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Locuință ANL pentru un medic rezident
Consiliul Local al Oraşului Cugir a aprobat un proiect de hotărâre
iniţiat de primarul Adrian Teban cu privire la atribuirea unei locuinţe
ANL unui medic tânăr, venit recent la Spitalul Orăşenesc Cugir. Isăilă
Radu, specialist în medicină internă a urmat stagiul de pregătire la Sibiu,
ca rezident al spitalului din Cugir. Din decembrie anul trecut, acesta şi-a
început activitatea profesională în cadrul unităţii medicale din localitatea
de la poalele Drăganei. 			
		

			

Se distribuie gratuit

Administraţia locală
vine în sprijinul apicultorilor
În data de 23 ianuarie, Primăria Oraşului Cugir a organizat o întâlnire cu apicultorii de pe raza localităţii. Scopul întrunirii a fost acela
de a li se aduce la cunoştinţă crescătorilor de albine că, în baza legii
383/2013, au dreptul să beneficieze în mod gratuit de terenuri agricole
sau silvice pentru vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza
cererii depuse la consiliul local.
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Priorităţile bugetului pe anul 2014: sănătatea, învăţământul şi infrastructura

În ultimii ani priorităţile administraţiei locale au fost sănătatea, învăţământul şi infrastructura locală. Şi anul acesta, ne vom concentra atenţia asupra
necesităţilor din aceste trei domenii, astfel că din veniturile bugetare, cele mai importante sume vor fi direcţionate către Spitalul Orăşenesc Cugir, instituţiile
şcolare şi străzile din localitate.
Totalul veniturilor în 2014 sunt de 25.038.000 lei, din care 15.890.000 sunt venituri proprii, iar restul provin de la bugetul statului ca sume alocate din
impozitul pe venit şi din TVA pentru echilibrarea bugetului local, sume din TVA destinate finanţării învăţământului, drepturilor persoanelor cu handicap şi
acordării subvenţiilor la încălzirea cu lemne. Trebuie spus că fondurile alocate din bugetul statului sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a cheltuielilor
amintite, motiv pentru care sperăm ca sumele să fie completate la viitoarele rectificări de buget. Nici veniturile proprii nu acoperă integral cheltuielile programate pentru anul în curs, astfel că o parte din investiţii le vom acoperi din excedentul bugetar de anul trecut.
De departe, cea mai importantă investiţie de anul acesta o reprezintă reabilitarea secţiei de Chirurgie-Interne, lucrare începută anul trecut şi care trebuie
finalizată până cel târziu în luna mai-iunie. Aproximativ 2.750.000 lei sunt alocaţi pentru această lucrare, sumă la care se adaugă 500.000 lei pentru asigurarea
funcţionării spitaluluiTrebuie spus că anul acesta este unul de o importanţă majoră întrucât unitatea noastră medicală, asemeni tuturor spitalelor din ţară, va fi
evaluată în vederea acreditării. Sperăm că tot efortul financiar depus în ultimii ani pentru îmbunătăţirea condiţiilor din spital să îşi spună cuvântul, chiar dacă
unele lucrări sunt încă în derulare, iar altele aşteaptă să fie demarate. Este cazul reabilitării, modernizării şi dotării ambulatorului, investiţie care urmează să aibe
loc în baza unui proiect european depus în urmă cu 3 ani şi care a trecut de toate etapele de evaluare. Anul acesta vom semna contractul de finanţare, astfel că
peste 6.000.000 lei vor fi investiţi în policlinica spitalului.
Trebuie spus că, în total, sistemul de sănătate din localitate este finanţat din bugetul local cu 3.340.000, întrucât la fondurile alocate spitalului se adaugă 90.000 lei pentru cabinetele medicale şcolare
În urma consultărilor şi a solicitărilor venite de la conducerile instituţiilor de învăţământ din oraş, am stabilit lista cu lucrările prioritare din acest an. Cea mai mare investiţie are loc la Colegiul Tehnic I.D.
Lăzărescu unde vom continua reabilitarea atelierului şcoală, atât de necesar însuşirii abilităţilor practice de către elevii de la profilele tehnice ale colegiului, precum şi a celor care urmează cursurile Şcolii Profesionale în sistem dual. Investiţia se ridică la 1.100.000 de lei şi sperăm ca până în toamnă lucrările să fie finalizate. Alte priorităţi sunt lucrările de reabilitare de la Şcoala Gimnazială Nr. 3, finanţarea unui studiu
de fezabilitate pentru transformarea grădiniţei Şcolii “Iosif Pervain” în creşă pentru copiii, şi a alte două studii de fezabilitate necesare unor investiţii la Şcoala Singidava.
Urmează să demarăm un proiect european care va avea ca rezultat îmbunătăţirea considerabilă a infrastructurii stradale. Este vorba de reabilitarea şi modernizarea străzilor 1 Mai, Avram Iancu, Mihai Viteazul,
Vasile Alecsandri, Râul Mic, parţial 21 Decembrie din Cugir şi strada Eroilor din Vinerea. Aşteptăm semnarea proiectului, urmând că ulterior să alocăm din bugetul propriu finanţarea locală de 2%. În ceea ce
priveşte infrastructura stradală, 1.294.000 lei vor fi utilizaţi pentru repararea unor drumuri, inclusiv cele de munte, pentru lucrări de dezăpezire şi siguranţa circulaţiei, iar 90.000 lei vor fi investiţi în studii de
fezabilitate pentru modernizarea unor străzi.
Întrucât siguranţa cetăţenilor reprezintă o preocupare constantă a administraţiei locale, se va extinde sistemul de monitorizare, prin amplasare unor camere video la intrare în oraş şi în zonele centrale ale
localităţii.
Nici sportul şi cultura nu vor fi neglijate, astfel că am alocat un buget care va permite organizarea unor evenimente majore cum ar fi Zilele Tineretului, Ziua copilului, Ziua persoanelor vârstnice, Festivalul
“Toamna Cugireană”, precum şi alte manifestări culturale cum ar fi: teatru, film, spectacol muzical. Investiţii importante vor avea loc la stadionul CSO Cugir, unde dorim să reabilităm gardul, porţile de acces şi
să realizăm o copertină care să protejeze lucrările deja executate la tribună. Valoarea acestor lucrări se ridica la 880.000 de lei.
Aproximativ 930.000 lei vom plăti anul acesta pentru acordarea drepturilor persoanelor cu handicap, sumă din care 574.000 lei provin din bugetul statului, iar 356.000 lei de la bugetul local.
Ca şi anii precedenţi, vom avea probleme la plata la plata salariilor din învăţământ, unde ni s-a alocat cu 17% mai puţin ca în 2013. Ne aşteptăm să întâmpinăm greutăţi, însă vom solicita completarea sumelor
la rectificările bugetare care vor avea loc.
										
