C M
Y K

Buletin de informare editat de Consiliul Local și Primăria orașului Cugir
Anul VIII, Nr. 82
Februarie 2014

Titlurile
Ediției

Poate fi citit în format electronic la adresa: www.primariacugir.ro

Se distribuie gratuit

Administraţia locală va concesiona prin licitaţie
publică serviciului de gestionare a animalelor fără
stăpân şi ecarisaj

Modificare tarife precolectare,
colectare și depozitare a gunoiului menajer

În şedinţa din 27 februarie, consilierii locali au votat un proiect de
hotărâre iniţiat de primarul, Adrian Teban prin care propune concesionarea prin licitaţie publică a Serviciului de gestionare a animalelor fără
stăpân şi ecarisaj al oraşului Cugir. Conducerea primăriei consideră că
în acest mod va creşte calitatea serviciilor de gestionare a câinilor comunitari şi, implicit siguranţa cetăţenilor pe străzile oraşului.
					(continuare pagina 2)

Consiliul Local Cugir a aprobat în şedinţa de joi, 27 februarie modificarea preţului pentru serviciul de salubrizare. Decizia a fost luată
ca urmare a cererii primite din partea SC G&E ÎNVEST 2003 prin care
s-a solicitat legislativului local să aprobe practicarea începând din
1 martie a unui tarif unic pentru serviciul de precolectare, colectare,
transport şi depozitare deşeuri menajere
				
(continuare pagina 3)

Cugirul face paşi importanţi în reducerea gradului de poluare

Mă voi referi în acest număr al ziarului local la un subiect care, în contextul preocupărilor noastre cotidiene, este cel puţin neglijat, dacă nu chiar ignorat. Este vorba despre reducerea emisiilor de bioxid de carbon, un
obiectiv pe care administraţia locală şi l-a propus în urmă cu patru ani, când oraşul nostru a devenit oficial parte activă în lupta globală pentru promovarea energiilor regenerabile. În 29 noiembrie 2011, la Bruxelles, în calitate
de primar, am semnat Convenţia Primarilor, în prezenţa înalţilor reprezentanţi ai instituţiilor europene, precum şi ai altor peste 400 de edili de oraşe semnatare din Uniunea Europeană. Semnând convenţia, Cugirul s-a alăturat
efortului a peste 3000 de oraşe din U.E. de a diminua emisiile de CO2 cu peste 20% până în anul 2020.
Atunci, ca şi acum, am considerat că poluarea nu trebuie să fie numai o problemă a altora sau numai a statului. Reducerea poluări trebuie să fie o problemă a administraţiei locale şi a fiecăruia dintre noi. Însă, înainte de
a avea aşteptări de la cetăţeni, considerăm că primăria trebuie să fie prima care acţionează în mod concret, dând astfel un semnal pozitiv cu privire la necesitatea reducerii poluării.
Primul pas pe care primăria l-a făcut a fost acela de a întocmi Planul de Acţiune în Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir) - 2012. Acesta cuprinde date privind consumurile de gaz metan, energie electrică şi de
carburanţi din Cugir, monitorizate începând cu 2008, anul de referinţă ales, până în ianuarie 2012. Documentul evidenţiază emisiile de bioxid de carbon calculate în 2008 şi fixează ca obiectiv reducerea acestora cu 22,1 %
până în 2020. Tot în cadrul PAED Cugir sunt stabilite o serie de măsuri care să ducă la atingerea obiectivului. Spre exemplu, ne-am propus să monitorizăm şi să reducem consumul de energie a tuturor clădirilor publice. Pentru
a realiza acest lucru, am înlocuit treptat lămpiile cu vapori de mercur folosite în instituţiile publice cu lămpi economice sau corpuri de iluminat cu tehnologie led a căror consumuri
sunt mai mici cu 50 – 70%. Am intervenit şi asupra consumului la iluminatul public, atât prin înlocuirea lămpilor de 70w cu cele economice de 35w, cât şi prin programarea bilunară
a iluminatului public în funcţie de crepusculul civil (răsăritul şi apusul soarelui), cu o întârzie de +/- 30 de minute.
Acestor măsuri, li s-au adăugat altele cu impact mult mai puternic. Ne referim la faptul că la realizarea unor investii la anumite clădiri publice, am luat în calcul şi creşterea eficienţei
energetice. Spre exemplu, la instituţiile şcolare, primărie, casa de cultură, cămin cultural Vinerea, cantină şi parţial la spital, au fost schimbate vechile tâmplarii de lemn, cu tâmplării
de aluminiu cu geamuri termopan. Cele două licee au fost izolate termic, iar în momentul de faţă este în curs de reabilitarea una dintre clădirile spitalului, care va fi la rândul ei izolată.
De departe cel mai important pas în reducerea dioxidului de carbon îl reprezintă utilizarea energiilor nepoluante, aşa numitele energii verzi. Avem rezultate notabile datorită celor
patru microhidrocentrale de pe Râul Mic şi Râul Mare, care, începând cu anul 2013, introduc în sistemul naţional 22217 Mwh/an. Producerea de curent electric fără a polua mediul
a dus anul trecut la o scădere (prin compensare) a emisiilor de CO2 cu 36,8 % faţă de valorile contabilizate în anul 2008. Construirea acestor microcentrale, atât de controversată la
început, şi-au dovedit eficienţa nu doar din punct de vedere economic, ci mai ales din punct de vedere al protecţiei mediului.
Un aport semnificativ la reducerea emisiilor de bioxid de carbon l-au adus şi cetăţenii din Cugir care şi-au reabilitat termic locuinţele. Aproximativ 40% din numărul de apartamente
din oraş au fost izolate, astfel că s-a înregistrat o diminuare a consumului de gaz cu 13,7%.
Referindu-ne la consumul energetic din anul 2013, am constatat că emisiile de CO2 au scăzut cu 12 % faţă de anul de referinţă 2008. Dacă ţinem cont de reducere de 36,8%
provenită din funcţionarea la întreaga capacitate a celor patru microcentrale, în 2013 rezultă o diminuarea emisiilor de bioxid de carbon cu 48,7%, faţă de 2008. Rezultatele obţinute
ne determină să fim încrezători în capacitatea noastră de a gestiona eficient resursele, astfel încât să beneficiem de un mediu curat în viitor. De aceea, avem convingerea că vom reuşi
ca până în 2020 să reducem cu 22,1 % emisiile de bioxid de carbon provenite strict din consumuri.
Întrucât avem obligaţia să revizuim Planul de Acţiune în Domeniul Energiei Durabile (PAED Cugir), la fiecare doi ani, vom supune aprobării Consiliului Local Cugir planul reactualizat, urmând ca acesta să fie înaintat Comisiei Europene.
Interesul şi demersurile manifestate de administraţia locală în acest domeniu îşi vor dovedi eficienţa şi atunci când vor fi puse la dispoziţie fondurile europene pentru dezvoltarea
energiilor regenerabile. Acest domeniu relativ nou va sta la baza dezvoltării economice viitoare. Se pare că perioada în care resursele erau sigure şi ieftine a luat sfârşit, motiv pentru
care tot mai multe autorităţi îşi concentrează eforturile spre utilizarea energiei verzi, cum ar fi cea solară şi eoliană. Fiind parte a convenţiei, Cugirul va putea beneficia atât de sprijin
informaţional cât şi financiar pentru creşterea eficienţei energetice şi folosirea energiilor regenerabile.
Adrian TEBAN, Primarul orașului Cugir

