. În urma convorbirilor avute, s-a hotărât iniţierea unei
Hotărâri de Guvern în acest sens, după întocmirea documentelor necesare
de către primăria oraşului Cugir şi primăria Şugag.

Facilităţi pentru înmatricularea scuterelor
Primăria Cugir conlucrează împreună cu RAR la facilitarea
înmatriculării motoscuterelor deţinute de cetăţenii oraşului. Acestea se
vor putea înmatricula la Primărie, în baza regulamentului ce va fi luat în
discuţie în cadrul următoarei şedinţe de Consiliu Local, din luna în curs.
Documentele necesare pentru înmatriculare vor fi următoarele: actele
de provenienţă, respectiv contractul doveditor al proprietăţii şi dovada
de înmatriculare anterioară, într-o ţara membră UE. În cazul în care
aceste documente nu sunt disponibile, proprietarul va trebui să
omologheze motoscuterul la RAR.

Artiştii din Cugir şi Vinerea în Franţa!
În urma dobândirii locului I la festivalului „Cultură pentru cultură” – ediţia
2006, ansamblul „Câmpul Pâinii” al Căminului Cultural Vinerea, este invitat în
perioada 6-11 august, la a şasea ediţie a festivalului internaţional de folclor de la
Brix, Franţa, în regiunea La Manche, la care mai participă formaţii din Bulgaria,
Brazilia, Kenia, România şi Franţa. Alături de ansamblul Căminului Cultural
Vinerea, la acest eveniment, vor participa şi reprezentanţi ai celorlalte comune din
jud. Alba care au ocupat locurile 2, 3 şi 4 , respectiv din Feneş, Cetatea de Baltă şi
Mihalţ, precum şi virtuozi ai instrumentelor de la Cugir. Costurile de deplasare
pentru delegaţia judeţului Alba vor fi suportate de către Consiliul Judeţean
Alba.

Poliţia Comunitară Cugir vă
informează:
Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele Poliţiei Comunitare
Cugir, în perioada 15.06.2007–15.07.2007, 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 19.06.2007, P.I. domiciliat în Deva, str. Plopilor, bl.7; T.L.Z.
domiciliat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 11; în data de 21.06.2007,
Ş.F.A. domiciliat în Hunedoara, str. Trandafirilor, nr. 20; D.I. domiciliat în
Sebeş, str. Lucian Blaga, bl. 100; în data de 25.06.2007, F.E. domiciliat în
Alba-Iulia, str. Transilvania, nr.1A; B.D.G. domiciliat în Sibiu, str. 9 Mai,
nr. 69; în data de 04.07.2007, C.C.N. domiciliat în Balomiru de Cîmp, nr.
230; în data de 10.07.2007, C.T.M. domiciliat în Cugir, str.Constructorului,
nr.7; T.I. domiciliat în sat Valea Lungă Gorgota, judeţul Dîmboviţa; în data
de 12.07.2007, O.Ş. domiciliat în Cugir, str. Viilor, nr. 31, 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 24.06.2007,
P.G. domiciliat în Alba-Iulia, str. Arieşului, nr. 52; A.I.C. domiciliată în
Alba-Iulia, str. Ştefan cel Mare, nr. 17; D.N. domiciliat în com. Izbiceni,
judeţul Olt, fiecare cu suma de 2,50 lei.
Pentru aruncarea sau depozitarea în locuri publice neautorizate a
gunoaielor de orice fel, conform H.C.L.10/2005, a fost sancţionat în data
de 22.06.2007, B.T. domiciliat în Vinerea, str. Morilor, nr. 80, cu suma de
35 lei.
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator Public
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

iulie 2007

- NEDEL IOAN-ALIN şi FLEŞERIU AURELIA-IOAN

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:

HOTĂRÂREA NR.142/207
Consiliul local al oraşului Cugir , jud. Alba, întrunit in şedinţă ordinară,
Având în vedere raportul de specialitate a Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului prin care se propune aprobarea
documentaţiilor în fază de SF :
1.„Înlocuire reţea apă potabilă şi branşamente str.1 Decembrie 1918 - oraşul Cugir”,
2.„Înlocuire reţea apă potabilă şi branşamente str. Olteniei şi str.9 Mai - oraşul Cugir”,
3.„Înlocuire reţea apă potabilă şi branşamente str. Serelor - oraşul Cugir”,
4.„Înlocuire reţea canalizare str. 1 Decembrie 191 -oraşul Cugir”,
Văzând avizul favorabil al Comisiilor de Buget – Finanţe şi Urbanism ,din cadrul Consiliului
Local al oraşului Cugir cât şi Proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens de către Primarul oraşului
Cugir,
Ţinând cont de prevederile articolului 42, litera „b” , din Legea 500/2002 privind finanţele
publice,
În temeiul articolelor 36, aliniatul 5, litera „c”, si art. 45 din Legea nr. 215/2001, Legea
administraţiei publice locale, republicată,

- TOMA IOAN şi GLESNEA MARIANA-VERONICA

- RACOLŢA DARIUS-EMIL;

- BODOR IULIU-CLAUDIU şi OPREA DORINA-

- SÎRBU ADINA-MIHAELA;

LILIANA

- LAKATOŞ ROXANA-MARIA;

- BREAZ CORNELIU-PETRU şi MACARIE ADRIANA

- DAMIAN ANDRADA-MIHAELA;

- SIMEDRIA CLAUDIU-IOAN şi SIMU ANDREEA-

- MUNTEAN ADRIAN-ILIE;

CRISTINA

- ARTENE LAVINIA-VALENTINA;

- MITROFAN ADRIAN-NICOLAE şi TRIFA

- BORZA SANDRA-GIORGIANA;

ALEXANDRA-IOANA

- HUMACI RAZVAN-RAUL;

- PASCU DANIEL-MIHAI

- BURUIANĂ CARMEN-MARIA;

- GYAPIAS MIKLOS şi BURLACU ANIŞOARA

- PETRIŞOR EUGEN-RAREŞ;

- KISS DANIEL şi TĂRTĂU MARGARETA-VICTORIA

- CHIŢOIU-MUJ MIHAI-CRISTIAN;

- GORON MIREL şi GÎNDILĂ ANCUŢA-BIANCA

- POPA SERGIO-NICOLAS;

- GHERMAN VIOREL şi MOCAN MIHAELA-

- MIHALIC-NASTA SEBASTIAN-NICOLAE;

GABRIELA

- LAZĂR BOGDAN-NICOLAE;

- IUŞAN ALEXANDRU-DORIN şi BANU ALINA-

- TODERESC ANA-MARIA;

CRISTINA

- ŞANDRU EMANUELA;
- ŞANDRU KARIN;
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:

- MIHALACHE COSMIN şi TUDOR DIANA-STELA

- FICUŢ IOAN şi OTTL AURORA;

HOTĂRĂŞTE

- TĂMAŞ VASILE-LUCIAN şi URBĂNESCU IOANA;
- URIŢESCU CRISTIAN-VASILE şi ULICI DANIELA-

Articolul 1 – Aprobă documentaţia în fază de SF –„ Înlocuire reţea apă potabilă şi
branşamente str.1 Decembrie 1918 - oraşul Cugir”,la valoarea totală a investiţiei de 47.425RON,
din care C+M :45.135RON
Articolul 2 – Aprobă documentaţia în fază de SF– „ Înlocuire reţea apă potabilă şi
branşamente str. Olteniei şi str.9 Mai - oraşul Cugir”, la valoarea totală a investiţiei: 20.476RON,
din care C+M :19.338RON
Articolul 3 - Aprobă documentaţia în fază de SF–„Înlocuire reţea apă potabilă şi branşamente
str. Serelor - oraşul Cugir”,la valoarea totală a investiţiei de 27.783RON, din care C+M
:26.121RON
Articolul 4 - Aprobă documentaţia în fază de SF–„Înlocuire reţea canalizare str. 1
Decembrie 191 - oraşul Cugir”, la valoarea totală a investiţiei de 63.323RON, din care C+M
:60.525RON.

