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În anul 2008 putem face
mai multe împreună!

Se distribuie gratuit

Să ne cunoaştem oraşul!

Stimaţi cugireni,
La început de an, permiteţi-mi ca în numele Consiliului Local şi al
Primăriei Cugir, să îmi exprim speranţa că anul 2008 ne va aduce cât mai
multe realizăriatât pentru fiecare dintre noi, cât şi pentru comunitatea
noastră.
În baza Legii nr. 544, privind liberul acces la informaţii de interes public,
doresc să vă informez despre modul în care s-au cheltuit fondurile publice
în cursul anului trecut. Anul 2007 a însemnat din punct de vedere
administrativ, realizarea unor proiecte importante pentru Cugir, si anume:
s-au demarat lucrările de extindere a reţelei de canalizare menajeră în zonele
Râul Mic (cu toate străzile aferente), cartierul Cindeni, străzile Traian Vuia,
21 Decembrie şi Griviţei. Primăria Cugir a preluat Clubul Muncitoresc, iar
fondul de carte aparţinând bibliotecii Sindicatului a fost transferat în incinta
Clubului Muncitoresc, în scopul creării unei Biblioteci orăşeneşti. Odată
cu finalizarea procesului de preluare, s-au început lucrările de reparare a
Casei de Cultură.. S-au demarat lucrările de extindere a reţelei de iluminat
public stradal pe străzile A.Vlaicu, N.Copernic, Griviţei, Poarta oraşului,
Al. Sahia (zona pietonală), Rozelor, Parcul Doina, Micro 7. Au fost executate
lucrări de reparaţii pe str. Serelor, 1 Decembrie 1918, Poarta oraşului şi
parcarea de pe str. Constructorului. S-au început lucrările la drumul către
Râul Mare, un proiect important pentru dezvoltarea turistică a oraşului
nostru. De asemenea, s-au reparat parţial drumurile către satele de munte
Călene, Mugeşti şi Bucuru. Au fost reamenajate terenurile de sport şi incintele
de la Colegiul I.D. Lăzărescu, Colegiul David Prodan, Şcoala generală nr.1,
2 şi 3 precum şi Şcoala generală Vinerea. S-au început lucrările la drumul
forestier „Groşi - Sâpcea – Alba”.
În ceea ce priveşte anul 2008, ne propunem să continuăm proiectele
mari, demarate anul trecut: extinderea reţelei de canalizare menajeră de
pe străzile Traian Vuia, 21 Decembrie, Cindeni, Râul Mic, finalizarea
drumului forestier Groşi-Sâpcea, demararea lucrărilor la reţelele de
canalizare şi apă menajeră pentru Vinerea şi a lucrărilor de extindere a
iluminatului public în zona blocurilor. Chiar dacă modernizarea bulevardului
Al. Sahia a întârziat datorită prelungirii procedurilor de licitaţie a lucrărilor,
dorim să finalizăm lucrările la sectorul „Mozaic” în primăvara acestui an.
Deşi mai sunt încă multe de făcut, avem nevoie în continuare de sprijinul,
înţelegerea şi acordul dumneavoastră, pentru a realiza împreună aceste
obiective. Pentru un oraş mai frumos, mai curat şi pentru o viaţă mai bună!
Al dumneavoastră,
PRIMAR,
Ing. ADRIAN TEBAN

În curând:

Cugirenii vor putea trece de pe R.Mare pe R.Mic

După aproximativ două luni, o prima
faza a lucrărilor la drumul forestier GroşiSâpcea a luat sfârşit. Prin construirea
acestui drum administraţia locală Cugir
urmăreşte atât exploatare forestieră a
bazinetului de pe valea Sâpcii din Groşi,
cât şi exploatarea potenţialului turistic al
zonei.
Pentru realizarea drumului forestier,
Primăria oraşului Cugir a obţinut în
februarie anul trecut ,un contract de
finanţare SAPARD, prin intermediul
Centrului Regional de Plati pentru

Dezvoltare Rurală şi Pescuit
7 Centru Alba Iulia. Cu
ocazia finalizării primei
etape a lucrărilor, săptămâna
trecută s-a deplasat în zonă o
echipă de inspecţie tehnică
formată din doi reprezentanţi
ai Centrului, experţii Selaru
Romeo si Sandru Sorina, din
cadrul serviciului Verificare
Tehnică. Totodată din echipă
au făcut parte şi reprezentanţi
ai S.C. Hidroconstrucşia SA
Sucursala Sebeş şi S.C. Stein
Konstruct SRL, societăţi care
execută lucrările de construcţie a drumului
forestier Groşi-Sâpcea, precum şi
reprezentanţi ai societăţii proiectante,S.C.
Abies Alba. Din partea beneficiarului
lucrării, adică a Consiliului Local, la faţa
locului a fost primarul Cugirului, Adrian
Teban , care este şi responsabilul legal al
proiectului şi inginerul Andras Benone,
responsabil tehnic.
“Săptămâna aceasta ne-am deplasat in
teren şi am inspectat stadiul lucrărilor de la
drumul forestier, un drum prin care vom
asigura exploatare forestiera a bazinetului de

pe Valea Sâpcii din Groşi. In urma inspecţiei
tehnice am primit avizul pentru cea dintâi
transa de bani pe care am primit-o prin
Ministerul Agriculturi, astfel încât vom avea
avizul agenţiei SAPARD pentru aceasta
primă plată a lucrărilor executate” a declarat
primarul Oraşului Cugir Adrian Teban.
Totodată, primarul a mai spus că “prin acest
proiect, pe lângă exploatarea forestiera
urmărim şi o dezvoltare turistică a zonei şi
de asemenea intenţionăm sa facem trecerea
de pe Râul Mare pe Râul Mic astfel încât să
putem exploata mai bine potenţialul turistic
al acestei zone.” Putem spune că, în curând
iubitorii de drumeţii montane vor putea trece
de pe Râul Mare pe Râul Mic, fără a mai fii
nevoie să revină în partea de sus a oraşului
Cugir, unde accesul către cele doua zone se
bifurca.
Din noiembrie anul trecut şi până acum,
pentru lucrările care au fost executate la
drumul forestier Groşi-Sâpcea, s-au cheltuit
6.5 miliarde lei. Primăria a obţinut pentru
întregul proiect,în februarie anul trecut, o
finanţare SAPARD care se ridica la aproape
40 de miliarde de lei.
Luminiţa BIRĂESC