Primăria şi Consiliul Local Cugir a dat startul
campaniei de curăţenie de primăvară

La fiecare început de primăvară, administraţia locală demarează o campanie de curăţenie, în cadrul căreia îşi
concentrează eforturile pentru igienizarea şi înfrumuseţarea localităţii. Campania se desfăşoară în perioada 3 martie 11 aprilie, timp în care angajaţii serviciului Administrarea Domeniului Public vor igieniza străzile, albiile râurilor, vor
cosmetiza arborii de pe principalele artere ale localităţii, vor planta puieţi, arbuşti ornamentali, flori şi vor sădi seminţe
de iarbă în spaţiile verzi din oraş.
Concomitent cu acţiunile concrete de curăţenie, administraţia locală desfăşoară şi o campanie de sensibilizare a
opiniei publice cu privire la importanţa protejării mediului înconjurător. “Şi mie îmi pasă de oraşul meu” este sloganul
prin care, de mai bine de şase ani, primăria încearcă să trezească simţul civic şi responsabilitatea locuitorilor în ceea
ce priveşte păstrarea curăţeniei şi a bunurilor de pe domeniul public. Prin acest slogan dorim să mobilizăm un număr
cât mai mare de cugireni, care să contribuie activ la acţiunile de igienizare şi înfrumuseţare a oraşului şi astfel încât să
se dezvolte o atitudine sănătoasă şi corectă faţă de mediul în care trăim. În acest sens primăria realizează parteneriate
cu şcolile, bisericile, asociaţiile nonguvernamentale, asociaţiile de proprietari şi agenţii economici, care, îşi iau angajamentul să igienizeze atât spaţiile din incinta obiectivelor proprii, cât şi alte locuri din oraş. Bineînţeles, primăria oferă
tot sprijinul pe care partenerii îl solicită, cum ar fi mănuşi şi saci de gunoi pentru instituţiile de învăţământ, sau material
dendrologic pentru asociaţiile de proprietari şi instituţiile publice. Totodată, primăria va asigura transportul deşeurilor
vegetale rezultat de pe domeniul public şi va monitoriza bună desfăşurare a acţiunii.
Avem convingerea că cetăţenii se vor alătura efortului nostru şi vor ieşi la curăţenie în zona propriilor gospodării şi
a blocurilor de locuit. Experienţa a demonstrat că efortul personal depus în cadrul acestei campanii a dus la o creştere
a responsabilităţii faţă de curăţenia de pe domeniul public şi a bunurilor existente în localitate. Pentru a avea un oraş
curat, în primul rând trebuie să respectăm curăţenia în jurul locului de desfăşurare a activităţii, să nu distrugem şi să nu
degradăm coşurile pentru gunoi, pubele, băncile, sau alte bunuri care aparţin comunităţii locale. Dorim să amintim că
acele comportamente care contravin celor spuse anterior vor fi pedepsite conform HCL 10/2005, prin care s-a aprobat
Regulamentul de Ordine Publică şi Gospodărire Comunală în Oraşul Cugir.
Dorim să le mulţumim tuturor celor care s-au implicat în fiecare an la desfăşurarea acestei campanii de curăţenie
de primăvară, în special directorilor de şcoli, cadrelor didactice, elevilor care ne-au sprijinit în acţiunile de igienizare a
parcurilor şi malurilor râurilor. Aceleaşi mulţumiri le adresăm locuitorilor de la blocuri, care prin asociaţiile de proprietari se mobilizează an de an şi curaţi zonele din jurul blocurilor, vopsesc bordurile şi văruiesc pomii din spaţiile verzi.
Sprijinul bisericilor şi ONG-urilor este binevenit de fiecare dată, motiv pentru care ne bazăm şi anul acesta pe implicarea
activă a lor. Mulţumim totodată şi operatorului de salubritate care ne oferă suportul pe parcursul campaniei în acţiunea
de colectare a gunoiului.
La final, dorim să facem un apel la toţi cetăţenii, fie tineri, fie vârstnici, să contribuie prin efort personal la
acţiunea organizată de Primăria şi Consiliul Local Cugir pentru că oraşul să fie cât mai curat înaintea sărbătorilor de
Paşti.
Prof. Horia ROTCHE, Viceprimar