ANUŢA;
- PRESECAN NICOLAE-LUCIAN şi TRICU CAMELIAMARIA;
- STOICA MARIUS-SIMION şi GANEA MIHAELA;
- NEGOI MARIAN-RADU şi PETRESCU IOANAADRIANA;
- TAMAŞ TRAIAN-CLAUDIU şi FILIMON MIHAELAVIORICA;
- CODREA CORNEL şi SIMEDRU VICTORIA;
- LAKATOŞ AUGUSTIN şi BUSUIOC ANGELICAPERSIDA;
- JIBOTEAN ANGHEL-ŞTEFAN şi ORDEAN DANIELA;
- NICA CONSTANTIN şi HOLOŞPIN RODICA;

Cugir, 20 iulie 2007

- DAVID FLORIN-GLIGOR şi URIEŞIU MARIACRISTINA ;

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONSILIER
CHERECHEŞ IOAN – DAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. IOANA PAŞTIU

şi GAIA DENISA-LETIŢIA

- TUDOR VASILE-MIHAI şi SIBIŞAN ANAMARIA

- ŞPAN IULIAN-IOAN;

- ATO DEL AVELLANAL CARRERA ROBERTO
MANUEL ANTONIO şi MATEI IONELA-MARIA
- IVAN DUMITRU şi GROZĂVESCU MARIA

- ŢÎRLEA LUCIAN-AUREL şi LIŢĂ VIOLETA
- FĂT DAN-MIHAI şi BARNA CRISTINA
DECESE ÎNREGISTRATE:
-BARBU NICOLAE, cu ult.dom.în Cugir,str.Victoriei, nr.17
-NEMEŞ SILVIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Horia nr.9;
-PUIE EUGENIA, cu ult.domiciliu în Cugir, str.Mureşului nr.4;
-ŞANDRU DOMNICA, cu ult. dom. în Vinerea, str.Nucului
nr.23;
-DARA TRAIAN, cu ultimul domiciliu în com.Ceru Băcăinţi,
sat Curpeni;
-TODERESC IOAN, cu ult.dom. în Cugir, sat Călene nr.24;
-STANCIU TRAIAN, cu ult.dom.în Cugir, str.M.Viteazu, 69
-SÂRB SÂNZIANA, cu ult.dom.în Cugir, str. G.Coşbuc, 10;
-DROGOŢEL NICOLAE, cu ultimul domiciliu în Cugir –
Vinerea, str. Principală, nr.363;
-TECŞA MIHAIL, cu ult.dom. în Cugir , str. Al. Sahia, nr.34.
-OANCEA DINU, cu ult. dom.în Cugir, str. Constructorului,10
-GORNIC DUMITRU, cu ult. dom.în Vinerea, str. Morilor,
112
-BOTA EUGENIA, cu ult. dom. în Cugir, str. 21 Decembrie
1989, nr.68;
-DOBRAN ANA, cu ult. dom. în Cugir, str.N. Copernic, nr.62.

august 2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 151 / 2007

Consiliul Local al oraşului Cugir, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere că în oraşul Cugir nu există un spaţiu care să aibă destinaţia de
asezământ cultural, iar potrivit art.5 alin.(1) din O.U.G.nr.118/2006 aşezămintele culturale,
instituţii publice, se înfiinţează şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei
publice centrale sau locale;
Văzând referatul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică din cadrul aparatului
propriu al primarului, avizul favorabil al Comisiei 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. 2883 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, ale
Ordinului nr. 2193 din 17 martie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a aşezămintelor culturale, ale O.U.G.nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, ale Legii nr. 143 din 21 mai 2007
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale şi ale O.U.G.nr. 65 din 27 iunie 2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, coroborate cu prevederile Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi ale Legii nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul articolelor 36, alin.6 şi 45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publica locala, republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. – Se stabileşte destinaţia de aşezământ cultural – „Casă de Cultură a
oraşului Cugir”, a imobilul „Clubul Muncitoresc Cugir”, situat administrativ în Cugir,
str.I.L.Caragiale, nr.5.
CUGIR, 20 iulie 2007