1-Şase bănci semnificative au sedii în Cugir : Casa de Economii şi
Consemnaţiuni -CEC ; Banca Comercială Română –BCR; Banc Post –BP;
Banca Transilvania –BT; Raiffeisen Bank –RB;Groupe Societe Generale BRD ; şi 4 unităţi de credit : Casa de ajutor reciproc IMC –C.A.R. ; Casa de
ajutor reciproc a pensionarilor –C.A.R.P.; Casa de Ajutor reciproc Credit
Teiuş-Sucursala Cugir –CACT ;Casa de Credit Dacia Vinerea .
2-La începutul anului 2008 existau în Cugir 51 veterani de război şi 154
văduve ale veteranilor de război .
3-În Cugir funcţionează 11 saloane de înfrumuseţare-frizerii , coafuri,
manichiuri şi pedichiuri.
4-În anul 2007 , actul umanitar cel mai semnificativ a fost iniţiativa
elevilor d e la Colegiu l Naţion al „ David Prod an” şi Colegiul Tehn ic
„I.D.Lăzărescu” denumit „Arată că îţi pasă”. Se urmăreşte obţinerea banilor
necesari tratamentului medical al d-nei CHINA RODICA- 30 ani- şi MARIŞ
MIHAI -27 ani . Acţiunea continuă.
5-La începutul anului 2008 U.M.C. cuprinde 542 salariaţi , iar F.A.C.180 , faţă de 18.700 în anul 1990. Ambele unităţi rămân integratoare de produs
, dar vor colabora cu alte 9 societăţi comerciale prestatoare de servicii –
angajatori de forţă de muncă.
6-La finele anului 2007 –s-a montat conducta pentru apă potabilă de 600
mm care face legătura dintre magistrala din str. Ion Creangă şi bazinele din
dealul viilor (capacitate de 11.000 m.c. apă stocată).Bazinele pot asigura
necesarul de consum al oraşului pentru 24 ore(inclusiv rezerva de incendiu).
Racordul conductei se va realiza în trim. I -2008 .
7-Pe 600 ha din terenurile societăţii agricole Vinereana se va construi o
fermă de bovine cu cca 1000 capete-(vaci pentru lapte).
8-Star Transmission Cugir –posedă 5 hale de producţie şi cuprinde 450
salariaţi-obiectul de activitate –angrenaje .
9-Cantina de ajutor social asigură hrana pentru 36 persoane. Baia publică
din str. Gheorghe Asachi este solicitată lunar de cca 58 persoane.
10-Centrul social multifuncţional –din str. N.Grigorescu asigură asistenţa
pentru 162 persoane nevoiaşe .
11-Anul nou 2008 a fost întâmpinat în mai toate casele unde s-a organizat
revelionul , dar şi în cca 20 locaţii publice , unde s-au aflat peste 1400 persoane.
12-Catalogul performerilor –anului şcolar 2006/2007 cuprinde 700 elevi
şi 112 cadre didactice. La olimpiadele naţionale cu participat 11 elevi, 66 la
judeţene , 326 la locale , sportive 24 , alte concursuri 219 şi de la Clubul
copiilor 54.
13-În Cugir –inclusiv localităţile componente-există 1350 bovine, 163
caprine, 18300 păsări, 855 stupi albine şi porci 1020.
14-La începutul anului în Cugir existau 5519 autoturisme şi autoutilare ,
183 alte autovehicule , 106 tractoare şi 48 autocamioane .
15-Ordinea publică în oraşul Cugir este asigurată de 32 poliţişti ai Poliţiei
Române şi 30 poliţişti comunitari.
16-La legea fondului funciar în anul 2007 s-au emis 186 titluri de
proprietate. Mai sunt de finalizat 58 titluri .
17-Numărul de locuitori ai oraşului la 01.01.2008 era de 29191.
18-La spitalul orăşenesc Cugir sunt 19 medici , cabinete medicale de
familie 11 , farmacii 8 şi un punct farmaceutic .
19-După nr. de salariaţi primele 10 unităţi de producţie din oraşul
Cugir sunt :
Uzina Mecanică Cugir , 542 salariaţi (arme şi muniţii); Finotex+
Finocons+ Finostyl, 500 salariaţi (confecţii); FAC , 180 salariaţi (armament)la firmele prestatoare de servicii mai sunt cca 350 salariaţi ,STC-Mercedes ,
450 salariaţi (angrenaje); Elit, 343 salariaţi (produse din carne ), Nova Grup
,330 salariaţi , angrenaje şi piese diverse ,.”Betacon” 105 salariaţi (plăci din
lemn masiv ),Prototip 100 salariaţi(piese mecanice diverse), „Pemond”, 87
salariaţi (confecţii), TEA 93 salariaţi(prelucrări mecanice), Bulbucan „ 70
salariaţi (angrenaje şi piese de schimb).
20-Evenimentele sportive cele mai semnificative anului 2007 au fost :
crearea a 2 noi echipe de fotbal(liga judeţeană ), două echipe de cadeţi(elevi)
şi 2 echipe de rugby(care a şi organizat cel mai însemnat turneu în zona
Transilvaniei , la Cugir , cu participarea a 18 echipe ).
Ing. Aurel VOICUviceprimar
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Proiectul de grant la vremea bilanţului
În urmă cu mai bine de şase luni, la Şcoala cu clase I-VIII Nr.4
Cugir demarau activităţile din cadrul Proiectului de Grant de Dezvoltare
Şcolară “ Învaţă de la ceilalţi“. Vremea a trecut şi a venit momentul
bilanţului, prilej cu care echipa de proiect, partenerii şi colaboratorii sau întâlnit într-o frumoasă zi de iarnă pentru a face inventarul realizărilor
obţinute. Sub forma unui simpozion s-au prezentat activităţile
desfăşurate în cadrul centrului de pregătire al activităţilor
extracurriculare şi intenţiile de viitor. Echipa de proiect a adunat toate
datele de la evaluările intermediare şi de la evaluarea finală, le-a
centralizat şi a întocmit raportul final asupra activităţii, acesta fiind
prezentat ulterior celor implicaţi. Iată care sunt rezultatele obţinute prin
acest proiect:
-Realizarea unui parteneriat local dezvoltat, implicat şi durabil;
-O echipă de proiect responsabilizată şi implicată în conducerea proiectului;
-25 de cadre didactice atrase în implementarea proiectului;
-208 de elevi motivaţi şi implicaţi în desfăşurarea activităţilor proiectului;
-Un centru de pregătire al activităţilor extracurriculare reamenajat şi dotat cu aparatură şi tehnică audio-vizuală;
-Realizarea unei reviste şcolare: Revista de matematică a şcolii aflată
la nr. 5 şi a unei culegeri „Port şi tradiţii cugirene”;
-Constituirea clubului „Eco Şcoala 4” care numără 111 membri;
-Competenţe de a utiliza calculatorul pentru 180 de elevi şi 18 cadre
didactice;
-Realizarea a trei excursii: două la Alba Iulia şi una la Sibiu;
-O minibibliotecă care cuprinde materialele informative despre
proiect şi activităţile desfăşurate.
Reţinem atenţia cititorilor cu o activitate de suflet -„Obiceiuri şi
tradiţii”- ce s-a finalizat cu revista “ Port şi tradiţii cugirene “. Activitatea
ne-a oferit prilejul, elevilor şi cadrelor didactice, de a cunoaşte oameni
ai Cugirului care ştiu multe despre locurile noastre, îşi amintesc de
vremea copilăriei, când orice sărbătoare era un prilej de bucurie mult
gustat de fiecare membru al casei. Împreună am încercat să scoatem la
lumină din sfânta noastră „ladă de zestre” tezaurul păstrat cu multă grijă de înaintaşii noştri.
Considerând că orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii populare şi pentru a-l
pregăti pentru integrarea lui în colectivitatea naţională, am desfăşurat cu elevii noştri, pe parcursul vacanţei de vară şi a
semestrului I din acest an şcolar, multe şi variate activităţi. Acestea le-au permis elevilor să pătrundă înţelesul cuvintelor
marelui C.A. Rosetti: „Istoria şi legendele naţionale sunt nişte comori deschise junilor noştri, din care suntem siguri
că vor începe îndată a lua”.
Ne face plăcere să aducem la cunoştinţa opiniei publice cugirene
marele câştig al proiectului derulat: o echipă unită de profesori, elevi,
părinţi care au învăţat că prin colaborare se pot realiza multe. Vă invităm
la şcoala noastră, la centrul de desfăşurare al activităţilor extracurriculare
să vedeţi rezultatele muncii echipei noastre. Tot ceea ce am început
prin acest proiect se va continua şi pe viitor.
Mulţumim partenerilor şi sperăm să îi avem mereu în preajmă.
Prof. Floare Vlasea
Inst. Monalisa Borza
Şcoala cu clasele I-VIII nr.4
Cugir