Au fost amânate dezbaterile referitoare la
reorganizarea Spitalului Orăşenesc Cugir
Una dintre principalele preocupări ale administraţiei locale a fost posibilă reorganizare a
Spitalului Orăşenesc Cugir, subiect care s-a aflat şi în dezbaterea Consiliului Local din ultimele două şedinţe. În lipsa unei viziuni definitive a Ministerului Sănătăţii cu privire la reforma
din sistem, precum şi datorită faptului că nu a apărut contractul cadru cu CAS, consilierii locali au decis să amâne discuţiile legate de un posibil plan de reorganizare a unităţii medicale.
Acelaşi lucru a fost solicitat şi de către Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc
Cugir care a specificat faptul că nu are atribuţii de reorganizare a activităţii instituţiei sanitare.
Discuţiile pe această temă au pornit ca urmare a solicitării adresate în luna ianuarie de
către ministrul sănătăţii care a cerut managerilor de spitale din întrega ţară ca până în 5 februarie să trimită la minister viziunea privind reorganizarea şi reconfigurarea unităţilor sanitare
în sensul eficientizării economico-medicale. Printre soluţiile avansate se număra realocarea
paturilor, în funcţie de performanţele şi gradul de ocupare a diferitelor secţii. Ma-nagerul
interimar al Spitalului Orăşenesc Cugir a elaborat o viziune managerială prin care a propus
relocarea unui număr de 15 paturi de la secţia Infecţioase către compartimentele cu adresabilitate mare, adică interne şi chirurgie. Motivul prezentat de manager a fost acela al eficientizării
activităţii medicale şi al reducerii costurilor considerate nejustificate.
Iniţial, viziunea a fost avizată de Consiliului de Administraţie al spitalului, însă în urma
solicitărilor adresate de către conducerea primăriei şi de către consilierii locali de argumentare a acesteia şi de prezentare amănunţită a situaţiei economice şi medicale a spitalului, CAul a reanalizat planul propus de conducerea interimară. În lipsa unor metodologii referitoare
la reformarea sistemului medical, membrii Consiliului de Administraţie al spitalului au decis
şi au propus legislativului local să amâne dezbaterile.
În şedinţa din 27 februarie, consilierii locali au solicitat să fie realizată o analiză detaliată
a situaţiei economice şi medicale după ce apare contractul cadru cu CAŞ. Până atunci dezbaterile legate de orice formă de reorganizare a Spitalului Orăşenesc Cugir au fost amânate.
Luminița BIRĂESC
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Administraţia locală va concesiona prin licitaţie publică
Serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân şi ecarisaj
În şedinţa din 27 februarie, consilierii locali au votat un proiect
de hotărâre iniţiat de primarul, Adrian Teban prin care propune
concesionarea prin licitaţie publică a Serviciului de gestionare a
animalelor fără stăpân şi ecarisaj al oraşului Cugir. Conducerea
primăriei consideră că în acest mod va creşte calitatea serviciilor
de gestionare a câinilor comunitari şi, implicit siguranţa cetăţenilor
pe străzile oraşului. Concesionarea prin licitaţie publică ne oferă
posibilitatea de a selecta o firmă profesionistă, care dispune de
dotările şi personalul calificat necesar obţinerii unor rezultate
mulţumitoare în această problemă cu care ne confruntăm de o
lungă perioadă de timp. Vom pune la dispoziţia operatorului
adăpostul pe care l-am amenajat în urmă cu doi ani, iar acesta
va trebui să respecte mai multe condiţii care sunt cuprinse într-un
caiet de sarcini şi în contractul de concesiune ce va fi încheiat.
Potrivit unei situaţii estimative cu privire la gestionarea
situaţiei câinilor fără stăpân la nivelul Oraşului Cugir, în anul
2013 au fost capturaţi un număr de 755 de câini, 250 de câini au
fost identificaţi şi necapturaţi, 550 de câini au fost deparazitaţi,
vaccinaţi, sterilizaţi, marcaţi şi eliberaţi. Alţi 10 câini au fost
revendicaţi şi 15 adoptaţi, 94 decedaţi-eutanasiaţi, iar în întreţinere
se află 86 câini.
Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân este un serviciu public organizat, coordonat, reglementat, condus şi monitorizat de autoritatea administraţiei publice locale. Gestionarea
acestei activităţi se doreşte a fi delegata prin organizarea unei
licitaţii publice deschise. În acest sens, primăria a întocmit studiul
de oportunitate, caietul de sarcini, regulamentul de organizare şi
funcţionare, precum şi contractul de concesionare.
Prin realizarea unui proces de licitaţie deschisă pentru concesionarea serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, prin concesiune, va creşte calitatea serviciilor de gestionare a câinilor fără
stăpân, datorită selecţionării concesionarului pe baza unor criterii
care vor evalua organizarea, indicatorii de performanţă, dotările
tehnice. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de
natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor. Cetăţenii oraşului
vor avea siguranţa mai mare pe domeniul public nemaifiind practic agresaţi de câinii fără stăpân. Se vor utiliza soluţii moderne
pentru prinderea câinilor astfel încât să nu fie chinuiţi. Conform
studiului, va exista posibilitatea să se poată adăposti temporar contra cost şi animale cu stăpâni. Capturarea câinilor fără stăpân se

va face pe baza reclamaţiilor scrise şi verbale ale persoanelor
fizice şi juridice, echipajele specializate patrulând prin oraş, de
regulă, între orele 22.00 şi 06.00.
La baza iniţiativei de a concesiona serviciul de gestionare a câinilor fără stăpâni se află şi o serie de motive de ordin
economico-financiară. Conform Caietului de sarcini, operatorul
va avea obligaţia să finalizeze amenajeze adăpostului, astfel va
scuti Oraşului Cugir de cheltuielile de investiţii. Conform criteriilor de selecţie, ofertanţii vor primi puncte la evaluare pentru angajarea forţei de munca pe plan local. Aceasta înseamnă
ca operatorul de gestionare a câinilor fără stăpân este încurajat
să angajeze personal calificat şi necalificat pe plan local, ceea
ce va duce la scăderea numărului de şomeri şi, implicit, la o
creştere a puterii de cumpărare în oraş. Prin licitaţie deschisă
se va putea obţine selectarea unui concesionar care să ofere
raportul optim între preţ (mic) al tarifelor şi calitate (ridicată)
a serviciilor. Posibilitatea de a obţine tarife cât mai mici pentru
o calitate ridicată, va permite Oraşului Cugir să reducă costurile pentru această activitate. Totodată, conform prevederilor
Ca-ietului de Sarcini, Oraşului Cugir va primi anual de la concesionar o redevenţă.
La nivelul oraşului Cugir au fost făcuţi paşi importanţi
în rezolvarea problemei câinilor fără stăpâni, astfel încât,
administraţia locală se aşteaptă ca rezultatele să se vadă în viitorul apropiat. Reamintim că în 2012 a fost amenajat adăpostul
de pe strada Serelor, o investiţie esenţială pentru gestionarea
situaţiei. Trebuie spus că problema câinilor comunitari este şi
una ce ţine de educaţia civică, motiv pentru care administraţia
locală a considerat necesar să găsească modalităţi prin care
să crească responsabilitatea locuitorilor. Astfel, în urmă cu
trei luni Consiliul Local a emis o hotărâre potrivit căreia persoanele care hrănesc căinii fără stăpân pe domeniul public său
privat al oraşului, precum şi cei care îşi plimbă animalele de
companie prin parcurile de joacă pentru copii vor fi sancţionaţi
contravenţional cu sume cuprinse între 500 şi 1000 lei.
Călin FURDUI,
Administrator Public

Şcolile de Reunuine Grănicerească
În urmă cu ceva vreme descopeream la Muzeul Ţării
Făgăraşului un document surpriză: “Statute pentru reprezentarea,
inspecţiunea, administrarea şi manipularea fondului scolastic al
foştilor grăniceri din regimentul român I”, datat 1 martie 1870.
Cuprinzând 39 articole grupate pe VII secţiuni acesta demonstra
transformarea fondului de montură (echipament militar) în fond
scolastic (şcolar), după desfiinţarea graniţei militare în 1851. A
urmat NORMATIVUL privind reorganizarea învăţământului
(1871) în şcolile centrale ale fostului regiment I grăniceresc (fiecare companie avea o şcoală centrală). Acesta avea 37 articole
şi prevedea:
- 2 cursuri - de zi (durata 6 ani, tinerei 6-12 ani) şi de repetiţie
(durata 3 ani duminica şi-n sărbători legale, toţi care-au terminat
cursul de zi). La finalul cursului elevii primeau “testimoniu”.
- elevii bolnavi erau scutiţi de cursuri de directorul şcolii, iar
cei cu boli epidemice de către învăţător. Absenţele se sancţionau
cu 50 creiţari până la 4 florini în favorul Casei şcolare. Dacă nu
era trimis la şcoală copilul primea un tutore de la Primărie.
- anul şcolar avea 9 luni împărţt în 2 semestre, iar obiectele
de învăţământ erau diverse: de la cele mai simple (citire, scriere)
până la cele mai grele (fizică, geografie), dar şi lucrări practice
(agricultură, grădinărit). Limba de predare era româna, iar planul
de învăţământ era elaborat periodic de Comitetul Central Administrativ de la Sibiu.
- ca învăţători erau admişi numai cei cu atestate de calificare
şi puşi la probă 2 ani, după care obţineau decizia de învăţător
(titularizare) definitiv pe viaţă. Învăţământul religios era realizat
de cateheţi desemnaţi de Comistoriu.
- salariile erau hotărâte de Adunarea generală a foştilor
grăniceri, la propunerea Comitetului Central Administrativ. Toţi
învăţătorii contribuiau cu 4% la crearea fondului de pensii şi
toţi formau corpul învăţătoresc subordonat Comitetului Central
Şcolar , care se întrunea o dată pe an.
- autoritatea supremă peste toate şcolile era Adunarea
generală a foştilor grăniceri, având ca organe executive Comitetul Central Administrativ Sibiu şi subcomitatele sau Eforiile
locale. Acestea erau alese pe 3 ani numai dintre foşti grăniceri,
aveau 9 membri ordinari şi 3 supleanţi, funcţiile cele mai importante fiind: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, casier.
- toate şedinţele erau cuprinse într-un registru de protocol
păstrat în Arhiva şcolii. Eforia era obligată săptămânal să inspecteze şcoala printr-un membru al ei şi să consemneze rezultatul în registrul de procese verbale cu OBLIGAŢIA de-a nu face
observaţii învăţătorului în faţa elevilor, pentru a nu-i ştirbi autoritatea şi demnitatea.
A V-a Conferinţă a foştilor grăniceri (26-27 sept.1871) de
la Sibiu clarifică definitiv situaţia organizării şi scopul fondului
şcolilor. David Baron Urs de Margina amintea că împreună cu