NAŞTERI ÎNREGISTRATE :
-GHIŢU RAUL-GEORGE (ACT TRANSCRIS – NĂSCUT ÎN

-BALINT TIBERIU-ADRIAN şi EDU CRISTINA-MARIA;

ALCALA DE HENARES-SPANIA);

-ILEASĂ DANIEL-FLORIN şi RACOLŢA OANA-

-PLATON ALESSIA-ZVETLANA (ACT TRANSCRIS –

MĂDĂLINA;

NĂSCUTĂ ROMA-ITALIA);

-DOBRAN MIRCEA şi FURDUI GABRIELA-ELENA;

- STANCIU VALERICA-IBY;

-STOIAN VASILE şi VARGA RODICA-ANA;

-PETRESCU RALUCA-MARIA;

-CONDURACHE COZMIN-EMIL şi TRIFAN ANAMARIA;

-BRANGA LARISA-MARIA;

-FAUR ALIN-DANIEL şi ROTEA ROXANA-LUCIA;

-ILEA ERIC-PAUL;

-SUCIU GHEORGHE şi TĂMAŞ MARIA-CRISTINA;

-TRIFAN TOMMASO-IOAN (ACT TRANSCRIS-NĂSCUT ÎN

-MUNTEAN CLAUDIU-FLORIN şi PRECUP IONELA;

ROMA-ITALIA);

-BOTAVASILE-DANIEL şi MĂRUNŢEL CORINA-IRINA;

-GREURUŞ DANIEL (ACT TRANSCRIS - NĂSCUT ÎN

-PRODAN SERGIU-ROBERT şi DAN NICOLETA;

ROMA-ITALIA);

-POP NICOLAE-CLAUDIU şi HERLEA ANA-SIMINA;

-ICLÂNZAN ANDREI-AUGUSTIN;
-FURDUI FILIP-REMUS (ACT TRANSCRIS – NĂSCUT ÎN
BUSSOLEGO-ITALIA);
-FER IONUŢ-ADRIAN;
-MUSCALIUC IOAN.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-ROSTAŞ IOAN-CLAUDIU şi BELEA ILEANA-ELISABETA;

-MURG MARIUS-DANIEL şi ŞTEFĂNESCU LUCIANA-

-COBZARU DANIEL-CONSTANTIN şi COŢOVANU MARIAMAGDALENA;
-RADU DAN-IONEL şi PAVEN LIGIA;
-HERMAN ROBERT şi CIUPE MARIA-MIREAL;
-RAD CRISTIAN-IOAN şi GAL DELIA;
-PASCU DANIEL şi STAN ANA-MARIA;

CHERECHEŞ IOAN DAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ,
Jr.PAŞTIU IOANA

GEORGETA;
-POROH GABRIEL şi DRAGOMIR ALINA-MARIA;
-ZUBAŞCU ALIN-IOAN şi VASILCAN ELENAVICTORIA;
-MĂRGINEAN MIRCEA-ANDREI şi BACIU NICOLETAALINA;
-MORARIU

ANDY-CORNEL

şi

ZDRENGHEA

GEORGETA-AURELIA;
-LUP MARIN-LUDOVIC şi MĂRGINEAN SORINACAMELIA;

-TEODORESCU PAUL-MIRCEA şi TODEASĂ ANA-FELICIA;

-ŞOT EMIL-VASILE şi BARDAN GEORGETA-AMALIA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
-RADU MARIA, cu ultimul domiciliu în com.Daia Română;

-ŞERBAN DIONISIE şi LEVAI SIMONA-RODICA;