Sărbătorile de iarnă...
Iarna aduce odată cu frigul pătrunzător
şi multă bucurie, în special copiilor. Moş
Nicolae, Moş Crăciun, celelalte sărbători din
această perioadă, precum şi vacanţa de iarnă
sunt tot atâtea prilejuri de a ne reaminti
copilăria şi datinile româneşti legate de acest
anotimp.
Şcoala are un rol important în păstrarea,
atât cât se mai poate, a obiceiurilor de iarnă.
Pe lângă cunoştinţele pe care şi le însuşesc
elevii în cadrul orelor referitoare la
obiceiurile de iarnă, un prilej deosebit de
rememorare a acestora este oferit de
serbările şcolare care se organizează în luna

decembrie. Montajele literar-artistice,
carnavalul, interpretarea colindelor,
mersul cu colinda sunt aşteptate cu
nerăbdare de către elevi. Ei participă cu
însufleţire la aceste activităţi
extraccuriculare care le fac o deosebită
plăcere.
Prin astfel de activităţi încercăm să
păstrăm şi să transmitem elevilor cât mai
mult din bogăţia tradiţiilor populare
româneşti. Adulţii lasă tot mai mult pe
seama copiilor mersul cu colinda, nu mai
păstrează legătura cu satul, cu obiceiurile
părinţilor şi bunicilor.

ALEŞII NOŞTRI
Ioan Adrian VALASA
Consilier Local- P.N.L.
Locul si data nasterii: Cugir, 16.06.1972
Starea civila: casatorit
Studii: 1996: Universitatea Tehnică Cluj- inginer TCM
1997: Master Univ. Tehnică Cluj, specializarea
Proiectarea asistată a tehnologiilor moderne
2005: Curs pentru întocmirea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
2006: Curs de achiziţii publice
Activitate profesională: 1996-2004: inginer secţia Sculărie I UMCprogramare CNC
din 2004: şef birou vânzări SC UM Cugir

Activitate politică:
-membru PNL din anul 2002
-preşedintele organizaţiei de tineret PNL până în anul 2006
-consilier local din anul 2001, membru al Comisiei Juridice
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DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Maşini donate de AVAS la Cugir
Primăria Cugir a primit la sfârşitul anului 2007 de la
Autoritatea pentru valorificarea activelor statului(AVAS) o
donaţie constând în două autovehicule – o Dacia Nova şi o Dacia
papuc. În şedinţa de Consiliu Local din 24 ianuarie, anul curent,
s-a aprobat darea în folosinţă a autovehiculului Dacia Nova
pentru a ajuta în procesul de instruire a elevilor din clasa cu
specific auto de la Colegiul I. D. Lăzărescu. Celălalt autovehicul,
Dacia papuc a fost repartizat Poliţiei comunitare.