Adrian TEBAN, Primarul orașului Cugir

Bonificaţii de 10% la plata integrală
a impozitelor locale

Direcţia Venituri din cadrul Primăriei oraşului Cugir a început încasarea impozitelor şi taxelor
locale din data de 13 ianuarie 2014. În prima săptămână au fost emise peste 1.500 de chitanţe,
majoritatea plătitorilor fiind persoane fizice care s-au grăbit să-şi achite dările către bugetul local
pentru a beneficia de bonificaţia de 10% oferită de Consiliul Local pentru plata integrală a impozitelor şi taxelor, până la 31 martie
Obligaţiile fiscale pe care cugirenii, persoane fizice le datorează pentru clădiri şi terenuri au
fost indexate cu 6%, fiind astfel actualizate cu rata inflaţiei, aşa cum prevede Hotărârea de Guvern
1309/2012. Reamintim că administraţia locală a dorit să evite creşterea bruscă a taxelor locale în
anul acesta, procentul obligatoriu de 16% fiind aplicat progresiv: anul trecut nivelurile valorilor
impozabile la clădiri şi terenuri au fost indexate cu 10%, iar anul acesta cu încă 6%.
Indexarea cu 6% de anul acesta se aplică şi la amenzile contravenţionale stabilite de Codul
fiscal, precum şi la taxele extrajudiciare de timbru.
De asemenea în condiţiile art.284 şi 285 din Legea 571/2003, pe anul fiscal 2014 persoanele fizice şi juridice pot beneficia de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri, teren şi taxei asupra
mijloacelor de transport, cu condiţia depunerii cererii şi documentelor impuse de lege. În categoria
persoanelor fizice sunt incluse: veteranii de război, deportaţii, revoluţionarii, eroii – martiri şi persoanele cu handicap grav sau accentuat sau invalide de gradul I. În categoria persoanelor juridice
ce beneficiază de facilităţi fiscale privind impozitul pe clădiri şi teren, sunt incluse: instituţiile
publice, fundaţiile testamentare, parcurile industriale, pentru clădirile şi te-renurile proprietate.
Totodată facem cunoscut persoanelor fizice că există posibilitatea achitării on-line a obligaţiilor
fiscale reprezentând taxe şi impozite locale, precum şi a amenzilor, prin ghişeul.ro. Programul de
încasări este: Luni-Joi de la 800- 1130 şi de la 1200 –1600; Vineri de la 800- 11.00
Director Direcția Venituri, Ec. Alin VALASĂ

Administraţia locală vrea să înfiinţeze
un serviciu de transport sanitar neasistat

Activitatea desfăşurată în cadrul serviciilor de îngrijire socială şi medicală la domiciliu evidenţiază tot mai
clar necesitatea existenţei unui serviciu de transport sanitar neasistat. La nivelul oraşului nostru există numeroase persoane pentru care deplasarea la spital sau la alte unităţi medicale din judeţ reprezintă o mare problemă,
fia datorită situaţiei materiale precare, fie pentru că nu au aparţinători, sau pentru că sunt persoane nedeplasabile, sau cu dizabilităţi. În sprijinul acestora dorim să creăm un serviciu de transport sanitar neasistat, care să
fie complementar celor deja existente, reprezentând puntea de legătură dintre serviciile sociale şi cele medicale
furnizate de către SPAS la nivel local.
În sensul acestei iniţiative, administraţia locală a solicitat Consiliului Local Cugir să aprobe că ambulanţa
donată primăriei în urmă cu doi ani de către Fundaţia „Freunde Maria Rast” şi care a fost dată în folosinţă
spitalului, să fie transferată către Serviciului Public de Asistenţă Socială Cugir pentru a fii folosită în cadrul
serviciului de tip ambulanţă socială. Standardele de calitate în ceea ce priveşte furnizarea acestui tip de serviciu
impun obţinerea de către SPAS a autorizaţiei de funcţionare emise de DSP Albă, în scopul stabilirii ulterioare
de relaţii contractuale cu CAS Alba. Pentru a fi îndeplinite toate prevederile legale din domeniul va fi nevoie de
suplimentarea echipamentelor din dotarea autoturismului.
Pentru a înţelege mai clar necesitatea înfiinţării unui serviciu de transport sanitar neasistat, respectiv
Ambulanţa pentru Urgenţe Sociale, trebuie spus că la nivel local există un număr mare de persoane aflate în risc
medical şi social, care nu sunt preluate de sistemul medical de stat întrucât, conform reglementărilor medicale
legale în vigoare, nu sunt considerate urgenţe. Ne referim la persoanele cu boli progresive sau în stadii terminale, la cele cu boli incurabile în diferite stadii de evoluţie, în cazul cărora realizarea tratamentului impune
transportul la Alba Iulia cu resurse proprii. Pentru cei care au venituri insuficiente sau nu au aparţinători, acest
lucru reprezintă o problemă deosebită. O altă categorie o reprezintă persoanele aflate în situaţia de urgenţă
socială, adică cele fără adăpost sau care locuiesc în condiţii insalubre. Totodată, transportul sanitar neasistat va
putea veni în sprijinul persoanelor nedeplasabile sau cu dizabilităţi care trebuie transportate pentru internare sau
încadrarea în grad de handicap.
Constatarea de către SPAS a acestor situaţii a condus la necesitatea găsirii imediate a unor soluţii viabile.
Considerăm că prin crearea serviciului de transport sanitar neasistat, respectiv Ambulanţa pentru Urgenţe Sociale, se vor obţine rezultate concrete în ceea ce priveşte creşterea calităţii vieţii membrilor comunităţii, prin:
reducerea incidenţei unor boli datorate bătrâneţii, singurătăţii şi sărăciei; minimizarea efectelor sărăciei asupra
beneficiarilor; ameliorarea cazurilor de boală deja existente; îmbunătăţirea actului asistenţei sociale, prin completarea serviciilor oferite comunităţii locale, degrevarea serviciului de ambulanţă de cazurile care reprezintă
urgenţe sociale.
Prof. Horia ROTCHE, Viceprimar
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Casa de Cultură Cugir susţine şi promovează valorile culturale
Anul 2013 a fost pentru Casa de Cultură Cugir, un an fructuos
pe plan educativ şi cultural. Un accent deosebit s-a pus pe realizarea
manifestărilor la un înalt nivel calitativ, pentru ca acestea să constituie
un element de atracţie pentru publicul larg ţinându-se cont de rigorile
din domeniu, dar şi de cerinţele publicului spectator.
În anul 2013 la Casa de Cultură Cugir au avut loc 74 de activităţi
specifice la care au participat aproximativ 25.000 de spectatori. Unele
dintre acestea au fost organizate în parteneriat cu diverşi colaboratori,
în special cu instituţiile de învăţământ din oraş, dar şi cu diverse alte
tipuri de asociaţii. Pe lângă aceste acţiuni au mai fost organizate, sub
formă de parteneriat sau prin închiriere şi alte manifestări, neplanificate.
Consultând portofoliul activităţilor Casei de Cultură, care cuprinde totalitatea activităţilor ce au loc aici, cu detaliile şi aspectele importante ale fiecărui eveniment, am constatat că activităţile
desfăşurate s-au bucurat de succes în rândul publicului spectator.
Din punct de vedere muzical, la Casa de Cultură se desfăşoară
activități cotidiene pe diferite planuri: taraful, formaţia MilleniumC,
Cercul de teatru, Cercul de pian, canto, chitară şi Grupul folcloric
“Mlădiţe Cugirene”.
Taraful Casei de Cultură a participat la toate evenimentele folclorice organizate de către Casa de Cultură, s-a implicat activ şi a
susţinut programe artistice individuale sau de grup. Acompaniază
cu succes Ansamblul “Câmpul Pâinii” şi participă alături de acesta la
toate festivalurile la care sunt invitaţi, atât în ţară cât şi în străinătate,
susţinâand astfel conservarea şi transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor
populare locale şi naţionale.
Formaţia MilleniumC, înfiinţată în anul 2010, a participat la
evenimentele culturale organizate de Casa de Cultură, la evenimentele
private precum și la alte manifestări din Alba Iulia şi Târnăveni la
care a fost invitată să concerteze. Repertoriul este unul bogat şi variat,
conţinând piese din repertoriul naţional, internaţional şi creații proprii.
În decursul anului trecut activitatea Cercului de teatru s-a materializat în 12 spectaclole susţinute la Casa de Cultură Cugir şi Casa de
Cultură a Sindicatelor Alba Iulia, pentru a cultiva în rândul micilor şi
marilor spectatori gustul pentru arta teatrală şi pentru asimilarea întrun mod plăcut şi uşor a diferitelor creaţii literare.
În anul 2013, în luna noiembrie, s-a înfiinţat Cercul de canto, pian
şi chitară, condus de către profesor Corina Băcăinţan. Cercul cuprinde
un număr de 34 elevi care au participat deja la spectacolele organizate
de Casa de Cultură (1 Decembrie, Spectacolul de Colinde, Crăciunul
Copiilor), cu un repertoriu vocal şi instrumental bine ales, în acord cu
specificul fiecărui eveniment.
Grupul folcloric “Mlădiţe Cugirene”, condus de către profesor
Ionela Popa-Dărab, şi-a desfăşurat activitatea pe tot parcursul anului în Casa de Cultură. Format exclusiv din elevi, grupul a participat,
acompaniat de taraf, la spectacolele folclorice şi tematice organizate
de către instituţia noastră, dar şi la alte evenimente la care a fost invitat.
În ceea ce priveşte activitatea bibliotecii se observă o creşterea