-DUBLEŞ CAROLINA, cu ult.dom. în Cugir, str.6 Martie nr.30;

-PALCU ILIE-MIRCEA şi CRĂCIUN MIHAELA-MONICA;

-ANCA OVIDIU-FLORIN şi VALUCH ADELINA-SIMONA;

-BORŞA ELENA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Unirii nr.21;

-BOBOLOŢ ANDREI-PETRU şi CHIRIAC CORINA-ADINA;

-MĂRGINEAN DOMNICA, cu ultimul domiciliu în Cugir,

-GHIŞOIU MIRCEA-IOAN şi POGAN VICTORIA;

str.M.Eminescu nr.9;

-SIMA CORNEL şi MAROŞI VICTORIA;

-CUGEREAN PARASCHIVA, cu ultimul domiciliu în Cugir-

-BIBOTEAN NICOLAE-IOAN şi BLĂNARIU MINODORA-

Vinerea, str.Principală nr.244;

ELENA;

-PEREANU MARIA, cu ult.dom.în Cugir, str.Constructorul nr.2;

-BACIU IOAN-CRISTIAN şi DRAGOMIR IONELA;

-ŞTEFAN ELENA, cu ult.dom. în Vinerea, str.Principală nr.309;

-MUNTEAN COSMIN-GHEORGHE şi HERBENSTREIT

-ONIGA GENOVEVA, cu ult. dom.în Cugir, str.Gh.Lazăr nr.22;

CARINA-SILVANA;

-LUCACI IULIU, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.lalelelor nr.4;
-TODORAN VASILE, cu ult.dom. în Vinerea, str.Eroilor nr.17;
-CIORNEA GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Rozelor nr.2;
-RUSU ILEANA, cu ult.dom.înVinerea, str.Mesteacănului nr.19;
-NICOLAU ARISTOTEL, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Doinei nr.12;
-DARA VĂLEAN, cu ultimul domiciliu în com.Şibot,
str.Principală nr.371;
-CREŢ VICTORIA, cu ult.dom. în Cugir, str.Ghe.Asachi nr.17;
-NAGY IOSIF, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Al.Sahia nr.6;
-TAMAŞ AGAFIA, cu ult. domiciliu în Cugir, str.Bradului nr.5;
-BOZDOG IOAN, cu ult. domiciliu în Ineu, sat Mocrea nr.79.
Rodica Felicia Crăciun – Drăgoi

-DICU IOAN-SORIN şi TATU MARIA-DANIELA;
-PÎRŞTIN ADRIAN-NICOLAE şi GHIONEA EMANUELA;
-FLOREA ONORIU-ADRIAN şi NUC CORINA-MIHAELA;
-DRĂGOI NICOLAIE-IOSIF şi BĂRBOIU RODICA;
-MĂRGINEAN DORIN şi ŞERBAN CRISTINA;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER

-ROŞIAN MIHAI şi GROŞAN ANDREEA;

-BISORCA DRAGOŞ şi CUNŢAN ADELA-MARIA;
-LAZOC DANIEL-CRISTIAN şi LUŢUC DIANA-ELENA;
-DAN IOAN-ADRIAN şi POPA MARIA-MAGDALENA;
-PRECUPAŞ VASILE şi BARB VETUŢA;
-DRAGOMIR ALIN-LUCIAN şi HADADEA MONICADORINA;
-GĂLAN CONSTANTIN-NICOLAE şi POENAR ELENA;

Nicoleta Bîldea
Ofiţeri Stare civilă
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Noi reglementări privind
circulaţia auto