Curierul de Cugir
DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Reabilitarea atelierului Colegiului Tehnic
„I.D. Lăzărescu”, în plină desfăşurare
Lucrările de reabilitare la atelierul Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”
sunt în plină desfăşurare. Din Bugetul local al Oraşului Cugir a fost alocată
anul acesta suma de 400.000 lei pentru repararea acoperişului clădirii, schimbarea reţelelor electrice, reabilitarea grupurilor sociale, înlocuirea instalaţiilor
sanitare şi termice, amenajarea biroului pentru maistrul atelierului. După finalizarea lucrărilor, în cadrul atelierului îşi vor putea efectua orele de practică
atât elevii Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”, cât şi cei ai Şcolii Profesionale
în sistem dual. Investiţia reprezintă practic asumarea unui angajament pe care
Primăria Cugir l-a făcut în protocolul semnat cu agenţii economici, parteneri
ai proiectului înfiinţării acestei clase de învăţământ dual. Administraţia locală
a garantat că atelierului şcolar va fi reabilitat astfel încât să asigure condiţii
optime pentru cei 25 de elevi care urmează cursurile amintitei instituţii.

Consiliul Local Cugir a aprobat
decontarea navetei cadrelor didactice
Aproximativ 4000 de lei au fost aprobaţi de către Consiliul Local Cugir pentru
decontarea navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie. În baza legislaţiei actuale
şi a sumelor prevăzute în bugetele unităţilor de învăţământ, în şedinţa din 27
februarie, consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre prin care şi-au dat
acordul pentru decontarea costurilor cu naveta profesorilor din fiecare unitate de
învăţământ din oraş. Conform documentelor transmise, sumele solicitate pentru
decontarea navetei cadrelor didactice pe luna ianuarie 2014 sunt următoarele:
Şcoala cu cls. I- VIII „Iosif Pervain” = 493 lei, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 3 Cugir =
896 lei. - Şcoala cu cls. I-VIII “Singidava” =1.144 lei, Colegiul Naţional David
Prodan= 911 lei, Colegiul Tehnic I.D.Lăzărescu= 42 lei.
Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, decontarea
cheltuielilor pentru navetă cadrelor didactice face parte din finanţarea
complementară ce se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar.
Beneficiază de acest drept personalul didactic care nu dispune de locuinţă şi
căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul,
fiind nevoit să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun. În cazul în care nu
există astfel de mijloace, profesorilor navetişti li se decontează contravaloarea a
7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă deplasarea se face cu autoturismul
proprietate personală. În cazul în care există autobuze, microbuze, etc, dar
personalul didactic preferă să circule cu autoturismul, se decontează echivalentul
abonamentului pe mijlocul de transport în comun.
Decontarea cheltuielilor cu naveta se va face în luna în curs pentru luna
precedentă, de către unităţile de învăţământ, iar alimentarea conturilor acestora
se va face după aprobarea cheltuielilor de către Consiliul Local Cugir.
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune lunar, spre
aprobare consiliului local, drepturile băneşti aferente personalului didactic care
solicită cheltuielile de deplasare, pentru luna ianuarie suma fiind de 3.486 lei

Inventarierea suprafeţelor de teren
pentru vetre de stupină

În şedinţa Consiliului Local din 27 februarie, aleşii locali ai Cugirului au
aprobat un proiect de hotărâre al administraţiei locale cu privire la inventarierea suprafeţelor aflate pe domeniul public său privat al oraşului care se acordă
apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină şi menţionarea bazei meliferă,
ca urmare a cererii acestora.
Potrivit raportului de specialitate întocmit de Biroul Agricultură, suprafeţele
de teren pentru vatra de stupină se vor acorda gratuit, în funcţie de mărimea
stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de
5mp pentru fiecare familie de albine şi de 50mp pentru pavilioane.
Inventarul suprafeţelor de teren aflate în domeniul public său privat al
Oraşului Cugir care se acordă apicultorilor este după cum urmează: zona
Prislop-suprafaţa 1 hectar, format din ierburi şi conifere pentru 500 familii de
albine şi Râul Mare, Vârful Comarnic -0,20 hectare pentru 100 familii de albine.
Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor turnuri, precum şi
obligaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se încheie între beneficiari
şi consiliul local.

Poliția Locală informează

Constantin Stezar (vicepreşedinte) au luat în primire de la perceptorul regesc din Cluj fondul şcolar. Conferinţa a mai hotărât
repartizarea fiecărei companii a 700 florini anual pentru şcoli,
fixarea unui “stipendiu” pentru studiile pedagogice, 23.600
florini pentru repararea şcolilor, aprobarea bugetului. De acum
şcolile se vor numi “Şcoalele de Reuniune Grănicerească”,
până în 1896 când au fost declarate comunale, statul luând
Comitetului Central Administrativ al fostului regiment I de
graniţă toate atribuţiile afară de aceea de simplu perceptor al
fondului.
Prof. Nicolae FLOREA