constantă a numărului de cititori şi implicit a vizitelor cititorilor
la bibliotecă, consemnată în registrul de evidenţă zilnică. Astfel,
de la 440 cititori înscrişi la finele anului 2012 s-a ajuns la peste
650 de cititori la finele anului 2013. În ceea ce priveşte funcţia de
animaţie culturală a compartimentului bibliotecă au fost organizate
5 lansări de carte, mai multe vizite la bibliotecă şi chiar ore de
lectură, acestea din urmă în cadrul unor parteneriate cu instituţiile
de învăţământ din oraş.
Casa de Cultură are în subordine şi Căminul Cultural Vinerea,
loc în care se desfăşoară importante activităţi unde s-au realizat
32 de închirieri pentru diferite evenimente. Pe lângă închirierile frecvente ce au loc aici, se desfăşoară constant şi o activitate
cultural-artistică susţinută de Ansamblul de cântece şi dansuri
“Câmpul Pâinii” şi căluşarii din Vinerea, veritabil păstrător şi promovator al obiceiurilor şi tradiţiilor populare ale locului.
Ansamblul “Câmpul Pâinii” acompaniat de taraful Casei de
Cultură, a participat la numeroase evenimente, atât locale cât şi
naţionale (Bucureşti - Muzeul Ţăranului Român, Jina, Valea lui
Mihai, Germisara) dar şi internaţionale (Franţa - Rive de Gier),
implicându-se activ în conservarea şi transmiterea obiceiurilor şi
tradiţiilor.
Pe parcursul anului 2013 au fost efectuate, în limita fondurilor disponibile, o serie de lucrări de renovare şi reamenajare a
Cantinei Casei de Cultură, sediu secundar, unde se organizează
evenimente de mare amploare: Revelion 2013, 1 Octombrie – Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Nunta de Aur, 8 Martie –
Ziua Internaţională a Femeii şi Festivalul “Toamna Cugireană”.
Activităţile culturale au debutat anul acesta în 15 ianuarie,
când Casa de Cultură a Oraşului Cugir a marcat împlinirea a
164 de ani de la naşterea Luceafărului literaturii române, poetul
national al romanilor, Mihai Eminescu. Sub denumirea “Dor de
Eminescu”, tinerii talentaţi din cadrul Cercurilor de teatru, canto
şi chitară au susţinut un regal de poezie şi muzică. Spectacolul a
fost gândit şi realizat într-o manieră deosebită, iar publicul prezent,
îndrăgostit de creaţiile poetului nepereche, a fost pe deplin captivat
de punerea în scenă şi de atmosfera creată.
Un alt eveniment organizat în această primă perioadă a anului a fost dedicat Unirii Principatelor Române de la 24 Ianuarie
1859. Din nou, Cercul de teatru al Casei de Cultură condus de
către actriţa Maria Dodoc și elevii Cercului de canto, condus de
profesoara Corina Băcăințan au reuşit să surprindă, printr-o abordare aparte, evenimentele care au avut loc în urma cu 155 de ani prin
scenete, poezii şi cântece patriotice.
Prin toate activităţile sale Casa de Cultură Cugir susţine şi
promovează valorile culturale autentice, locale şi naţionale, pentru a contribui astfel la îmbunătăţirea imaginii oraşului nostru, la
o apreciere pozitivă în ceea ce priveşte viaţa culturală cugireană şi
desigur la educaţia culturală a unui segment cât mai larg din publicul spectator.
Casa de Cultură Cugir

Sancţiuni pentru cei care
caută, împrăştie şi colectează deşeuri valorificabile din containere

Persoanele care deteriorează containerele amplasate în zonele special amenajate, care împrăştie, răscolesc sau colectează
deşeuri din aceste recipiente vor fi amendate. Hotărârea a fost luată de către Consiliul Local Cugir în urma sesizărilor primite de la
S.C. G&E Învest, societate căreia îi este concesionat serviciul de salubritate.
În şedinţa ordinară din 30 ianuarie, consilierii cugireni au aprobat un proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de ordine publică şi gospodărire a oraşului Cugir, astfel încât să se asigure desfăşurarea în bune condiţii a
activităţii de salubritate şi de colectare a deşeurilor. S-a decis interzicerea desfăşurării acţiunilor de colectare a deşeurilor menajere
din containerele amplasate în zonele special amenajate pe domeniul public, de depozitare în afara recipienţilor, de răsturnare, căutare
sau răscolire a conţinutului acestora, precum şi de deteriorare a pubelelor sau a coşurilor din reţeaua stradală.
Aceste completări la Regulamentul de ordine publică şi gospodărire a oraşului Cugir sunt propuse ca urmare a sesizărilor
pe care S.C. G&E Învest le-a adresat administraţiei locale. Potrivit concesionarul serviciului de salubritate, de o perioadă lungă de
timp, anumite persoane caută prin containere după deşeuri refolosibile (pet-uri, fier, conserve) provocând deteriorarea recipienţilor
de colectare selectivă, precum şi împrăştierea pe domeniul public a mizeriei. Nemulţumirea este legată şi de scăderea dramatică a
cantităţii de deşeuri valorificabile care trebuie raportate la Agenţia de Mediu.
Cei care nu respectă prevederile amintite, riscă amenzi între 200 şi 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar pentru persoanele juridice amenzile sunt între 500 şi 1000 lei.
Cristel DĂUCEANU, Șef Birou ADP

Cugirul şi grănicerii (III)
În ţinutul grăniceresc toate muncile agricole şi gospodăreşti se
desfăşurau la ordin, după un calendar impus de autorităţile militare.
Aratul, semănatul, săpatul câmpului, culesul se făceau numai după
ce se da dezlegare de către comandantul companiei. Anunţarea diferitelor ordine se făcea prin bătutul dobei prin sat sau, în zilele de
sărbătoare, prin poruncile date în faţa bisericii
Pentru creşterea producţiei agricole, Consiliul aulic de război
recomandă formarea de Comisii economice, iar ofiţerii să îndrume
construirea caselor din zidărie, a grajdurilor, a îndiguirilor de râuri,
desecărilor de mlaştini, plantarea pomilor fructiferi şi viţei de vie.
Grănicerii erau sprijiniţi să cultive plante industriale, mai ales cânepa
şi rapiţa, să cultive şi să consume cartofi. S-au organizat cursuri speciale de albinărit.
Câteva lucruri privitoare la luptele purtate de grăniceri. Trebuie
precizat că nu întreaga populaţie masculină era luată la oaste. Tot al
patrulea bărbat era prins în efectivul regimentelor, iar întreţinătorii
de familii erau scutiţi de prestarea serviciului militar. De asemenea, nu toţi soldaţii grăniceri au fost duşi la război, mulţi rămânând
să asigure paza frontierei. În general, cei care plecau să lupte erau
tineri necăsătoriţi selecţionaţi din toate companiile regimentului,
constituiţi într-un batalion de grăniceri care se mobiliza la Orlat. De
cele mai multe ori, cele 2 batalioane ale Regimentelor grănicereşti
au luptat împreună.
Grănicerii români au primit botezul focului în războiul pentru
succesiunea Bavariei (1778-1779). Regele Prusiei, Frederic al II-lea,
a fost oprit în Silezia. Drept urmare, regimentele grănicereşti au fost
onorate prin Decret Imperial (22 martie 1779), cu atribuirea unuia
din cele 8 steaguri cucerite de la armata prusacă “ca amintire şi încurajare a regimentelor de graniţă din Transilvania, iar văduvelor şi
orfanilor rămaşi în urma luptelor să li se împartă câte 100 florini”.
În 1788 turcii vor să pătrundă în Transilvania, prin trecătorile
Carpaţilor (războiul ruso-austro-turc 1787-1792). Regimentul 1
Orlat opreşte înaintarea acestora prin pasul Bran şi-i constrânge să se
retragă spre Dunăre. La 17 februarie 1771 au avut loc lupte în pasul
Vulcan, iar la 8 martie turcii sunt înfrânţi în trecătoarea Turnu Roşu.
În acelaşi an grănicerii se remarcă în apărarea mănăstirii Sinaia,
atacată de un inamic superior numeric. În pasul Buzău, împreună
cu grănicerii secui resping un puternic atac turcesc. Între 1793 şi
1796 grănicerii români luptă pe frontul Rinului (Zabern, Bundenthal,
Schwarzfeld, pădurea Strassburg şi pădurea Hagenau).