În Monitorul Oficial
nr.443 din 29 iunie 2007, a
fost publicată OUG nr.69/
2007, prin care se modifică
şi se completează OUG
n r.195/2002
privind
circu laţia pe drumurile
publice. Considerând-o de
interes cetăţen esc, vă
prezentăm
câteva
reglementări ale acesteia:
-Vitezele maxime admise
în afara localităţilor pentru
categoriile şi subcategoriile
de autovehicule
sunt
următoarele:
a) 130 km/h pe
autostrăzi, 100 km/h pe
drumurile expres sau pe cele
naţionale europene (E) şi 90
km/h pe celelalte categorii de
dru muri,
pen tru
autovehiculele din categoriile
A şi B;
b) 110 km/h pe
autostrăzi, 90 km/h pe
drumurile expres sau pe cele
naţionale europene (E) şi 80

km/h pe celelalte categorii de
dru mu ri,
pentru
autovehiculele din categoriile
C, D şi subcategoria D1;
c) 90 km/h pe autostrăzi,
80 km/h pe drumurile expres
sau pe cele naţionale europene
(E) şi 70 km/h pentru celelalte
categorii de drumuri, pentru
autovehiculele
din
subcategoriile A1, B1 şi C1;
d) 45 km/h, pentru
tractoare şi mopede.”
-La intersecţiile cu
circulaţie
nedirijată,
conducătorul de vehicul este
obligat să cedeze trecerea
vehiculelor care vin din partea
dreaptă, în condiţiile stabilite
prin
regulament.
La
intersecţiile cu circulaţie
dirijată, conducătorul de
vehicul este obligat să respecte
semn ificaţia indicatoarelor,
culoarea semaforului sau
indicaţiile ori semn alele
poliţistului rutier.”

-Poliţia rutieră poate
dispune ridicarea vehiculelor
staţionate neregulamentar pe
partea carosabilă. Ridicarea şi
depozitarea vehiculelor în
locuri special amenajate se
realizează
de
către
administraţiile publice locale
sau de către administratorul
drumului public, după caz.
Contravaloarea cheltuielilor
pentru ridicarea, transportul şi
depozitarea
veh icu lului
staţionat neregulamentar se
suportă de către deţinătorul
acestuia.
-Sunt interzise accesul şi
deplasarea vehiculelor cu
tracţiune animală, a maşinilor
şi utilajelor autopropu lsate
utilizate în lu crări de
con strucţii,
agricole
şi
forestiere, a animalelor de
povară, de tracţiune sau de
călărie, precum şi a animalelor
izolate sau în turmă pe
drumurile naţionale, în
municipii şi pe drumurile la

La începutul lunii iulie
2007, de către conducerea
Inspectoratului de Poliţie al
Jud eţului Alba, a fost
evaluată
activitatea
d esfăşurată d e către
lucrătorii Poliţiei oraşului
Cugir în primul semestru al
a nului 2 007. Astfel, în
perioada evaluată, au fost
constatate un număr de 177
infra cţiun i, d in care 47
flagrante şi au fost cercetaţi
un număr de 170 învinuiţi,
din care unul în stare de arest
preventiv.
Din totalul de infracţiuni
con statate, pe genuri,
situaţia se prezintă după cum
u rmează:
-infracţiuni
judiciare – 78; -infracţiuni de
n atură
eco nomico–
financiară – 46; -alte genuri
de infracţiuni – 36; -au fost
constatate şi un număr de 17
infra cţiun i de corupţie,
a cestea fiind d eclinate
p rocurorului
spre

competentă cercetare şi
soluţionare.
Din totalul de 421 dosare
cu autori n ecunoscuţi
existente în lucru, un număr de
90 dosare au fost soluţionate
prin identificarea autorilor. Pe
raza oraşului Cugir nu au fost
co mise fapte g rave (omor,
tentativă de omor sau lovituri
cauzatoare de moarte).
Au fost con statate şi
sancţionate un număr d e
1.082 contravenţii cu amenzi
în valoare totală de 142.271
lei, din care: -Legea 61/1991
privind ordinea şi liniştea
publică – 275; -O.U.G. 195/
2002 privind circulaţia pe
drumurile publice – 687; Legea 12/199 0 privind
comerţul ilicit – 58; -alte acte
normative – 62.
Tot în această perioadă au
fost confiscate prod use
electronice şi industriale în
valoare de 44.940 lei, ţigări şi
alcool în valoare de peste