În luna ianuarie 2014, poliţiştii locali au fost implicați în mai multe acţiuni
privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării
normelor legale privind curăţenia orașului, actelor de comerţ ilicit stradal,
protecţia mediului înconjurător și a parcărilor ilegale.
Astfel, s-au aplicat 18 sancţiuni contravenţionale din care 7 au fost cu avertisment şi 11 cu amendă în valoare totală de 5.900 lei, din care:
La HCL 79/2011 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul edilitar
- gospodăresc, a circulației pe drumurile publice, ordinii, curăţeniei şi igienei
publice în orașul Cugir, au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale din care
4 cu avertisment şi 7 cu amendă în valoare totală de 5.000 lei, în general pentru
ridicarea pe domeniul public de construcții provizorii; fără acordul Primăriei;
neaducerea la starea inițială a domeniului public urmare a lucrărilor de reparații
și modernizări; spălarea autovehiculelor sau altor utilaje pe domeniul public;
staţionarea vehiculelor în locuri nepermise; circulația cu autoturismele pe sectoare de drum interzise circulaţiei;
La HCL 50/2013, respectiv HCL 151/2013 privind sancționarea faptelor
referitoare la activitatea de comerț ilegal (din poartă în poartă) precum și hrănirea
câinilor fără stăpân pe domeniul public, s-au aplicat 2 sancțiuni contravenționale
din care 1 cu avertisment și 1 cu amendă în valoare totală de 100 lei.
La Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, s-au aplicat 4 sancţiuni
contravenţionale din care 2 cu avertisment şi 2 cu amendă în valoare totală de
300 lei, în principal pentru adresarea de injurii și expresii jignitoare; refuzul
prezentării la Sediul Serviciului Poliția locală urmare a înștiințării primite; tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat
sau obiect ori prin strigăte sau larmă și proliferarea de injurii sau gesturi obscene
la adresa altor persoane;
La Legea 661/2001 s-a aplicat 1 sancțiune contravențională cu amendă în
valoare de 500 lei pentru comercializarea de produse agroalimentare, în baza
certificatului de producător, de către o persoană care nu este membru din
componența gospodăriei sale.
Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii locali au
răspuns la solicitările cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi
în scris. Numărul sesizărilor primite în această lună de la cetățeni se ridică la 20
din care 15 au fost telefonice şi 5 reclamaţii scrise. După verificări cele care s-au
confirmat au fost soluţionate.
Jr. Horațiu GĂLDĂU
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Din istoricul producerii de energie electrică în Cugir

În ultima vreme a crescut interesul pentru cunoaşterea
istoriei localităţii în care trăim, curiozitate firească dacă ne
amintim că până în anul 1989 altceva ne preocupă şi ne ţinea
în “priză”. Acum e mai “liber” la informaţii şi la editarea
unor lucrări cu caracter de monografie decât în trecut.
Cu ceva timp în urmă am fost rugat să ofer informaţii
despre uzina electrică a întreprinderii care, cel puţin până în
anul 1948, a fost singura sursă de energie electrică din Cugir. Într-o lucrare cu caracter de monografie a utilizării energiei electrice în judeţul Alba (Voina Gheoerghe-“Destinele
luminii”), pe harta privind sistemul energetic judeţean în
1948, Cugirul figurează ca având centrală hidroelectrică şi
termoelectrică ale întreprinderii.
Uzina electrică cu sala de maşini are o vechime de peste
100 de ani, nu mai este în funcţiune cu această întrebuinţare
şi a aparţinut fabricii de Fier înfiinţată în 1799. Construcţia
complexului hidroelectric amenajat pe
apele Râului Mic a început în 1912 (Berian Augustin- “Monografia Cugirului”) şi
a constat în construcţia unui baraj de acumulare ape la 5km de confluenţa râurilor:
o conductă de aducţiune din beton armat
cu diametrul de 1000 m, un turn (castel)
de echilibru “la poalele dealului Chiciura cota 434” şi uzină electrică cu casa
maşinilor. Barajul, conducta de aducţiune
şi construcţia uzinei a fost executată de
firma Frid & Adorjan din Budapesta (Berian Augustin- “Monografia Cugirului”),
iar turbinele cu casa maşinilor de firma
Ganz din Budapesta.
Date tehnice despre turbinele instalate
sunt redate mai jos: Denumirea localităţii:
Cugir; Proprietarul Complexului: Fabrica
de Fier; Anul punerii în funcţiune: 1914;
Debitul de apă în mc/s: 0445 min, 0890
max, 0667 med; Căderea utilă în m: 76,4
min; 83 max; 80 med.; Energia la axul turbinei în CP: 415
min; 1540 max; 575 med.; Tipul turbinei: Francis; Numărul
de turbine: 2; Puterea instalată în CP: 1540. Datele provin
dintr-o lucrare privind existenţa centralelor electrice în Transilvania la 31 mai 1914 (Bogdánffy Ödön- “A Vizierö”).
Centrala termoelectrică a funcţionat în aceeaşi clădire şi
sală de maşini şi a fost o dezvoltare a producţiei de energie
electrică folosind energia termică a turbinelor cu aburi şi a
motoarelor cu ardere internă. În sala de maşini erau instalate
următoarele agregate pentru producţia de energie electrică:
turbine cu aburi: 2 x 650 CP; Grup Diesel: 1 x 100 CP; Grup
Diesel: 1 x 500 CP.
Generarea energiei cu turbinele pe aburi s-a introdus în
producţie în anii 29- 30 când Uzinele Copşa Mică şi Cugir se
pregăteau să înceapă fabricaţia de muniţii. Prima comandă
de produse militare în Uzină din Cugir a fost în 1935 pentru 90 de milioane cartuşe şi 5 000 de puşti mitralieră 2B
(“Cugir-500” pag. 68). În aceeaşi perioadă au fost puse în

funcţiune şi cele două motoare Diesel de 1000 şi 500
CP. În 1954- 1955 motorului de 1000 CP i s-a înlocuit
arborele cotit adus din Elveţia de la firma Szulteer, în
urma reparaţiei capitale.
Funcţionarea uzinei electrice a încetat în jurul
anului 1972 (date informative obţinute verbal). Aşa
cum arătam mai sus, uzina electrică nu mai există ca
atare. Au supravieţuit fizic turnul de apă toaletat fizic,
pentru decor, amintind cugirenilor că “pe vremuri” se
producea energie electrică. A mai supravieţuit conducta de aducţiune, considerată drept “ o capodoperă a
longevităţii” care pleca de la cota de fund a barajului şi
avea punct de sosire baza castelului de la cota 434 alimentând cu apă prima uzină de apă pusă în funcţiune în
1936 şi închisă în 2002. Cu ocazia acestei documentări
superficiale au remarcat că se împlinesc 215 ani de la
înfiinţarea Fabricii de Fier în 1799 în
Cugir.
Cele trei monografii: Întreprinderea Mecanică Cugir la a 175-a aniversare; Cugir 500 (1693- 1993) şi
Monografia Cugirului 1932 nu conţin
date despre Uzina Electrică, date ce
pot avea informaţii certe din documente. Încercarea de a obţine unele
informaţii de la IM Cugir s-a soldat
cu un eşec, se pare că nu există nici
un interes privind istoricul acestei
unităţi.
Monografia editată la aniversarea a 175 de ani de existenţă ar putea
fi completată cu analiza perioadei
de după 1989- Uzină a cunoscut o
dezvoltare mare în perioada 19481989, cea mai prolifică când asigura de lucru pentru aproape 20.000
de salariaţi, dar acum după 1989 ne
aflăm în situaţia uzinelor după 1919- 1935, când se produc pierderi şi se înregistrează datorii. Ar fi interesantă
şi utilă o analiză a cauzelor care au condus la situaţia
prezentă, pentru istorie bineînţeles. Ne-am gândit că ar
fi interesantă şi o rememorare a unor personalităţi ce au
activat în aceste uzine şi care, apoi, s-au realizat remarcabil pe plan naţional.
Amintim, din memorie, câteva nume, desigur că
pot fi şi altele pe care nu le cunoaştem acum: Prof. Ing.
Ioan Lăzărescu (autor de lucrări), Prof. Ing. Radu
Aurel- Institutul Politehnic din Braşov, Prof. Ing.
Stănescu L.- Institutul Politehnic din Braşov, Prof. Ing.
Gyege Csaba- Universitatea Tehnică Cluj, Ing. Părău
Nicolae- metalurg, Ing. Moianu Spiridon- membru
în comisia naţională de standarde, Prof. Ing. Suzana
Gîdea- prorector Institutul de Politehnică Bucureşti,
specialist în metalurgia neferoaselor, Prof. Ing. Botez
Emil- decan Facultatea de MU- Institutul Politehnic
Bucureşti.
Ing. Laurenţiu DUMA