Împotriva lui Napoleon Bonaparte grănicerii români se vor
umple de glorie. Ei intră în luptă la 30 octombrie 1796 pe râul
Piave (3 companii cu 32 ofiţeri şi 1880 soldaţi). Au apărat în 3
zile (15-17 noiembrie) podul de la Arcole (“bătălia decisivă pentru soarta Italiei”, după aprecierea lui Napoleon). Au căzut eroic
căpitanul Rotar cu 396 grăniceri şi s-au remarcat stegarul Toader Rău, sergentul Gavrilă şi căpitanul Herţa. Văzând eroismul
“cătanelor negre”, se spune că Napoleon ar fi declarat: “de-aş avea
un regiment de astfel de draci negri, în 48 de ore aş cuceri Viena”.
O altă mare bătălie cu participare grănicerească a fost cea de la
Rivoli (14 ianuarie 1797). La 3 ani după pacea de la Campo-Formio (17 octombrie 1797), grănicerii reintră în luptă,
cu generalul francez Massena (14-15 mai 1800). Ai noştri cad
prizonieri şi sunt dispersaţi în diferite lagăre. O bună parte din ei
evadează şi în scurt timp formează o nouă “falangă romană” care
luptă în armata austriacă la Marengo (14-15 mai 1800). După
pacea de la Luneville (9 februarie 1801), grănicerii se întorc
acasă. La 25 septembrie 1805 “Marea armată” a lui Napoleon trece
Rinul şi se îndreaptă spre Dunăre. Grănicerii din Orlat, Năsăud şi
Caransebeş luptă împreună la Ulm, dar sunt înfrânţi. Finalul luptelor este Austerlitz (2 dec. 1805), unde pe platoul Pratzen se găseau
şi grănicerii regimentului 1 român comandaţi de vicecolonelul
Leibinger. O altă celebră bătălie la care au participat soldaţii regimentului a fost cea de la Leipzig (16-19 oct. 1813), unde francezii
sunt înfrânţi şi puşi pe fugă. În 1814 un batalion al regimentului 1
român trece Rinul şi luptă la Besançon (27 ian. 1814), deschizând
calea Parisului şi a abdicării lui Napoleon. La 25 martie 1815 regimentul 1 român trimite în Piemont (nordul Italiei) un batalion de 6
companii, dar înainte de a începe luptele soseşte vestea înfrângerii
lui Napoleon la Waterloo. În 6 ian. 1816, de Bobotează, grănicerii
sunt primiţi la sediul regimentului cu mari onoruri şi serbări.
În campaniile austro-franceze dintre 1792-1815 pierderile
regimentului 1 român au fost de 27 de morţi, 592 răniţi şi 2184
dispăruţi. Începând din 1815 până la desfiinţarea regimentelor
grănicereşti din 1851, grănicerii români nu vor mai lupta în afara
graniţelor imperiului, iar cei din regimentul 1, în afara Transilvaniei.
Prof. Nicolae FLOREA
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DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Administraţia locală vine în sprijinul apicultorilor
În data de 23 ianuarie, Primăria Oraşului Cugir a organizat o întâlnire cu
apicultorii de pe raza localităţii. Scopul întrunirii a fost acela de a li se aduce
la cunoştinţă crescătorilor de albine că, în baza legii 383/2013, au dreptul să
beneficieze în mod gratuit de terenuri agricole sau silvice pentru vetre de stupină
temporare sau permanente, pe baza cererii depuse la consiliul local.
Cei 17 apicultori prezenţi au fost informaţi de către viceprimarul Horia
Roche şi specialiştii din cadrul primăriei modalitatea şi cadrul legal privind
reglementarea activităţii apicole. La întâlnire au fost invitaţi şi reprezentanţii
Ocolului Silvic “Sâpcea” şi Asociaţiei “Crescătorilor de animale”, care
administrează păşunile şi pădurile aflate în domeniul public şi unde ar putea fi
amplasate vetre de stupină.
Potrivit legii, suprafeţele de teren atribuite gratuit de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de administratorii terenurilor agricole sau silvice pentru vatra de stupina se acordă în funcţie
de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport şi nu vor fi
mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine şi de 50 mp pentru pavilioane.
Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile
parţilor se stabilesc prin contracte care se încheie intre beneficiar şi deţinătorii
terenurilor.
Până în data de 15 februarie, apicultorii cugireni pot depune la primărie
cereri în care să solicite terenurile de care au nevoie, urmând ca în sedinţa
Consiliului Local din februarie să fie inventariate terenurile.
Trebuie spus că Obiectul legi 383/2013 îl constituie crearea cadrului legal privind reglementarea activităţii apicole în scopul protejării albinelor,
în condiţiile în care creşterea albinelor este o îndeletnicire tradiţională a
populaţiei şi constituie, prin rolul său economic, ecologic şi social, o parte a
avuţiei naţionale.

S-au aprobat tipurile de lucrări pentru cei care
efectueză muncă în folosul comunităţii
Consiliul Local Cugir a aprobat în şedinţa din ianuarie tipurile de lucrări
pe care trebuie să le preseze beneficiarii de ajutor social şi alte persoane
obligate să efectueze muncă în folosul comunităţii. Planul de lucrări se
stabileşte în fiecare an şi vizează persoanele majore, apte de muncă din
categoriile amintite. Dintre lucrările edilitare aprobate pentru 2014 amintim:
desfundarea manuală a şanţurilor; degajarea terenurilor de corpuri străine;
săpătură manuală în spaţii limită sub 1 mp; degajarea terenului de frunze şi
crengi; desfundarea şi curăţirea albiei sub podeţe; plantat arbori şi arbuşti;
fasonarea manuală şi mecanică a arborilor; curăţirea manuală a zăpezii şi
gheţii; măturatul manual pe carosabil, alei şi trotuare; aşternerea manuală
pe platforma drumului a materialelor de întreţinere: pietriş, nisip, piatră
spartă, etc.
Conform legislaţiei în vigoare, privind venitul minim garantat, beneficiarii
de ajutor social sunt obligaţi să presteze lunar în folosul comunităţii câteva zeci
de ore de muncă, în funcţie cuantumul ajutorului social. Potrivit evidenţelor
Serviciului Public de Asistenţă Socială, în Cugir sunt în medie 50 de persoane
active care trebuie să desfăşoare aceste ore în fiecare lună.
Potrivit legii, persoanele active care refuză să presteze orele de muncă în
folosul comunităţii nu vor mai beneficia de ajutorul social în luna respectivă.

Calendarul târgurilor, pieţelor şi oboarelor din oraş
Consiliul Local Cugir a aprobat în luna decembrie “Calendarul târgurilor, pieţelor şi oboarelor” din oraş, pentru anul 2014. Potrivit hotărârii
legislativului local, zi de piaţă va avea loc zilnic în Piaţa “Complex” şi
duminică, în Piaţa “1 Mai”. Târgul săptămânal se va ţine în fiecare
sâmbătă, în Piaţa “Complex”, iar târgul de ţară în data de 4 a fiecărei luni.
În ceea ce priveşte târgul de animale, acesta va avea loc duminica.
Informaţiile cu privire la data târgurilor, pieţelor şi oboarelor din oraş
au fost comunicate Consiliul Judeţean Albă cu scopul de a fi cuprinse în
“Calendarul târgurilor, pieţelor şi oboarelor” din Judeţul Albă pentru anul
2014
Datele au fost publicate în presa centrală, presa locală şi au fost comunicate consiliilor judeţene din ţară.