Poliţia oraşului Cugir
vă informează:
35.000 lei, fiind aplicate şi
sancţiuni contravenţionale în
valoare de peste 150.000 lei.
Pe linia prevenirii şi
combaterii sustragerilor şi
traficului ilegal d e material
lemnos a fost confiscată
cantitatea de 38,5 mc. material
lemnos în valoare totală de
peste 5.000 lei, fiind aplicate
şi sancţiuni contravenţionale
în valoare totală de peste 4.000
lei, împreună cu o rganele
silvice din cadrul Ocolului
Silvic Cugir şi I.T.R.S.V. Alba.
Pe linia Poliţiei rutiere au
fost desfăşurate mai multe
acţiuni pe linia combaterii
excesului de viteză pe raza
localităţilor Cugir şi Vinerea,
în vederea prevenirii şi
d iminuării evenimentelor
rutiere. Pe lângă sancţiunile

începutul cărora există
indicatoare de interzicere a
accesului.
-Conducătorii
de
vehicule implicaţi în tr-un
accident de circulaţie în
urma căruia au rezultat
numai avarierea vehiculelor
şi/sau alte pagube materiale
sunt obligaţi:
a) să scoată imediat
vehiculele în afara părţii
carosabile ori, dacă starea
vehiculelor nu permite acest
lucru, să le deplaseze cât mai
aproape de bordură sau
acostament, semnalizându-le
prezenţa;
b) să se prezin te la
unitatea
de
poliţie
competentă pe raza căreia sa produs accidentul în
termen de cel mult 24 de ore
de
la
producerea
evenimentu lui
pentru
întocmirea documentelor de
constatare.
Mircea SIMU
Consilier juridic

susmenţiona te, au fost
reţin ute d e asemenea un
număr d e 33 permise d e
conducere, din care 14 pentru
conducerea autovehiculelor
sub influenţa băuturilo r
alcoolice şi 22 certificate de
înmatriculare pentru diferite
abateri.
În concluzie, activitatea
d esfă şurată
de
către
lucrătorii Poliţiei oraşului
Cugir în semestrul I – 2007,
a fost ap recia tă ca fiin d
corespunzătoare, urmând ca
şi în continuare lucrătorii să
se implice pentru menţinerea
unui climat corespunzător de
ordine şi siguranţă civică pe
raza oraşului.
Com. şef Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei Cugir

Fotbal cugirean
Sâmbătă 14 iulie 2007, ora 11,00 în
incinta vechii arene „Metalurgistul” (care se
află într-o stare jalnică), a avut loc întâlnirea
după 45 de ani, cu o parte din componenţii
echipei de fotbal A.S.M. Cugir, care au
promovat în anul 1962 în divizia „B”.
După jocurile bune realizate de echipă
în campionatul regiunii Hunedoara, echipa
cugireană câştigă titlul de campioană a
regiunii, cu drept de participare la barajul
pentru divizia „B” de la Mediaş, unde
termină pe locul 1, din 6 participante cu
bilanţul 5.4.1.0.16-5 =9 puncte.
Lotul echipei : Schadi, Rusu, Jiroş, Niculescu, Dănilă, Târnăveanu, Dinea, Natrapei, Dumitru, Munteanu,
Petschowsky II, Popovici, Boitoş, Focşa, Burtea, Bulbucan, Mihai, Antrenor Petschowscky Iosif (maestru emerit al
sportului). Conducătorii : ing. Roşca Nicodim, ing. Viorel Remus , ing. Florea Matei , Rapcea Virgil , Văduva
Gheorghe, Dr.Dobocan Ioan medicul echipei .
Au participat la revederea de 45 de ani : Schadi, Jiroş, Dinea ,Dumitru, Munteanu , Popovici, Vizuru, jucătorii :
Bulbucan L. Şi Dănilă L. nu au participat fiind suferinzi, restul au decedat. Dintre conducători au participat ec.
Văduva Gheorghe şi dr. Dobocan Ioan, participând la festivitate şi foştii jucători: Mărginean Puiu, Todor Liviu şi
Mihai Romu din generaţia 1954-1959.
Deasemenea a participat din partea Primăriei dl. ing. Voicu Aurel viceprimar, dar din păcate din partea Uzinei
Mecanice nu a participat nimeni, cu toate că au fost invitaţi .
La revedere în 2012!
Schadi Teodor
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Sfatul Specialistului:

Fertilizarea
plantaţiilor de vii
roditoare

Fertilizarea reprezintă o măsură tehnologică foarte importantă pentru
susţinerea potenţialului de producţie al plantaţiilor de vii roditoare. Având
în vedere că pe raza localităţii noastre există mulţi deţinători de viţă de
vie, vom discuta în articolul de faţă de importanţa acestei verigi tehnologice
şi anume fertilizarea. În general viţa de vie se cultivă pe terenuri în pantă,
aşa cum este şi cazul localităţii noastre, cu soluri care au o fertilitate
scăzută. Fertilizarea are drept scop să completeze cantităţile de elemente
nutritive din sol, pe care viţa de vie le consumă an de an prin producţia de
struguri şi să îmbunătăţească starea generală de fertilitate a solurilor din
plantaţiile viticole. Se urmăreşte astfel creşterea productivităţii soiurilor,
chiar dacă sunt nealtoite, în condiţiile în care aportul de îngrăşăminte
rămâne rentabil, iar calitatea producţiei nu este afectată.
Consumul anual pe un hectar de viţă de vie este de 90-150 kg azot,1952 kg fosfor, 59-150 kg potasiu, 1-2 kg fier, 10-15 kg magneziu, 80-150
g bariu, 60-120 g cupru, 100-120 g zinc, 3400-4000 l apă, etc. În vederea
completării necesarului de hrană a viţei de vie şi ameliorării însuşirilor
fiziologice şi biologice ale solului, în sezonul de toamnă se pot utiliza
îngrăşăminte organice (gunoi de grajd), chimice, foliare.
Fertilizare cu gunoi de grajd rămâne cea mai eficientă formă de
fertilizare având în vedere că acesta conţine şi foarte multe microelemente
necesare viţei. De exemplu o fertilizare cu 40 tone / hectar gunoi de grajd
asigură în primul an cca 53 kg azot, 25 kg fosfor, 183 kg potasiu şi
cantităţi importante de microelemente. Dacă la fertilizarea cu gunoi de
grajd se mai adaugă şi îngrăşăminte chimice în cantităţi corespunzătoare
eficienţa este mai mare.
Necesarul de elemente nutritive, poate fi asigurat şi prin fertilizarea
extraradiculară, care prezintă câteva avantaje ca: prin fertilizarea foliară
se evită imobilizarea îngrăşămintelor prin fixarea lor în sol, pierderile de
elemente nutritive prin spălarea în sol decătre precipitaţiile bogate, se
absorb mai bine prin frunze, iar dezechilibrele de nutriţie pot fi corectate
,,din mers” în perioada de consum maxim al viţei de vie, se folosesc
cantităţi reduse de îngrăşăminte şi se reduc cheltuielile de producţie prin
aplicarea îngrăşămintelor foliare odată cu tratamentele pentru combaterea
bolilor şi dăunătorilor. Intervalul dintre stropiri este de 15 zile, dimineaţa
până la ora 10 şi după amiază, după orele 16, nu se fac pe timp cald şi
uscat, dar nici pe timp de ploaie.
Îngrăşămintele organice şi chimice se încorporează odată cu arătura
de toamnă la o adâncime de minimum 16-18 cm.
Folosirea raţională a îngrăşămintelor în plantaţiile cu viţă de vie are
ca obiectiv principal realizarea de recolte sigure şi stabile de struguri,
fără micşorarea calităţii acestora şi a însuşirilor de longevitate, rezistenţa
la boli, dăunători, ger şi secetă a viţei de vie.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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