Spaţii verzi la Cugir prin
Programul naţional de îmbunătăţire
a calităţii mediului
Ministerul Mediului şi al Dezvoltării Durabile a iniţiat cea
de-a doua etapă a Programului Naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.
Oficiul Programe Comunitare din cadrul primăriei Cugir
urmează să depună până pe data de 31 ianuarie, proiectul
„Reabilitare şi extindere parc public cartier Micro 7”. Prin acest
program, se solicită fonduri nerambursabile de la Guvern, în
vederea reabilitării parcului din zona Micro 7, prin repararea
aleilor, înlocuire bănci, extindere parcului prin refacerea
împrejmuirii şi asigurarea de suprafeţe de siguranţă între zonele
de joacă.

Demarează proiectarea reţelei de apă
şi canalizare la Vinerea!
Primăria Cugir şi reprezentanţii firmei clujene SC “4 I
Invest” au încheiat în data de 16.01.2008, contractul de
proiectare pentru reţelele de apă, canalizare şi staţii de epurare
Vinerea. Licitaţia pentru executarea lucrărilor propriu-zise, va
avea loc în luna martie. Scopul acestui proiect este de a
transforma în realitate, una dintre marile dorinţe şi necesităţi
ale vinerenilor, aceea de a avea apă curentă în case. Pentru
demararea acestei investiţii, s-au obţinut de la Guvern, în
decembrie anul trecut ,12 miliarde lei.

Inspecţie la drumul forestier
Groşi-Sâpcea
În data de 15.01. 2008, reprezentanţii Centrului Regional de
plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Alba, au efectuat o
inspecţie în teren în vederea verificării stadiului lucrărilor la
proiectul de realizare al drumului forestier Groşi – Sâpcea. În urma
inspecţiei, Primăria Cugir a primit avizul pentru plata lucrărilor
executate, finanţarea acestui proiect fiind asigurată în integralitate
prin programul Sapard şi Ministerul Agriculturii.

Poliţia Comunitară Cugir vă
informează:
Intrarea în Uniunea Europeană nu
înseamnă renunţarea la colindele şi
obiceiurile româneşti şi însuşirea celor de
import, ci dimpotrivă, păstrarea, mediatizarea
şi transmiterea celor autohtone. Avem
obiceiuri care îi încântă pe toţi cei care ne
vizitează ţara şi e datoria noastră să le păstrăm
cât mai vii în memoria generaţiei tinere.
În spiritul cunoaşterii şi păstrării
tradiţiilor româneşti elevii claselor a III-a A
şi a V-a B de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3
Cugir au interpretat colinde la Primăria
oraşului Cugir, la librărie şi la Grădiniţa Nr.
5.
Colindătorii au fost primiţi cu multă
căldură şi răsplătiţi pentru colindele
interpretate. Copiii au fost puternic
impresionaţi de faptul că au făcut cunoştinţă
cu primarul oraşului, ing. Adrian Teban, cu
viceprimarul, ing. Aurel Voicu şi cu alţi
funcţionari din Primărie.
La Grădiniţă le-au revăzut cu drag pe
doamnele lor educatoare, şi-au reamintit de
sălile unde şi-au desfăşurat activităţile
şi de anii petrecuţi aici.
Aprecierile şi invitaţiile celor colindaţi
i-au bucurat foarte mult pe copii care au
promis că vor merge cu colinda şi la anul.
Inst. Anda Tecşa
Prof.CristinaCîmpean

Ca urmare a unor controale efectuate d e patrulele Poliţiei
Comunitare Cugir, în perioada 15.11.2007 – 15.12.2007, au fost aplicate
amenzi contravenţionale pentru: staţionarea autovehiculelor pe zona
de interzis de pe str. Al. Sahia şi nerespectarea Regulamentului de ordine
publică şi gospodărire comunală al oraşului Cugir conform H.C.L. 10/
2005, 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 15.11.2007, L.E.A. domiciliat în mun. Aiud, str.
Andrei Mureşan, nr. 65, jud. Alba; R.S.C. domiciliat în mun. Orăştie,
str. Cart. Mureşului, bl. 10, jud. Hunedoara; în data de 17.11.2007,
V.N.G. domiciliat în loc. Vinerea, str. Mesteacănului, nr. 5, jud. Alba;
în data de 22.11.2007, B.I. domiciliat în loc. Vinţu de Jos, str. Gării, nr.
38, jud. Alba; în data de 26.11.2007, R.C.O. domiciliat în mun. Sibiu,
str. Ludaş, ap. 11, jud. Sibiu; F.C. domiciliat în loc. Geoagiu, str.
Tilesului, nr. 7, jud. Hunedoara; în data de 07.12.2007, P.M.I. domiciliat
în oraş Cugir, str. Al. Ioan Cuza, nr. 4, jud. Alba; D.M. domiciliat în
mun. Sibiu, str. Maramureşului, nr. 3, jud. Sibiu; C.P.C. domiciliat în
mun. Alba-Iulia, str. Iederii, nr. 21, jud. Alba, fiecare cu suma de 25 lei.
Pentru nerespectarea Regulamentului de ordine publică şi
gospodărire comunală al oraşului Cugir conform H.C.L. 10/2005, au
fost sancţionaţi: în data de 26.11.2007, M.E. domiciliată în oraş Cugir,
str. Alexandru Sahia, nr. 9, jud. Alba; în data de 27.11.2007, M.N.
domiciliat în oraş Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 21, jud. Alba; în data
de 12.12.2007, R.V. domiciliat în oraş Cugir, str. Zorilor, nr. 22, jud.
Aba, fiecare cu suma de 25 lei.
Administrator Public
Ing. Chirilă Gheorghe
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Curierul Stării Civile