Oamenii fără adăpost, în atenţia Poliţiei Locale
La fel ca şi în anii trecuţi, în perioada sezonului rece, Serviciul
Poliția Locală Cugir împreună cu autorităţile locale sprijină persoanele
fără adăpost pentru ca acestea să poată trece mai uşor peste iarnă.
Astfel, în perioada 17 decembrie 2013 - 31 martie 2014, în baza unui
acord de colaborare, mai multe organizaţii şi instituţii locale sunt implicate în rezolvarea problemei persoanelor adulte fără adăpost, cărora li
se va oferi, în condiţii meteorologice extreme, un adăpost temporar de
noapte, în vederea asigurării unor condiţii minimale de viaţă, respectiv
găzduire, hrană şi asistenţă medicală primară.
Poliţiştii locali vor acţiona în teren în cadrul acţiunilor de identificare a oamenilor străzii, după care îi vor transporta pe cei fără adăpost
şi declaraţi “clinic sănătos” la adăpostul situat pe strada 21 Decembrie
1989. În cazul persoanelor a căror stare de sănătate nu permite includerea în adăpost, acelora li se va asigura asistenţă medicală în cadrul
Spitalului Oraşului Cugir.
Persoanele incluse în adăpost vor fi monitorizate pe timpul nopţii,
urmând ca poliţiştii locali să asigure şi respectarea ordinii în interiorul
adăpostului.
Deşi îi vedem în fiecare zi plimbându-se printre noi, de cele mai
multe ori, doar când temperatura scade sub 0 grade, aflăm despre aceşti
oameni pe care ne-am obişnuit să îi numim “ai străzii” că devin brusc un
subiect interesant în presă, motiv pentru care, autorităţile locale depun
eforturi permanente pentru ajutorarea acestor categorii defavorizate şi
pentru reintegrare în cadrul societăţii.
		
Jr. Horațiu GÂLDĂU
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Mihai Eminescu- Dor de eternitate

Într-o iarnă atât de pustiită de zăpadă, noi, elevi şi profesori ai Şcolii
Gimnaziale „Singidava” din Cugir, frânturi ale umanităţii, Oameni în devenire, ne-am oprit pentru un ceas leneşa desfăşurare a gândurilor mărunte
ca să ne purificăm sufletele, aţintindu-ne ochii spre unica stea a culturii,
Luceafărul poeziei româneşti, stea răsărită acum 164 de ani, într-un moment
de graţie a universului şi geniu al poporului român.
Nu întâmplător, ziua de 15 ianuarie, zi de naştere a poetului nepereche, Mihai Eminescu, a fost declarată şi Ziua Culturii Naţionale, pentru
că „Eminescu este tot ce are sufletul nostru mai curat şi mai nins”, după
cum afirma Nichita Stănescu. Ne-am redeschis aşadar cărţile de versuri,
minţile şi mai ales sufletele, ca prin caldă rostire a poeziilor eminesciene
să celebrăm ziua poetului, limba română şi, nu în ultimul rând, cultura
naţională. Vibraţia acestui moment omagial se transmite şi dinspre sufletele
tinere ale elevilor, care-i poartă lumina prin clipa de gând adresată întru

retrăirea creaţiei sale.
Printr-un colaj de poezii alese din opera poetului şi reunite într-un spectacol de doamnele profesoare Gabriela
Păştină şi Nicoleta Văsuţi, alături de echipa de cadre didactice a Comisiei Limbă şi Comunicare (Bogdana Săbău, Eugenia
Bălteanu, Oana Horciu, Delia Niculaş şi Dan Moldovan) şi mai ales cu dăruirea şi contribuţia unor elevi deosebiţi din clasele gimnaziale, am completat cu toţii o pagină din cronica sufletului, lăsându-ne învăluiţi de eufonia, candoarea şi emoţia
stihurilor eminesciene. Au fost recitate poezii precum La steaua..., Lacul, De-aş avea..., Veneră şi madonă, Pe aceeaşi
ulicioară, Cu penetul ca sideful, Călin (file din poveste) şi altele. Au fost interpretate cu multă sensibilitate, de către elevele
Anghel Virginia şi Angel Mirela, cântece pe versuri de Mihai Eminescu, iar elevii anglofoni şi francofoni au evidenţiat şi
ei opera prin care cultura română accede la patrimoniul întregii umanităţi. Pata de culoare ce a completat momentul au
reprezentat-o desenele realizate de elevi ai claselor primare şi gimnaziale.
Recitindu-l pe Eminescu, sărbătorim limba română, ne limpezim gândurile scăldându-le în rafinamentul versurilor sale, devenim mai buni şi mai prietenoşi şi transmitem mai departe spiritul creaţiei sale.
Bogdana SĂBĂU
Nicoleta VĂSUȚI

Prevenirea furturilor din locuințe

Este neplăcut ca, atunci când te întorci de la serviciu, de la piaţă sau din concediu să îţi găseşti locuinţa prădată de
hoţi.
Poliţia oraşului Cugir vă recomandă câteva măsuri pe care le puteţi lua pentru ca locuinţa dumneavoastră să nu fie
călcată de hoţi când sunteţi plecat în concediu sau vacanţă.
Măsuri de prevenire care pot fi luate în perioada cât sunteţi plecat de acasă
-montaţi la uşa de acces în locuinţă sisteme de încuietori montate în broască uşii, cât şi încuietori suplimentare;
-montaţi-vă un sistem cu avertizare sonoră şi luminoasă;
-nu lăsaţi corespondenţa şi ziarele să se înmulţească ele constituind o invitaţie pentru spărgători. Rugaţi un vecin sau
o rudă să vă ridice corespondenţa;
-comunicaţi, la plecare, unui vecin de încredere sau unei rude, destinaţia, numărul de telefon unde puteţi fi găsit, data
la care intenţionaţi să vă întoarceţi;
-nu lăsaţi bani sau bunuri de valoare în locuinţă în perioada în care sunteţi plecat, depozitaţi-le într-un loc sigur (seif
sau cutie metalică);
-dacă lipsiţi de acasă, chiar şi pentru puţin timp, nu vă anunţaţi absenţa;
-nu lăsaţi în uşă sau poartă un bileţel de genul: "Lipsesc... ore (minute) ", "Sunt plecat" etc.;
-instruiţi-vă copiii să îndepărteze asemenea bilete când le întâlnesc;
-nu lăsaţi cheia de la uşă sub preş sau în alte locuri dosnice;
-încuiaţi uşa, chiar dacă plecaţi pentru scurtă vreme. Orice neglijenţă la protecţia uşilor sau ferestrelor se plăteşte;
-apelaţi la un vecin sau o cunoştinţă care să vă supravegheze casa în lipsa dumneavoastră;
-lăsaţi la vedere diferite obiecte pentru a lăsa impresia că sunteţi acasă;
-lăsaţi impresia că în imobil mai locuieşte cineva (o lumină aprinsă, o rufă la aerisit, un ghiveci cu o floare la geam);
-lăsaţi unele jaluzele coborâte pe jumătate evitând uniformitatea;
-nu lăsaţi perdelele trase, acest lucru fiind un semn al lipsei proprietarului.
Sfaturi pe care le puteţi urma pentru a nu atrage hoţii
-o conduită neglijentă, o atitudine de nepăsare faţă de cei din jur vă poate transforma, fără voie, într-un vânzător de
pont unui infractor, ba chiar propriul dumneavoastră "vânzător";
-nu vă lăudaţi cu bunurile de preţ sau banii pe care îi deţineţi;
-acordaţi atenţie în prezenţa cui vorbiţi;
-nu acceptaţi compania necunoscuţilor, a celor vorbăreţi sau a celor care intră singuri în discuţie. Amabilitatea
exagerată ar trebui să vă dea de bănuit;
-nu vă grăbiţi să invitaţi la o cafea pe primul cunoscut;
-atenţie la relaţiile şi aventurile întâmplătoare, nu în puţine cazuri amatorii de astfel de aventuri s-au trezit cu casa
goală;
-supravegheaţi-vă convorbirile telefonice. Uneori telefonul primit de la un necunoscut nu este întâmplător, astfel un
răufăcător poate afla dacă sunteţi acasă. Nu vă lansaţi în conversaţii inutile cu persoane necunoscute;
-fiţi foarte precaut când daţi cuiva adresa şi numărul de telefon;
-fiţi mai precauţi în cazul pierderii actelor. Riscaţi în orice moment să aveţi musafiri;
-nu lăsaţi niciodată în gaj buletinul său alte acte de identitate;
-nu montaţi pe uşă etichete de genul: "avocat", "arhitect", pentru că infractorii sunt tentaţi de profesiile bine remunerate;
-fiţi discreţi când vorbiţi de la telefoane publice;
-nu rostiţi cu voce tare numărul pe care îl formaţi şi nu notaţi astfel de numere pe reviste sau ziare pentru că le puteţi
uita oriunde şi pot deveni sursa de inspiraţie pentru infractori;
-nu vă lăudaţi că plecaţi în străinătate, că la sfârşitul săptămânii plecaţi în excursie la munte pentru că puteţi fi
ascultaţi de cine nu trebuie;
-atenţie la consumul de băuturi alcoolice. Limbile se dezleagă repede după câteva pahare.
Trucuri pentru îndepărtarea hoţilor
-un câine este mai eficient decât orice sistem de alarmă;
-nu toleraţi în preajma imobilului vagabonzii, cerşetorii, persoanele care au înfăţişare sau comportament dubios;
-montaţi, la nevoie, o instalaţie electrică cu un mecanism capabil să aprindă şi să stingă luminile din apartament.
În cazul în care constataţi că s-a comis un furt sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie
Şi nu în ultimul rând ţinem să vă aducem la cunoştinţă că oricui i se poate întâmpla să fie victimă dacă nu respectă
măsurile minime de prevenire a acestora.
POLIŢIA ORAŞULUI CUGIR,
Subinspector de poliţie Buteață Nicolae Cătălin