Ziua Roşiei Montane sărbătorită la Cugir

Alături de alte oraşe din România şi Cugirul a
sărbătorit miercuri, 6 februarie, începând cu ora 18.00,
Ziua Roşiei Montane, localitate atestată documentar de
peste 1880 de ani, considerată cea mai veche localitate minieră din ţară. Evenimentul s-a desfăşurat la în
sala de conferinţei a Casei de Cultură. La eveniment au
participat aproximativ 100 de persoane, mulţi dintre ei
fiind tineri.
Manifestarea, organizată de activişti şi membri ai
Asociaţiei de Ecologie şi Turism, Năsipişte” au avut
loc în prezenţa viceprimarului Horia Rotche şi a directorului Casei de Cultură, Rodica Florea. Programul serii a constat în dezbateri, vizionarea unor filme
documentare, scurtmetraje, expoziţii organizate de
Asociaţia de Ecologie şi Turism, Năsipişte”, precum
şi activităţi organizate de elevi ai Şcolii Gimnaziale
“Singidava”, care au executat desene cu caracter ecologist. În intervenţiile lor, prof. Nicolae Florea, Cristea
Oneţ, Nicolae Faur au adus în discuţie faptul că peisajul cultural de la Roşia Montană este compus din vestigii care atestă evoluţia exploatărilor miniere într-un interval de
timp de 2000 de ani - din epoca premodernă până în perioada contemporană.
Evenimentul s-a dorit a fi şi un nou semn de opoziţie faţă de exploatarea cu cianură a aurului din Roşia Montană.
Dintre cei prezenţi, unii au vorbit despre faptul că mii de oameni s-au alăturat campaniei din întreaga ţară, reuşinduse ca prin sprijinul fiecăruia să se dezvolte cea mai mare campanie de mediu şi socială din România. În campania de
conştientizare publică s-a făcut apel la aceea că, un om valorează mai mult decât aurul pe care îl poartă. La fel şi o
ţară”. Au fost rostite lozinci precum, România nu gusta cianura”, “Fără cianură la Roşia Montană”, Implică-te! E rândul
tău!” şi nu în ultimul rând, sloganul, Salvaţi Roşia Montană”.
Casa de Cultură

Muniţie neexplodată, găsită la Cugir. Pompierii au intervenit
pentru asanarea terenului şi transportul obiectelor periculoase
Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de pompieri Alba Iulia s-a deplasat luni, 17 februarie, la ora 11.20, în
oraşul Cugir, pe strada Victoriei, lângă calea ferată, pentru asanarea unui teren de muniţie rămasă neexplodată. Au fost
ridicate 34 bucăți de tub cartuş calibrul 14,5 mm, 151 bucăți de tub cartuş calibrul 13,2 mm şi 118 elemente de muniţie.
Muniţia a fost ridicată şi transportată în condiţii de siguranţă la depozitul special amenajat, în vederea distrugerii.
Reprezentanţii ISU Alba reamintesc populaţiei principalele măsuri care se aplică la descoperirea unor muniţii
rămase neexplodate: se interzice atingerea muniţiilor cu mâna sau cu alte obiecte; se interzice lovirea sau mişcarea
muniţiilor descoperite în pămînt sau la suprafaţă; se interzice introducerea în foc a muniţiilor descoperite; se interzice
demontarea focoaselor sau a altor părţi componente şi secţionarea acestora; se interzice jocul cu diferite muniţii neexplodate; se interzice ridicarea, transportul şi folosirea muniţiilor pentru diferite activităţi sau ornamente;
Cetăţenii care au descoperit sau au cunoştinţă despre existenţa muniţiilor neexplodate să sune la numărul unic de
urgenţă 112.

Curierul Stării Civile
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- ALVAREZ-ANDREI ANA (ACT
TRANSCRIS, născută în LOGRONO - SPANIA);
- SOCACIU PATRICK - LUCA
(ACT TRANSCRIS - născut în
NURNBERG - GERMANIA);FĂRĂU DAVID-ALEJANDRO
(ACT TRANSCRIS, născut în
CALPE - SPANIA);
- MOGAN CRISTIAN (CT
TRANSCRIS, născut în TALAVERA DE LA REINA - SPANIA);
- DONEA DOMINIK (ACT
TRANSCRIS , născut în SAVONA
- ITALIA);
- OFIR ASAF )ACT TRANSCRIS, născut în BEER YAKOV
- ISRAEL);
- OFIR-FIXLER ITAY (ACT
TRANSCRIS, născut în BEER
YAKOV - ISRAEL);
- OFIR-FIXLER NOA (ACT
TRANSCRIS, născută în BEER
YAKOV - ISRAEL).
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- BEJENAR SORIN-IOAN şi
BUGEAN ANA;
- FORSYTH CRAIG-JAMES şi
BORA IOANA-AMALIA (ACT
TRANSCRIS, căsătoriţi în CHADDERTON/OLDHAM - ANGLIA);
- FĂRĂU IOAN-OVIDIU şi
PLOSCAR CLAUDIA-OFELIA;
- PÂCLIŞAN IOAN şi FILIMON
MAGDALENA;

- ALVAREZ-GONZALEZ JESUS şi NEGREAN LOREDANA-MARIA (ACT TRANSCRIS, căsătoriţi în CARTAYA/
HUELVA - SPANIA);
- OFIR ELIAHU şi FIXLER
HANNA-MIRIAM(ACT
TRANSCRIS, căsătoriţi în TEL
AVIV - ISRAEL.
DECESE ÎNREGISTRATE:
- CĂRĂGUŢ NICOLAE, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Victoriei nr.47;
- TUDOR LIVIU, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Drăgana
nr.28;
- CSAJA NICOLAE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Oituz nr.8;
- TRIPA TIBERIU-IOAN, cu
ultimul domiciliu în Cugir str.
Mureşului Nr.5;
- LEEB MARIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.Rozelor
nr.19;
- CHIRILĂ CORNEL, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.
Livezii nr.15;
- DRAGU OPREA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Victoriei
nr.5;
- MARCU ION, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Privighetorii nr.12.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri stare civilă