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

noiembrie 2007
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:

HOTĂRÂREA NR.234/2007
Consiliul local al oraşului Cugir , jud. Alba, întrunit in şedinţă ordinara,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului din oraşul Cugir, prin care se
propune aprobarea Planului de Investiţii aferent obiectivelor concesionate operatorului de apă
şi canal,precum şi proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Cugir şi raportul de avizare
al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
Văzând adresa SC APA CTTA- FILIALA CUGIR nr. 2161/09.11.2007, prin care se solicită
aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2008.
În temeiul articolelor 36, aliniatul 2, litera „c”, si art. 45 din Legea nr. 215/2001, Legea
administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic - Aprobă Planul de Investiţii pentru anul 2008, aferent obiectivelor concesionate
operatorului S.C. APA C.T.T.A. –FILIALA CUGIR, finanţate din Fondul de întreţinere, înlocuire
şi dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
CUGIR 14.12.2007
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Ing. COSTINAŞ IOAN

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Jr. IOANA PASTIU

ANEXĂ la HCL.nr.234/2007
Planul de Investiţii pe anul 2008
Nr crt

Denumirea străzii

Felul lucrării

Lungime m

Valoare investiţie
(fără TVA) Lei

1

Drăgana

Extindere+ modernizare

420

45.600

2

Munteniei

Extindere+ modernizare

260

28.400

3
4

IB Deleanu
1 Iunie

Modernizare
Modernizare

250
270

27.000
22.000

5

I Slavici

Modernizare

270

22.000

6

Dorului

Modernizare

297

33.000

7

Decebal

Modernizare

270

29.000

8

Strandului

Modernizare

100

11.000

9
10

Crişan
Pîrîului

Modernizare
Modernizare

220
110

22.000
12.100

11

Crîngului

Modernizare

130

14.100

12

Crinului

Modernizare

80

8.800

13

Înfrăţirii

Modernizare

280

33.600

14
15

N Bălcescu
Modernizare
Sist. aut. de suprav. a inst. Achiziţionare

430
-

48.600
88.000

TOTAL

445.200

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Ing. COSTINAŞ IOAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Jr. IOANA PASTIU

ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.240/2007
Consiliul Local al oraşului Cugir, jud. Alba, întrunit în şedinţă extraordinară;
Vazând Raportul de specialitate întocmit de Biroul Administrarea Domeniului Public şi
Privat din cadrul Servicului Comunitar de Ordine Publică şi Utilităţi Publice a oraşului Cugir
prin care se propune creşterea tarifului la apÎ potabilÎ şi la canalizare începând cu data de 1
Ianuarie 2008;
Ţinând cont de avizul 4741/2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitate PublicÎ privind ajustarea preţurilor la apă potabilă produsă şi distribuită şi
pentru canalizarea şi epurarea apelor uzate;
Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local precum şi
Proiectul de hotÎrâre iniţiat în acest sens de cÎtre Primarul oraşului Cugir;
Ţinând cont de prevederile articolului 32 litera ,,e” din Ordonanţa Guvernului 32/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, aprobată prin
Legea 634/2002 şi ale articolului 12 litera ,,i” din Legea 326/2001 Legea serviciilor publice de
gospodărie comunală;
În temeiul articolelor 36 alineatul (2) litera d) şi 45 din Legea 215/2001 Legea administraţiei
publice locale, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Articol unic: Aprobă începând cu data de 01.01.2008 următoarele tarife :
a) Apă potabilă 2,05 lei/ mc inclusivTVA pentru populaţie şi 1,72 Lei/mc exclusiv
TVA pentru restul utilizatorilor;
b) Canalizare 0, 48 Lei/ mc inclusiv TVA pentru populaţie şi 0,40 Lei/mc exclusiv
TVA pentru restul utilizatorilor.
CUGIR 28 Decembrie 2007
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
ING. COSTINAŞ IOAN

-DROGOŢEL MIHAIELA-DENISA;
-MUŞA DRAGOŞ – IONUŢ (ACT
TRANSCRIS – născut în localitatea
CASTELLON-SPANIA);
-POPESCU ARIANA-MARIA;
-LAKATOŞ IOANA-ANDREEA;
-DOBRE TIBERIU-SEBASTIAN;
-DICAN DARIUS;
-PĂTRUŢ ANDREEA;
-LUCACI VASILICĂ;
-JURJ SARA-MARIA;
-DRUŢULESCU DARIUS-CAMIL;
-VÎJDEA CASIAN-AURELIAN;
-MIHAILOV ARINA (ACT TRANSCRIS –
născută în Chişinău, REPUBLICA
MOLDOVA;
-PÎŞU IOANA – ALEXANDRA.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
JR. PAŞTIU IOANA

-BĂLUŢIU FLORIN-GHEORGHE şi
VULCU CARMEN-ANGELA;
-ROŞCA VALER şi DAN MARIA;
-HUMACI VASILE-FLORIN şi DOBRE
ANA-MARIA;
-MOLODEŢ NICOLAE-MARCEL şi
STOICA MIRELA;
-JURCA REMUS-IOAN şi BABOI ELENA;
-ZUGRAVESCU PETRICĂ-LAURENŢIU şi
STOIA ELENA;
-ASAVEI NELU şi TOMOŞ GABRIELA;
-PERVESCU PAUL-LAURENŢI şi
CÎMPEAN ALEXANDRA-FLORENTINA;
-BRAŞOVEAN DANIEL şi CÂNDEA
IULIANA-MARIA;
-CONSTANTINESCU FLORIAN şi PLEŞA
MARIA-RAMONA (ACT TRANSCRIS –
căsătoria s-a încheiat la data de 05.05.2006 în