Biroul de Evidența persoanelor la ora bilanțului
Activitatea biroului evidenţa persoanelor în anul 2013
s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia şi dispoziţiile în
vigoare astfel că au fost eliberate 3568 cărţi de identitate, 53
cărţi de identitate provizorii şi au fost aplicate un număr de
349 vize de reşedinţă.
De asemenea s-au înregistrat în evidenţe 280 copii la
naştere, iar pentru un număr de 356 s-a înregistrat decesul
acestora trecând în evidenţa pasivă împreună cu alte 24 persoane CRDS (cetăţeni romani cu domiciliul în străinătate)
s-au care au pierdut cetăţenia; s-au efectuat 2359 verificări
în RJEP şi RNEP (Registrul naţional de evidenţă a persoanelor) pentru furnizarea unor date conform Legii 677/2001, ca
urmare a solicitării unor persoane fizice ori instituţii.
Pe linie informatica s-a desfăşurat un volum mare de
muncă în vederea actualizării bazei de date şi pregătirea loturilor de producţie a cărţilor de identitate. Deşi a existat un
volum mare de muncă biroul nu s-a confruntat cu situaţii
deosebite.

Pentru ca şi în acest an activitatea să se desfăşoare
la fel de bine, pe această cale facem apel la toţi cetăţenii
oraşului să se prezinte în TERMEN pentru a-şi schimba
cărţile de identitate la expirare.
Pentru toţi cetăţenii oraşului anunţăm că la biroul
nostru programul de lucru cu publicul se desfăşoară
zilnic între orele 08...11; 14...16 de luni pană joi iar în
ziua de joi este prelungit pană la orele 18 şi vineri între
orele 08... 11.
Amintim din nou actele necesare obţinerii cărţii de
identitate: Cerere tip, Cartea de identitate şi cartea de
alegător Certificate de stare civilă naştere, căsătorie,
deces al soţului, sentinţa de divorţ (după caz), contractul pentru locuinţă împreună cu titularul acestuia
(aceste documente original şi copie xerox), Chitanţa 7
lei (casieria primăriei) Timbru fiscal 5 lei (poştă)
Lucrătorii biroului evidenţa persoanelor

Curierul Stării Civile
Decembrie 2013
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-- PASTIU TITUS-IOAN si
JILAVEANU IOANA;
- MOLDOVAN DUMITRU şi
LONGODOR NICOLETA-ADINA;
DECESE ÎNREGISTRATE:
- BARARI IOAN, cu ultimul domiciliu in Cugir, str.I.Creanga nr.29;
- RUSU CONELIA, cu ultimul
domiciliu in Cugir-Vinera, str.Mesteacanului nr.10;
GRĂDINARU
ŞTEFAN,
cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.I.Creangă nr.92;
- BUDI MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.M.Viteazu nr.47;
- GROZAV RACHILA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.21 Decembrie 1989 nr.126;
- GRUIAN ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.M.Sadoveanu
nr.18;
- BORCHESCU VICTORIA, cu
ultimul domiciliu în Cugir str.
Alex.Sahia nr.3;
- CATRINA IOANA, cu ultimul
domiciliu în com.Bărbăteşti, sat
Negruleşti, jud.Vîlcea;
DEBRECZENI
ŞTEFAN,
cu ultimul domiciliu în Cugir
str.S.Bărnuţiu nr.82;
- BOCA ANA, cu ultimul domi-

ciliu în Cugir, str.Ion Creangă
nr.83;
- IAVORKA ALEXANDRU, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.
Ardealului nr.6;
- NICOARĂ CORNELIA, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.
Doinei nr.2;
- MUNTEAN MARIA, cu
ultimul domiciliu în Cugir,
str.N.Grigorescu nr.9;
- BULAC MIRELA-CARMEN,
cu ultimul domiciliu în Cugir, str.
Rozelor nr.19;
- NECHIFOR CORNELIA, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.
Victoriei nr.3;
- PLOPEANU ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Tineretului nr.1;
- PLEŞA AUREL, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Alex.Sahia nr.24;
- PEŢAN ILEANA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.N.Grigorescu nr.2;
- STOICA DORINA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Prunului
nr.2 B.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri stare civilă

Iulia Arion,pentru a doua oară
în lista olimpicilor internaționali

Iulia Arion, fostă elevă a Colegiului Naţional
„David Prodan” din Cugir, actualmente studentă
la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din
Bucureşti, a reuşit să se situeze, pentru al doilea an
consecutiv, în rândul olimpicilor premiaţi de ministrul învăţământului pentru rezultatele deosebite
obţinute la concursurile şi olimpiadele internaţionale.
Dacă în anul şcolar 2011-2012 Iulia a obţinut premiul al III-lea la Olimpiada Internaţională de Limbă,
Cultură şi Spiritualitate Românească (Baia-Mare,
mai 2012), în anul şcolar 2012-2013 ea a mai urcat
o treaptă pe podium, situându-se pe locul al II-lea
în cadrul aceleiaşi olimpiade, desfăşurată, de data

aceasta, la Oradea.
Iulia Arion s-a dovedit o elevă de excepţie încă din ciclul primar când s-a impus pe primul loc la olimpiadele judeţene, zonale şi naţionale de limba şi literatura română. Pe perioada cliclului gimnazial a obţinut zece premii şi şase menţiuni
la concursuri şi olimpiade judeţene, interjudeţene şi naţionale la limba şi literatura
română, creaţie literară şi religie. Printre acestea se numără şi un Premiu Special
pentru Limbaj Elevat şi Scris Impecabil obţinut în cadrul Olimpiadei de Limba şi
Literatura Română, etapa naţională.
Seriozitatea, munca, talentul şi pasiunea pentru cultură de care a dat dovadă inclusiv în perioada liceului, i-a adus Iuliei recunoaştere a valorii sale pe plan judeţean
şi naţional. S-a clasat pe locurile fruntaşe a 20 de concursuri şi olimpiade judeţene,
naţionale şi internaţionale.
Ca urmare a performanţelor ei, eleva este recompensată cu un premiu în valoare
de aproximativ 3.700 Ron şi cu o bursă lunară de 650 ron, pentru o perioadă de un an.
„Iulia e un caz rar şi fericit în care talentul nativ a fost dublat de o voinţă de excepţie
şi de o putere de muncă mult peste medie. Premiile pe care ea le-a obţinut reprezintă
încununarea firească a unei adolescenţe dedicate, în cea mai mare parte, culturii, lecturii şi condeiului.”, declară Alina Moldovan, profesoara de limba şi literatura română
care a îndrumat eleva.
Director, Prof. Lilica VANȚ