Descoperirea trecutului pentru viitor.
Oră de istorie dedicată Holocaustului

“... Nu este suficient să ne aducem aminte, să comemorăm şi să îi jelim pe morţi.
Trebuie şi să îi educăm şi să îi protejăm pe cei în viaţă. Trebuie să încurajăm în copiii noştri un simţ al responsabilităţii, astfel încât aceştia să clădească societăţi care
protejează şi promovează drepturile tuturor cetăţenilor. Trebuie să le insuflăm respectul
pentru diversitate înainte ca intoleranţa să reuşească să se instaleze, precum şi un simţ
al precauţiei în cazul în care ea ameninţă să triumfe. Trebuie să le oferim curajul şi instrumentele necesare pentru a lua deciziile corecte şi a acţiona în faţa răului. „Secretarul
General al Naţiunilor Unite
27 Ianuarie marchează „Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului” şi ne
aduce aminte durerea victimelor unui război la care nu trebuiau să ia parte. Mai bine de
şase milioane de suflete au pierit doar pentru că se dorea crearea unei rase perfecte, fără
nici o explicaţie. Holocaustul descrie un genocid uman, o cruzime profundă. Înseamnă
moarte şi suferinţa, pierderi, înfometare, violenta şi mai presus de toate simbolizează o
faţa ascunsă a ceea ce omul are mai grav ascuns în el.
Elevii Şcolii Gimnaziale „Singidava” Cugir, au participat la un eveniment despre
pogromul evreilor şi romilor pe fundalul celui de-al Doilea Război Mondial, intitulat
„Descoperirea trecutului pentru viitor”. Acesta a avut menirea de a fi "carte de învăţătură
pentru copiii şi tinerii noştri" şi s-a realizat în cadrul unui parteneriat dintre Serviciul
Public de Asistenţă Socială Cugir, Şcoala Gimnaziala „Singidava” Cugir, Asociaţia Alternative Sociale Millenium şi a Asociaţiei Rom&Gal.
Elevii claselor a VII-a au redactat eseuri pe care le-au expus în cadrul mesei rotunde, iar cei pasionaţi de istorie împreună cu cadrele didactice au realizat panouri cu
fotografii şi o expoziţie de carte surprinzând momente cutremurătoare ale tragediei.
Tinerii voluntari membrii ai asociaţiilor au prezentat filmuleţe cu mărturii
cutremurătoare ale supravieţuitorilor evrei şi romi. Aceştia au subliniat cât de important este să înţelegem şi să conştientizăm greşelile trecutului şi să acţionăm de fiecare
dată când valori precum toleranta, includerea, diversitatea sau libertatea sunt puse sub
semnul întrebării.
La eveniment au participat viceprimarul Horia Rotche, directorul adjunct al Şcolii
Gimnaziale „Singidava” Cugir, Gabriela Lupu, reprezentantul Asociaţiei ASTRU Cugir, preotul Viorel Codrea.
Adriana CRIȘAN,
Coordonator Activităţi „Centrul de Informare şi Consiliere Romi”
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Localitatea Cugir-Vinerea,
invitată special la Ambasada Franţei

O delegaţie din Cugir- Vinerea a participat recent la lansarea
proiectului “Satul cultural românesc”, eveniment găzduit de către
Ambasada Franţei la Bucureşti şi organizat de Asociaţia „Cele mai
frumoase sate din România”, cu sprijinul Autorităţii naţionale de turism. Chiar dacă nu a făcut parte dintre localităţile româneşti care şiau depus candidaturile pentru obţinerea titlului de “Satul cultural al
României 2014”, localitatea Cugir-Vinerea a avut calitatea de invitat
special la acest eveniment.
Directorul Casei de Cultură, Rodica Florea, alături de insp.
Diane Ţigănilă şi reprezentanţii Asociaţiei “Câmpul Pâinii”,
Romoşan Călin şi Anca Herlea, au promovat portul, tradiţiile şi obiceiurile locale într-o manieră care a atras aprecierea organizatorilor.
“Am fost plăcut surprinşi să avem calitatea de invitaţi speciali la
o recepţie găzduită de Ambasada Franţei. Acest lucru înseamnă că
tradiţiile şi obiceiurile păstrate de-a lungul generaţiilor nu pot fi trecute neobservate. Deşi timpul de pregătire a fost scurt, am reuşit să
prezentăm obiecte din meşteşugurile care încă se practică în comunitatea noastră.” a declarat Rodica Florea. Printre obiectele expuse
la standul amenajat special pentru delegaţia din Cugir-Vinerea s-au
aflat: icoane pe sticlă, sculpturi pe scoarţă de copac, cruci de lemn,
opinci, cheptare, şerpare, lucruri de mână, feţe de masă, covoare
ţesute, toate acestea fiind realizate de meşterii locali şi reprezentând
dovadă palpabilă a unei comunităţi hotărâte să-şi conserve tradiţiile.
Bineînţeles, de pe masă nu au lipsit: pita coaptă în cuptor, colacii cu
nucă, cârnaţii afumați de casă, ţuica şi vinul, oferite participanţilor de
către cei patru delegaţi îmbrăcaţi în straie populare specifice zonei.

“Participarea noastră a fost apreciată, fiind prezentaţi de către
organizatori ca potenţialii câştigători ai ediţiei viitoare a concursului “Satul cultural românesc” din 2015. Profităm de ocazie
pentru a le mulţumi public meşterilor care au răspuns cu atâta
promptitudine la solicitarea noastră şi ne-au oferit lucrările lor
pe care le-am expus. Aşadar, calde mulţumiri creatorilor artişti:
Nicolae Muntean deţinătorul titlului “Tezaur uman viu”, Lucian
Văidean, Doina Gruian, Emilia Andone, Carmen Bălea şi Marius Borza” a precizat directorul Casei de Cultură, Rodica Florea
Participarea la acest eveniment a contribuit la promovarea
tradiţiilor locale vinerene, întrucât standul localităţii CugirVinerea a fost mediatizat de către importante televiziuni şi
agenţii de presă, cum ar fi: TV News, TV H, TVR1, Mediafax.
Totodată, membrii delegaţiei au profitat de ocazie şi au împărţit
DVD-uri cu cele mai importante tradiţii locale: “Păştenii” şi
“Dansul Căluşerul”.
Organizat de Asociaţia „Cele mai frumoase sate din
România”, cu sprijinul Autorităţii naţionale de turism, evenimentul s-a bucurat de prezenţa Ambasadorului Franţei în
România, Philippe Gustin, a Ministrului delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijloci, Maria Grapini, a preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Turism, Răzvan Filipescu, şi a
preşedintelui AFSR, Nicolae Marghiol. În urma jurizării, satul
Ciocăneşti din judeţul Suceava a fost declarat “Satul cultural al
României 2014”
Casa de Cultură