localitatea SF.PEDRO DE ALCANTARA
MARBELLA –SPANIA);
DECESE ÎNREGISTRATE:
-ŢÎRLEA VALERIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir str.Viilor nr.11;
-KOVACS CATALINA, cu ultimul
domiciliu în mun.Dej str.Al.Tomis nr.7;
-TODOR IOAN, cu ultimul domiciliu în
Alba Iulia, bld.1 Decembrie 1918 nr.91
(ACT TRANSCRIS – decedat la data de
17.03.2007 în localitatea LOGRONO –
SPANIA);
-HANCIU MARIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Ardealului nr.8;
-LORINCZ ROZALIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Scăunel nr.16;
-BERTO EDELVAIS, cu ultimul domiciliu
în localitatea San Zenone Degli Ezzelini –
Italia;
-VASIU SABINA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Crângului nr.6;
-DERECSKEI MIKLOŞ-ZOLTAN, cu
ultimul domiciliu în Cugir str.Drăgana nr.7;
-BUTNARU MARIANA-CORNELIA, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.Ştefan cel
Mare nr.7;
-BACIU ANA, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Principalaă nr.116;
-BARBALIU VICTORIA, cu ultimul
domiciliu în com.Hudeşti, sat Alba,
jud.Botoşani;
-STROIA MARIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Ghe.Asachi nr.13;
-RUS VIOREL, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.G.Coşbuc nr.10;
-GAVREA IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Rozelor nr.21;
-MĂRGINEAN EMIL, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.i.Creangă nr.14 A.

decembrie 2007
NAŞTERI ÎNREGISTRATE :
-TĂNASĂ MĂDĂLINA-IULIANA
-SZABO MIHAELA-ANUŢA;
-MONEA ANDREEA-NICOLETA;
-BRAŞOVEAN DRAGOŞ-MARIAN;
-VARGA VICTOR-ALEXANDRU;
-MUNTEAN CRISTIAN-NICOLAE;
-CÎRJEA ANTONIO-NICOLAE;
-MITITELU ALEXANDRA-GABRIELA;
-BOTA RĂZVAN-NICOLAE;
-DREGHICIU LISA-MARIA;
-TÎNCĂU NADIA-COSMINA;
-ZĂMORA DARIA-MELISA;
-PASCU ROBERT-GABRIEL;
-MIHAI DAVID;
-POPA MARTA ILARIA ( ACT
TRANSCRIS - născută în localitatea
ANCONA – ITALIA).
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-MUNTEAN MARIN şi SABĂU
LENUŢA;
-DIODATI COSIMO şi BARJUCA
ALINA-MARIA (căsătoria s-a încheiat în
localitatea MUNCHEN – GERMANIA);
-HRIHOR IOAN şi CURTUIUŞ
NASTASIA;
-RUSU FLORIN-VLĂDUŢ şi STANCIU
DANIELA;
-LAZĂR ALEXANDRU şi ŞTEFANGHEORGHESCU MARIA;
-BĂIEŞ ANDREI-IOAN şi ROŞU
ANDREEA-ANA;
-TRIFAN ALEXANDRU-FLORIN şi
ZLĂTARU DOINIŢA;
-BAN IOAN şi MOLDOVAN MONICAMARIA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
-GRAMA DIMA, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str.Trandafirilor nr.2;
-MUNTEAN DORIN-MARCEL, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.1 Decembrie
1918 nr.10;

-BLĂGUŢĂ ELISABETA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir str.Rozelor nr.27;
-CRIŞAN ELISAVETA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.11 Iunie nr.66;
-ARDAI VASILE, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.i.Creangă nr.14;
-SANTIOANĂ ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Morilor nr.43;
-DUDAŞ MARIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.Răchiţii nr.38;
-HAUCA GHEORGHE-MARCEL, cu
ultimul domiciliu în com.Lenauheim nr.547,
jud.Timiş;
-NEGRU PARASCHIVA, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.235;
-MORCAN ROMAN, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.G.Coşbuc nr.26;
-GORNEANU MIRCEA-IOAN, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.G.Coşbuc
nr.11;
-CIOBANU VASILE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Oituz nr.5;
-DARACZI FERENCZ, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Nucului
nr.25;
-SĂRĂTEAN MIHĂILĂ, cu ultimul
domiciliu în Blaj, str.I.I.De la Brad nr.6;
-REZLIUC ALEXANDRU, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.21 Decembrie 1989
nr.1C;
-MĂRGINEAN AUGUSTIN, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.S.Bărnuţiu nr.88;
-BURA LEONTINA, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Tractoristului nr.6;
-GIURA VICTORIA, cu ultimul
domiciliu în Miceşti str.Inului nr.1;
-GROS IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Griviţei nr.84;
Rodica-Felicia CRĂCIUN-DRĂGOI
Nicoleta BÎLDEA
Ofiţeri Stare civilă
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Locuitorii din Vinerea
vor avea apă la robinete!
Începând de anul acesta, la o parte dintre locuitorii din Vinerea va
curge apa la robinete, urmând ca în câţiva ani toţi vinerenii să
beneficieze de apă curentă. Săptămâna trecută Primăria oraşului Cugir
a încheiat un Contract de Proiectare Reţele de Apă, Canalizare şi Staţii
de Epurare cu o firma de proiectare. Scopul acestui contract este de a
realiza una dintre marile dorinţe ale vinerenilor: acea de a avea apa
curenta la robinete.
Primarul Cugirului Adrian Teban a declarat ca extinderea reţelei de
apă şi canalizare a reprezentat unul dintre principalele obiective pe care le-a stabilit acum patru ani. Demersuri de introducere
a apei în Vinerea au început în 2006 când s-a proiectat conducta de apă astfel încât să asigure alimentarea localităţilor Vinerea
şi Şibot. Tot în 2006 s-a realizat şi studiul de fezabilitate pentru extinderea reţelei de apă iar în 2007 s-a realizat un studiu pentru
reţeaua de canalizare şi staţia de epurare. Din spusele primarului Adrian Teban , potrivit normelor de mediu actuale, aceste
sisteme de alimentare cu apă nu pot fii introduse decât împreună cu reţeaua de canalizare. Lucrările propriu-zise încep în luna
martie, după organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrării.. Pentru demararea lor, primăria a obţinut acum aproximativ doua
luni , suma de 12 miliarde de lei de la Guvernul României
Introducerea apei curente în Vinerea nu reprezintă doar o dorinţă a localnicilor , ci şi o necesitate. Sefului serviciului Urbanism
din cadrul Primăriei Cugir, domnul Sava a declarat că nivelul de calitate a apei din fântânile vinerenilor este destul de scăzut,
ea neîndeplinind parametrii de potabilitate. Din fericire până la sfârşitul anului, la o parte dintre locuitorii Vinerii va curge
apa la robinete, urmând ca în câţiva ani toţi locuitorii din Vinerea să se bucure de apa curentă.
Primarul Adrian Teban a declarat că, prin proiectul de extindere a reţelelor de apă şi canalizare, “ gradul de branşare a
locuitorilor din Cugir şi Vinerea depăşeşte 90 la sută, adică se va reuşi ca toate gospodăriile din Cugir sa fie branşate la reţeaua
de alimentare cu apă. Vreau sa reamintesc că avem deja în execuţie alimentarea canalului colector din Cindeni şi a reţelei de
canalizare de pe Râul Mic.” Primarul Adrian Teban a mai declarat ca şi-a propus ca până la finalul anului sa fie acoperite cu
reţea de canalizare aproximativ 65 la suta dintre gospodăriile oraşului Cugir.
Mircea Adrian