Erată (completări)

La articolul “Topul firmelor - 2012”, publicat în nr.80-ed. Octombrie - noiembrie
2012, pg.3 a ziarului “Curierul de Cugir” se fac următoarele completări:
TOPUL FIRMELOR – 2012: capitolul: industrie - întreprinderi mici – MECFIL locul
2 şi
MARBAT – locul 4; la microîntrerupători “TEHNICA CUGIR – locul 6; în domeniul serviciilor: CLEAR WHITE DENT locul 10 – microintreprinderi.
Pentru distincţie de excelenta: CLAUS & CRIS ROYAL- poz.24, CUPLAJE PROD.Poz.29 şi ELIT –poz. 43.
Premianţii Consiliului Judeţean la Gală “BEST OF BUSINESS” 2013:
Întreprinderi mici şi mijlocii: NOVA GRUP – pentru crearea de noi locuri de muncă;
NOVA
GRUP şi TEA pentru cele mai mari valori ale exporturilor; TEA pentru cele mai
mari investiţii de capital românesc; NOVA GRUP şi TEA pentru contribuţii substanţiale
la bugetul judeţului Albă.
2. Întreprinderi mari: STAR TRANSMISSION CUGIR pentru cei mai buni angajatori, pentru cele mai mari investiţii de capital străin şi cele mai mari valori ale exporturilor - firme cu capital străin;
U.M.CUGIR pentru cele mai mari valori ale exporturilor – firme cu capital românesc.
Completările se datoresc: unor greşeli la redactare ale autorului; în cazul “2012”
şi comunicării ulterioare în cazul BEST OF BUSINESS 2013”. Pentru situaţia creată –
rugăm conducerea firmelor şi salariaţii acestora să accepte scuzele şi regretele noastre
sincere.
Ing. Aurel VOICU
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Noi reglementări în cazul gestionării problemei
câinilor cu sau fără stăpâni

Anul 2014 produce schimbări în ceea ce priveşte gestionarea problemei câinilor cu sau fără stăpâni. Schimbările au loc în baza
H.G. 1059/2013 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a
OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân şi a Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân.
În ceea ce priveşte câinii fără
stăpân, noua lege descrie pas cu pas ce trebuie
să se întâmple cu patrupedele comunitare din
Cugir. Ridicaţi de pe străzi, câinii vor ajunge
în adăpostul amenajat de primărie, din strada
Serelor. Ca şi până acum, aici, exemplarele
bolnave vor fi izolate şi tratate de către firmă
specializată căreia i s-a concesionat serviciul
specializat privind gestionarea câinilor fără
stăpâni. Patrupedele sănătoase vor ajunge
în ţarcuri, unde vor fi adăpostite pentru o
perioadă de minim 14 zile. În termen de şapte
zile, proprietarii vor putea să îşi revendice
câinii, iar în cazul în care cest lucru nu se
întâmplă, animalele vor fi date spre adopţie.
Dacă, însă, în alte 7 zile nu îşi vor găsi un
stăpân, patrupedele vor putea fi eutanasiate.
Câinii vor putea fi
salvaţi de la o asemenea soartă prin adopţie. De lunea până vinerea,
între orele 9 şi 10, adăpostul va fi deschis publicului şi oricine va
putea adopta, gratuit, un căţel sau mai mulţi. Cei care nu au spaţiul
necesar pentru a creşte un câine vor putea să facă aşa-numita adopţie
la distanţă, o prevedere nouă în lege, şi care presupune că în schimbul
unei sume plătită lunar, orice cugirean poate deveni stăpânul unui
căţel, păstrându-l însă în adăpost, cu dreptul de a-l vizita şi de a se
juca cu el.
În ceea ce-i priveşte pe proprietarii de câini, noul ordin
impune obligaţii şi responsabilităţi clare, precum şi sancţiuni pentru cei care nu le respectă. Astfel, toţi câinii cu stăpân, cu excepţia
celor cu pedigree ori bolnavi, vor trebui sterilizaţi până cel târziu

în ianuarie 2015. Obligativitatea este prevăzută de Ordinului
nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi
înregistrarea câinilor cu stăpân. Conform acestui act normativ
proprietarii prinşi cu câini nesterilizaţi vor putea fi amendaţi cu
sume între 300-500 de lei în cazul persoanelor fizice, respectiv
între 1.000-1.500 de lei în cazul persoanelor juridice.
Totodată, proprietarii câinilor au
obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în Registrului de evidenţă a câinilor
cu stăpân (RECS) în termen de 90 de zile de
la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu
titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a
acestora. Proprietarii de câini cu vârsta mai
mare de 90 de zile la data intrării în vigoare
a normelor au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea,
vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în
spaţii publice a acestora.
În vederea înregistrării câinilor,
proprietarii au obligaţia de a solicita identificatorului şi operatorului RECS identificarea electronică cu microcip, efectuarea acţiunilor sanitar veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în
RECS, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului, după
caz.
La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au
găsit au obligaţia de a anunţa cea mai apropiată secţie de
poliţie sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără
stăpân înfiinţat la nivelul unităţii administrativ teritoriale pe a
cărei rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării şi
anunţării proprietarului.
Este important de ştiut că după data de 31 decembrie 2014
este interzisă deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi.

Intervenție S.V.S.U. Cugir pe Str. Vasile Alecsandri
Serviciul voluntar pentru situații de urgență Cugir, a fost solicitat
sâmbătă seara, 18.01.2014, la ora 18:15 să intervină pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit și la o șură, situate pe
str. V. Alecsandri din Cugir.
La fața locului s-au deplasat opt membrii ai Serviciului voluntar
pentru situații de urgență Cugir, cu 3 autospeciale din dotare. Incendiul
s-a dezvoltat foarte repede, având în vedere cantitatea mare de material
combustibil depozitată în șura din care se presupune că a izbucnit incendiul, extinderea focului fiind favorizată și de faptul că acoperișurile surii,
anexelor și casei erau constituite într-un corp comun.
Având în vedere faptul că rezervoarele de apă ale autospecialelor de
intervenție s-au epuizat, în încercarea de a lichida incendiul, a fost nevoie
de racordarea autospecialei de pompieri la hidrantul care era amplasat la
câțiva zeci de metri de locul producerii incendiului. Un rol important în
limitarea extinderii incendiului l-au avut și localnicii care au transportat apă cu găleți până la momentul finalizării operațiunii de racordare la
hidranți. După momentul realizării racordului, au fost alimentate autospecialele de pompieri, și activate liniile de furtun deja întinse.
La ora 18:53 a sosit Garda de intervenție Sebeș, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență ,,Unirea”, care a
contribuit alături de membrii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Cugir la lichidarea incendiului. În jurul orei 23 : 45 s-a dispus
retragerea din dispozitiv a membrilor SVSU Cugir.
În urma incendiului au ars şura, bucătăria, atelierul cu bunurile din acesta și 25 mp din acoperișul casei de locuit. Totodată focul
s-a propagat și la acoperișul șurii vecine pe o suprafață de aprox. 20 mp. Nu s-au înregistrat victime, au fost protejate 2 camere din casa
de locuit, holul, baia, cămara și 50 mp din acoperișul casei.
Atunci când vorbim despre eficiență, apreciem că este important de menţionat faptul că voluntarii serviciului din Cugir au intervenit la ora 18.30, iar intervenţia pompierilor de la Sebeş a avut loc la 18.53 (timpul necesar parcurgerii distanţei Sebeş-Cugir). În cele
23 de minute, în lipsa intervenției Serviciului voluntar local pentru situații de urgență, incendiul ar fi avut o dimensiune mult mai mare și
pagubele ar fi fost mult mai însemnate.
Menționăm că în ultimele 6 luni, SVSU Cugir a intervenit în 36 de situații de urgență semnalate prin serviciul unic de urgență
112, în toate cazurile acționând operativ și cu promptitudine. Prin activitatea desfăşurată de SVSU Cugir, putem afirma că s-a reuşit
diminuarea efectelor situațiilor de urgență , în scopul principal de a apăra viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător şi valorile
materiale şi culturale importante.
Jr. Florin ARION