Modificare tarife precolectare,
colectare și depozitare a gunoiului menajer
Consiliul Local Cugir a aprobat în şedinţa de joi, 27 februarie modificarea preţului pentru serviciul de salubrizare. Decizia a fost luată
ca urmare a cererii primite din partea SC G&E ÎNVEST 2003 prin care s-a solicitat legislativului local să aprobe practicarea începând din
1 martie a unui tarif unic pentru serviciul de precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere, în sumă de 58,01 lei/mc (TVA
inclus). Este vorba de o creştere de 9% a preţului perceput populaţiei care, în momentul de faţă plăteşte 52,96 lei/mc.
Solicitarea făcută de SC G&E ÎNVEST 2003 este motivată de faptul că închiderea haldei de deşeuri Orăştie a făcut necesară transportarea şi depozitarea deşeurilor menajere colectate de pe raza Oraşului Cugir, inclusiv a celor provenite de pe domeniul public, la halda
de deşeuri Alba Iulia, la o distanţă cu 15 km mai mare. Acest lucru a dus la creşterea cheltuielilor cu transportul rezultată din diferenţa
de distanţă parcursă, la fiecare cursă fiind 30 Km în plus. Totodată, propunerea operatorului are la bază şi majorarea în 2014 cu 11% a
preţului la carburanţi faţă de 2011, când a fost stabilit preţul practicat până în prezent. La aceste aspecte se adaugă creşterea cheltuielilor
cu personalul, datorită creşterii salarului minim pe economie cu 20% din 2011. Un alt argument adus de C G&E ÎNVEST 2003 în favoarea
modificării preţului este şi dificultatea de a încasa de la utilizatori sumele aferente serviciului de salubritate, datoriile populaţiei ajungând
la 300.000 lei până la data de 31.12.2013;
Începând cu 1 martie populaţia plătește cu 5,05 lei mai mult pentru serviciul de precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri
menajere.
Angelica OLTEAN

Curierul de Cugir
A fost numit un nou
manager interimar
la spitalul din Cugir

Începând cu data de 5 martie 2014, Spitalului Orăşenesc Cugir
are un nou manager interimar. Nouă numire s-a făcut prin dispoziţia
primarului, Adrian Teban după ce la concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Orăşenesc Cugir din 27 februarie nu
a fost depus nici un dosar. Persoana mandatată să ocupe funcţia de
manager interimar până la organizarea unui nou concurs este Marius Ioan Lucan, un tânăr cugirean, în vârstă de 32 de ani, căsătorit,
absolvent al Facultăţii de Drept şi al Facultăţii de Sport, care în ultimul an şi jumătate a lucrat în cadrul Instituţiei Prefectului.
Noul manager, care îşi va începe activitatea în cadrul spitalului de astăzi, a declarat că pentru dânsul responsabilitate primită
reprezintă o provocare, însă are convingerea că “orice problemă
poate fi rezolvată cât timp este comunicare, înţelegere şi sprijin din
partea factorilor de decizie şi a personalului medical.”
Numirea lui Marius Ioan Lucan s-a făcut pe o perioadă de maxim 6 luni, interval în care urmează să fie organizat un concurs pentru
ocuparea postului de manager al Spitalului Orăşenesc Cugir.

Mărţişoare oferite de
statui vivante, în prima zi a
primăverii, la Cugir
Patru dintre actorii trupei de teatru a Casei de Cultură din Cugir
au animat atmosfera sâmbătă, în prima zi oficială de primăvară, pe
bulevardul central al orașușului. Costumați în personaje îndrăgite
din lumea filmului dar și a muzicii, cei patru au reușit să le facă o
bucurie cugirenilor și să le smulgă câte un zâmbet, oferindu-le câte
un mărțișor.
Cele patru statui vivante s-au postat în sâmbătă dimineață pe
strada Alexandru Sahia din Cugir, dând viață și animând totodată
pietonala urbei, spre bucuria copiilor și a celor mari care s-au fotografiat cu ele.
Astfel, Cătălin Florea i-a dat viață unuia dintre cele mai mari
statururi de cinema ale secolului XX-lea a filmului mut, Charlie
Chaplin, Lavinia Pop și Adrian Furdui au interpretat celebrul cuplu
ai comediei burlești din perioada anilor 20-50, Laurel and Hardy,
cunoscuți ca Stan și Bran, și Dragoș Buhoiu s-a transpus în pielea
Regelui muzicii pop, Michael Jackson. Coordonatoarea de proiect
a fost actrița Maria Dodoc din Cugir.
Cele mai norocoase doamne sau domnișoare au primit din partea statuilor vivante câte un mărțișor.
Conceptul de statuie vie sau statuie vivantă era o prezență
permanentă la festivalurile medievale din epoca Renașterii. Termenul se referă la un artist mim ce poate sta nemișcat ore în șir
ca o statuie sau un manechin, de obicei, cu un machiaj care-i dă
culoarea aurului, bronzului sau cuprului.

A fost îmbunătăţită dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
În ultima şedinţă din luna februarie, a fost înaintată Consiliului
Local Cugir o informare cu privire la dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență cu materialele necesare intervențiilor în
cazul situațiilor de urgență .
Înainte de a face precizări cu privire la informaţiile prezentate
legislativului local, trebuie spus că Serviciul voluntar pentru situatii
de urgenta este o structura specializata, alta decat cea apartinand
Serviciilor de Urgenta profesioniste, organizat cu personal angajat
(si voluntar) in scopul apararii vietii, avutului privat, impotriva incendiilor si a altor calamitati, in sectorul de competenta stabilit cu
avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al jud.
Alba.
Serviciul voluntar pentru situații de urgență Cugir are în dotare
un număr de 3 autospeciale de pompieri cu care se poate interveni
pentru înlăturarea eventualelor situații de urgență. În primele două
luni ale anului 2014 au fost inventariate dotările fiecărei autospeciale din cele 3.
Având în vedere că o parte din echipamentele aflate în dotarea
autospecialelor, fie s-au degradat, deteriorat, cu ocazie întreprinderii diferitelor intervenții în situații de urgență, fie au iesit din termenul de valabilitate (stingătoarele), s-a stabilit necesarul minim de
echipamente și accesorii aferente fiecărei autospeciale astfel încât
să se poată interveni în condiții optime pentru înlăturarea pericolelor generate de posibile situații de urgență : incendii, inundații, cutremure, calamități.
În urma evaluării capacităților de intervenție s-au efectuat
următoarele achiziții, pentru a fi completate sau înlocuite acele
materiale și echipamente care nu mai corespundeau necesităților

serviciului : 28 de stingătoare presurizat din oțel, spumant sintetic
Filmfoam 100 litri, 36 de furtune de refulare (20 m fiecare), 3 furtune de refulare cauciucat DN 25 (20 m), 5 reducţii B, 6 chei pentru hidranţi, 6 hidranţi portativ, ţevi de refulare cu robineţi, mănuși
pentru intervenție la obiecte incendiate, lopeţi, etc.
Prin achiziționarea acestor echipamente și accesorii este
asiguarat stocul minim de materiale necesar intervențiilor autospecialelor de pompieri pentru stingerea incendiilor de pe raza administrativ teritorială a orașului Cugir.
Jr. Florin ARION, Șef SVSU
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