Activitate intensă la Serviciul de Evidenţa
Persoanelor Cugir
În cursul anului 2007, lucrătorii Biroului – Evidenţa Persoanelor
din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Cugir, au desfăşurat un volum important de activităţi specifice în
conformitate cu prevederile legale, ordine şi instrucţiunile primite de la
eşaloanele superioare, neînregistrându-se abateride la normele legale.
În anul 2007, au fost puse în legalitate cu cărţi de identitate, un
număr de 2.718 persoane, din care: la 14 ani = 336, la expirare = 464, la
schimbarea numelui = 276, la schimbarea domiciliului = 710, în locul
celor pierdute = 176, preschimbare B.I. în C.I.= 623, deteriorate = 75,
imagine scanată = 33 şi alte cazuri = 21, repatriere = 4.
Am organizat controale şiacţiuni conform notei de sarcini, la locurile
de cazare în comun şi alte imobile. În cursul acestei perioade, s-a urmărit
rezolvarea buletinelor expirate din cursul anilor anteriori şi anul 2007,
din listele nominale întocmite şi repartizate Formatiunii Ordine Publica
şi P.P. comunale, în vederea luării măsurilor de punere în legalitate. S-au
făcut comunicări la postul de radio local, s-a luat legătura cu şcolile de
pe raza oraşului Cugir în vederea punerii în legalitate a tinerilor. S-au
întocmit şi tipărit listele cu persoanele a căror buletin a expirat pe anul
2007.
Cadrele Biroului de Evidenţă a Persoanelor, în cursul anului 2007
au mai desfăşurat următoarele activităţi:
- tineri nou născuţi înregistraţi la naştere = 296
- persoane decedate trecute în evidenţă pasivă = 330
- schimbări de domicilii efectuate = 834

- vize de reşedinţă efectuate = 619
- persoane verificate în evidenţa locală = 2605
- răspunsuri la adresele venite de la judecătorii, societăţi, persoane
fizice, alte instituţii conform Legii 677/2001
- clasarea şi arhivarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate
şi cererilor pentru stabilirea reşedinţelor
- au fost întocmite procese verbale de distrugere şi distrugerea B.I. şi
C.I. a persoanelor decedate şi B.I.; C.I.; C.A ca urmare a schimbăriilor în
următoarelor cazuri: la expirare, schimbarea numelui, schimbarea
domiciliului, pierderii, recuperate de ambasade
- activităţi de secretariat
- corespondenta pentru alte servicii publice locale de evidenţă din
ţară
- actualizarea CRDS şi pierderea cetăţeniei = 49
În cursul acestui trimestru au fost preschimbate şi eliberate un numar
de 723 pasapoarte; 800 permise de conducere auto; 11 certificate de
inmatriculare.
Pe linie de informatică s-a desfăşurat un volum mare de muncă în
vederea actualizării bazei de date, a eliminării erorilor, pentru pregătirea
loturilor de producţie a cărţilor de identitate şi a loturilor de paşapoarte,
efectuându-se un număr de 19.137 actualizări în baza de date.
Rodica POP
S. P. C. L. E. P. CUGIR