Actualitate legislativă în domeniul asistenţei sociale
Începutul anului 2014 a adus modificări importante în ceea ce
priveşte domeniul asistenţei sociale, motiv pentru care vă aducem
în atenţie câteva dintre acestea.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 871/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/2013, salariul minim pe economie a fost majorat, din data de 1 ianuarie 2014, de la suma de 800 de lei la suma
de 850 de lei, fapt ce atrage după sine anumite consecinţe notabile
în plata unor prestaţii sociale dar nu numai. O primă consecinţă
este necesitatea de a actualiza salariile angajaţilor în cauză. Astfel,
angajatorii vor fi nevoiţi să încheie un act adiţional la contractul
de muncă, într-un termen de 20 de zile de la data apariţiei acestei
modificări.
O altă consecinţă a acestei majorări este creşterea valorii
indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav de la 610 lei
la 636 lei/lunar, aceasta datorită faptului că este stabilită în funcţie
de salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din
unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar. (conform art. 43
din Legea 448/2008 cu modificările şi completările ulterioare)
Chiar dacă nu este o consecinţă directă a creşterii salariului minim pe economie, începând cu data de 1 ianuarie 2014 se
modifică şi nivelul venitului minim garantat pentru calculul ajutorului social în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 42/2013. Acesta se
raportează la indicatorul social de referinţă (1 ISR = 500 lei) şi a
suferit următoarele transformări începând cu această dată: a) de la

135,5 lei la 141,5 lei pentru persoana singură; b) de la 244
lei la 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane; c) de
la 342 lei la 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) de la 423 lei la 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane; e) de la 504,5 lei la 527 lei pentru familiile formate
din 5 persoane; f) de la 35 lei la câte 36,5 lei pentru fiecare
altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte
din familie.
Majorarea salariului minim brut aduce şi o scădere
(nesemnificativă) a numărului de ore de muncă în folosul
comunităţii pentru beneficiarii ajutoarelor sociale.
Potrivit Legii nr. 340 din 10 decembrie 2013 bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei. De asemenea, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii,
în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei; b)
unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului,
la 1.149 lei.
Tot la nivelul anului 2014 valoarea punctului de pensie
este de 790,7 lei, iar nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzută de OUG 6/2009 rămâne de 350 lei.
Jr. Viorica ȘTIRB-NEDEL, Șef S.P.A.S

Rezilierea contractului de
concesiune a transportului local
de călători încheiat cu S.C. Lam Trans
Consiliul Local al Oraşului Cugir a decis în şedinţa din data
de 30 ianuarie rezilierea contractului de concesiune a transportului local de călători încheiat cu S.C. Lam Trans S.R.L. Cugir.
În ultimii ani au existat mai multe discuţii în cadrul Consiliului Local Cugir pe tema calităţii serviciilor oferite de către
transportator. În 2012, operatorul de transport public local de
călători SC LAM TRANS SRL a fost penalizat cu “mustrare”
de către legislativul local care i-a acordat o perioadă de graţie
pentru remedierea deficienţelor. La momentul respectiv, operatorul de transport a demarat procedurile prevăzute de legislaţia
în vigoare în vederea remedierii problemelor pentru care a fost
penalizat. Anul trecut un număr însemnat de cetăţeni a făcut
sesizări atât scrise, cât şi verbale referitoare la condiţiile în care
se realizează transportul în comun, mai ales la orele de vârf.
Administraţia locală a făcut verificări în urma cărora a constatat
că nu a fost asigurată capacitate suficientă de transport la orele
de vârf respectiv în intervalele orare 700-800 și 1300-1500. Operatorul de transport SC LAM TRANS SRL a fost convocat la
sediul Primăriei orașului Cugir unde i s-a pus în vedere, inclusiv prin adresă scrisă, să respecte condiţiile de efectuare a serviciului public de transport public local de persoane prevăzute
în Regulamentul pentru efectuarea transportului public local în
oraşul Cugir.
În şedinţa de joi, consilierii locali au aprobat un proiect de
hotărâre cu privire la rezilierea contractului de concesiune, la
cerere operatorului de transport public. S.C. Lam Trans şi-a motivat solicitarea prin pierderile realizate lunar în condiţiile în care
preţul litrului de combustibil şi al pieselor de schimb s-a dublat,
în timp ce valoarea preţului de călătorie a rămas neschimbată în
ultimii şase ani.
Potrivit deciziei legislativului locel rezilierea contractului
va avea loc din data de 1 februarie, cu menţiunea că operatorul
trebuie să menţină prestarea serviciului până la încheierea unui
contract cu alt operator.
S.C. Lam Trans a concesionat transportul public local de
călători pe lini I şi ÎI în urmă cu nouă ani.

Locuință ANL pentru un medic
rezident al Spitalului Orășenesc
Consiliul Local al Oraşului Cugir a aprobat un proiect de
hotărâre iniţiat de primarul Adrian Teban cu privire la atribuirea
unei locuinţe ANL unui medic tânăr, venit recent la Spitalul
Orăşenesc Cugir. Isăilă Radu, specialist în medicină internă a
urmat stagiul de pregătire la Sibiu, ca rezident al spitalului din
Cugir. Din decembrie anul trecut, acesta şi-a început activitatea
profesională în cadrul unităţii medicale din localitatea de la poalele Drăganei.
Propunerea primarului Adrian Teban de a i se repartiză o
locuinţă ANL face parte din demersurile administraţiei locale de
a sprijinii unitatea medicală în sensul atragerii de medici tineri.
“Avem nevoie de medici pentru a acoperi deficitul pe care-l are
spitalul, iar administraţia locală se va implica şi va susţine toate
demersurile conducerii unităţii sanitare de a atrage noi cadre medicale. Venirea dr. Isăilă şi a familiei Boruah, medici chirurgi ne
demonstrează că există doctori care doresc să profeseze şi în spitale din oraşe mai mici, nu doar în centre universitare. Sperăm să
fie doar începutul unei dezvoltări a sistemului medical cugirean,
care altădată, a fost de excepţie. Ca administraţie publică, vom
face tot posibilul să îmbunătăţim condiţiile şi dotarea tehnică a
spitalului, astfel încât să creştem atractivitatea instituţiei medicale
locale.” a precizat primarul Cugirului.
Conform criteriilor de acordare a unui astfel de apartament,
dosarul depus de medicul Isăilă Radu a acumulat un punctaj de
51 de puncte, devansând ceilalţi solicitanţi de locuinţe ANL. Anterior deciziei Consiliului Local de atribuire a locuinţei, dosarul
a fost analizat de către Comisia socială de analiză şi soluţionare a
cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
Reamintim că anul trecut Consiliul Local Cugir, la propunerea
primarului Adrian Teban, a aprobat acordarea unei locuinţe ANL
medicilor chirurgi Terezia şi Prabir Boruah care au plecat din Cluj
pentru a profesa în Cugir, la Spitalul Orăşenesc din localitate.
Luminița BIRĂESC
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