Poliţia oraşului Cugir vă informează:
Cu toate că în perioada sărbătorilor de iarnă lucrătorii Poliţiei Oraşului Cugir, au desfăşurat activităţi specifice atât pentru
prevenirea evenimentelor negative, prin asigurarea unei prezenţe active în teren, cât şi prin mediatizarea prevederilor Legii nr.
126/1995 modificată, privind folosirea şi comercializarea materialelor şi obiectelor distractive pe bază de amestecuri pirotehnice,
în această perioadă au fost înregistrate mai multe evenimente negative, după cum urmează:
1. În perioada 29.12. – 31.12.2007 persoane necunoscute au pătruns prin forţarea unui geam, în interiorul S.C. Igprod
S.R.L. Cugir, loc din care au sustras cantitatea de 35 kg carne de porc, prejudiciul produs fiind în valoare de 900 lei. În urma
investigaţiilor efectuate, la data de 08.01.2008, organele de poliţie au identificat autorii furtului în persoana numiţilor: Rupa I.
G., de 16 ani şi Sabau A. E., de 16 ani, ambii din oraşul Cugir. Prejudiciul cauzat nu a fost recuperat, iar în continuare se
efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat şi stabilirea întregii activităţi infracţionale a autorilor
faptei.
2. La data de 31.12.2007, în jurul orelor 11,00, organele de poliţie l-au depistat în Piaţa Complex a oraşului Cugir, pe
numitul Ruja C. de 24 ani, din com. Şibot, în timp ce comercializa pocnitori din clasa I-a, fără a fi autorizat în acest sens. Cu
ocazia controlului efectuat, asupra acestuia au fost găsite un număr de 360 pocnitori din clasa I-a care au fost ridicate în vederea
cercetărilor. Numitul Ruja C. este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 31 al 2^1 din Legea
nr. 126/1995 modificată.
3. La data de 06.01.2008, mai mulţi cetăţeni din oraşul Cugir, au sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în noaptea
de 05/06.01.2008, persoane necunoscute le-au deteriorat autoturismele proprietate personală şi oglinzile retrovizoare, în timp
ce acestea erau parcate pe str. Victoriei din Cugir, prejudiciul produs fiind în valoare totală de 2.000 lei. În urma verificărilor şi
investigaţilor efectuate, la data de 07.01.2008, autorii faptei au fost identificaţi în persoana numiţilor: JIT Ş. de 17 ani, BORA
P. R. de 18 ani, PETRIŞOR A. G. de 24 ani, MĂRCUŞ A. de 20 ani, GĂLAN V. M. de 18 ani, MUJ A. de 16 ani, GAVRILUŢ
L. M. de 18 ani, GĂLAN C. M. de 20 ani şi SIMINA C. V. de 16 ani, toţi din oraşul Cugir, care în noaptea susmenţionată, în
timp ce se întorceau din localitatea Vinerea, ajungând pe str. Victoriei din Cugir, au lovit cu picioarele în autoturismele respective
şi în oglinzile retrovizoare ale acestora. Totodată s-a stabilit că în aceeaşi noapte persoanele susmenţionate au distrus pe raza
localitatii Vinerea şi un tomberon pentru gunoi care aparţinea Primăriei oraşului Cugir. Prejudiciul produs nu a fost recuperat,
iar în cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.
Pentru prevenirea şi intervenţia cu operativitate la orice eveniment, facem apel la cetăţenii oraşului pentru a ne sesiza toate
aspectele ce contravin prevederilor legale şi a ne sprijini în acţiunile noastre.
Comisar şef Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei oraşului Cugir
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Sfatul Specialistului:

Prepararea şi
păstrarea mustului

În această perioadă nefiind lucrări care se efectuează
în vii, ne-am gândit să discutăm despre prepararea şi
păstrarea mustului prin mijloace casnice. Mustul este o
băutură naturală şi desigur mult mai ieftină şi mai sănătoasă
decât aşa zisele sucuri care se găsesc în toate magazinele.
Strugurii destinaţi producerii mustului trebuie să fie
copţi, ajunşi la maturitatea de consum, cu gustul dulceacrişor, determinat de raportul dintre zaharuri şi aciditate,
proaspeţi culeşi, fără urmă ale atacului unor boli sau
dăunători.
Strugurii proaspeţi culeşi se pun într-un vas şi se spală
bine sub jet de apă. Prin spălare, în afară îndepărtării
impurităţilor şi a substanţelor rămase de la tratamente, se
elimină, în mare parte şi microorganismele care produc
fermentarea (transformarea zahărului în alcool). După
zvântare, se desprind boabele de ciorchine şi se reţin numai
cele sănătoase şi bine coapte. Toate operaţiile dintre culesul
strugurilor şi până la turnarea mustului în sticle trebuie să
decurgă cu acurateţe, pentru a nu se da voie
microorganismelor de fermentare să se dezvolte. După
zdrobirea boabelor, mustul obţinut se păstrează la rece
circa 24 ore pentru limpezire. Mustul limpezit se toarnă
într-o oală smălţuită, cu capacitate corespunzătoare şi se
fierbe 15-20 minute la foc moderat. Este de preferat ca
fierberea să se facă pe principiul băii marine, respectiv
oala cu must să fie aşezată într-o altă oală de capacitate
puţin mai mare şi care are la fund 2-3 scândurele şi se
umple corespunzător cu apă, după care se pun la foc. Pe
toată durata fierberii se înlătură spuma cu o lingură de
lemn nouă şi sterilizată. Mustul, luat direct de foc se toarnă,
prin pâlnie în sticle luate fierbinţi din cuptor, unde au fost
sterilizate şi sub care se pune lama unui cuţit pentru a se
evita crăparea sticlelor. Sticlele se vor umple până la
jumătatea gâtului, evitându-se prelingerea mustului atât
pe interiorul cât şi pe exteriorul sticlelor.
Pentru mai multă siguranţă, se poate pune (facultativ)
pe suprafaţa mustului (din gâtul fiecărei sticle) fie câte un
vârf de cuţit de conservant alimentar, fie câte un degetar
de alcool alimentar de 700 minimum după care sticlele se
închid ermetic. Din această etapă se va evita manipularea
bruscă a sticlelor pentru ca produsele de conservare să
rămână mereu la suprafaţa mustului. Sticlele se pun cu
atenţie într-o cutie şi se învelesc bine, păstrându-le aici
până la răcire (36-48 ore). Păstrarea sticlelor cu must se
face la rece în pivniţă învelite în hârtii colorate sau de
ziar. Cei care au posibilitatea, este bine ca înaintea
depunerii sticlelor cu must la păstrare, să fie ţinute 5-7
zile în frigider.
Există, desigur şi alte metode de producere şi
conservare a mustului dar metoda descrisă mai sus, a dat
rezultate sigure. Poftă bună.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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