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Interviu cu primarul orașului Cugir,
							 Adrian Teban
În urma turului doi al alegerilor locale din data de 20 iunie 2004, Adrian Teban a devenit primarul oraşului
Cugir, fiind ales de 60% din cei care şi-au exprimat votul. Au trecut 10 ani de atunci iar Adrian Teban se află la
al treilea mandat ca primar, beneficiind în continuare de încrederea cetăţenilor din Cugir care l-au reales în 2008
cu peste 50% din voturile exprimate, iar în 2012 cu aproape 80%. La împlinirea unui deceniu de activitate în
fruntea administraţiei locale, încercăm să facem un bilanţ al realizărilor din această perioadă.
Domnule primar, sunteţi mulţumit de ceea ce aţi realizat în cei 10 ani?
Există atât mulţumiri, cât şi nemulţumiri, însă consider că în această perioadă oraşul Cugir a cunoscut un
progres din toate punctele de vedere. Încă de la început am lucrat planificat, iar ceea ce am programat, am încercat să şi facem. După 10 ani, consider că infrastructura oraşului a cunoscut o reală îmbunătăţire, viaţa culturalsportivă a fost revitalizată, serviciile sociale au fost dezvoltate, iar confortul locuitorilor a crescut. Însăşi viaţa
de zi cu zi a oamenilor din Cugir s-a îmbunătăţit faţă de acum 10 ani. Bineînţeles, nu datorită primarului, ci şi
a faptului că locurile de muncă din Cugir, chiar dacă nu sunt îndestulătoare, sunt mai multe decât în urmă cu
10 ani şi acest lucru se datorează faptului că atât la Fabrica de arme, cât şi la Star Transmission s-au creat nişte
oportunităţi clare pentru oraşul Cugir. Dacă ne îndreptăm atenţia către agenţii economici medii, vedem că şi în
această zonă lucrurile au evoluat, iar societăţi precum Nova Modul, Nova Group, Mould, Bulbucan, au cunoscut
o dezvoltare reală în cei 10 ani. Cred că toate acestea se reflectă în viaţa comunităţii locale. Bineînţeles, mai sunt
multe de făcut şi întotdeauna va exista loc de mai bine.
Făcând un bilanţ al realizărilor din ultimul deceniu, care credeţi că sunt principalele investiţii cu impact
puternic asupra vieţii oamenilor din oraş?
Au fost realizate investiţii cu impact, iar toate luate ca ansamblu au creat un confort mai mare pentru oamenii din Cugir. Sigur, noi am lucrat pe priorităţi şi au avut întâietate zonele cele mai populate, cu număr mare de
beneficiari de pe urma investiţiei. Dar avem programate investiţii şi pentru străzile mărginaşe pentru că dorim ca
întreg oraşul să se dezvolte în funcţie de necesităţile pe care le are fiecare zonă. Există locuri unde nu am făcut
destul sau am făcut prea puţin.
Totuşi, dacă facem o ierarhie, care credeţi că au fost cele mai importante investiţii, cele mai aşteptate de
oameni.
Centrul oraşului este o carte de vizită pentru orice localitate şi cred că am reuşit să dăm un aer modern
oraşului, să îl facem mai primitor. O altă investiţie care are impact asupra cetăţeanului este proiectul de amenajare a parcărilor, care a reuşit să disciplineze circulaţia prin oraş şi să crească confortul locuitorilor. Nu în ultimul
rând, reţelele de apă şi canalizare reprezintă un pas înainte către o dezvoltare durabilă, fiind clar o necesitate şi
o condiţie pentru o comunitate civilizată. Nu putem neglija viaţa culturală şi viaţa sportivă pe care am reuşit să
le revitalizăm ca urmare a investiţiilor făcute. Vă aduceţi aminte că atât Casa de Cultură, cât şi stadionul vechi
se aflau în stare accentuată de degradare. Le-am preluat de la fabrică în 2007-2008 şi ca urmare a lucrărilor de
reabilitare şi modernizare pe care le-am făcut, cele două instituţii au o activitate bogată. Cred că rolul lor este
important în educarea spiritului de performanţă în rândul copiilor şi tinerilor din Cugir.
Au fost lucruri pe care v-aţi fi dorit să le realizaţi în aceşti ani, dar nu aţi reuşit?
Implicarea mea la nivelul administraţiei locale s-a materializat ca urmare a unei vizite pe care am avut-o
la primăria din Wasserburg care, pentru mine, a fost un model de administraţie. Am dorit să urmez acest model

şi să stabilim o relaţie de parteneriat real între administraţie şi cetăţean, să încurajez implicarea oamenilor în
acţiunile demarate de primărie. Continuă însă să existe încă o anumită mentalitate a muncitorului oraşului Cugir, care aşteaptă tot timpul să i se facă. Cei care au trăit în alte vremuri au fost obişnuiţi să le dea cineva un
serviciu, o locuinţă, dar pe oamenii tineri, ar fi normal să-i vedem mult mai implicaţi. Au fost şi generaţii cu
care am colaborat foarte bine şi s-a văzut lucrul acesta, însă mai sunt multe de făcut în Cugir, ca să ajungem la o
comunitate implicată şi interesată ca lucrurile să iasă bine. Probabil că ştiţi că există o cerinţă şi o recomandare
în Cartea Primarilor de la Bruxelles, cu privire la aducerea deciziei acolo unde este nevoie. De exemplu, dacă
discuţi despre o problemă la nivelul unui bloc, să decidă oamenii din blocul respectiv, dacă discuţi de o problemă
la nivelul oraşului, să hotărască reprezentanţii oraşului. Aceste principii vin din ţări cu experienţă în democraţie,
care au trecut prin ceea ce trecem noi acum şi s-au dovedit utile şi eficiente.
Pentru că vorbeaţi despre implicarea tinerilor, aş vrea să vă întreb cât de dificil a fost să vă asumaţi
responsabilitatea de a conduce un oraş la cei 32 de ani pe care îi aveaţi în 2004 când aţi devenit primar, cel
mai tânăr primar din România?
Cred că întotdeauna este nevoie de elanul tinereţii. Şi atunci m-am implicat cu gândurile cele mai bune, din
dorinţa de a demonstra că şi în oraşul Cugir se poate face ceva. Tinerii ar trebui să aibă mai mult curaj, să fie mai
determinaţi şi cu mai multă iniţiativă.
A fost greu începutul?
Începutul a fost cel mai simplu pentru că oamenii îşi doreau un primar tânăr, cu un alt elan. Probabil candidatura mea s-a pliat pe o necesitate resimţită de majoritatea cetăţenilor.
Aveţi principii de la care nu vă abateţi, sau consideraţi că pentru a rezolva problemele trebuie să faci
compromisuri?
În general, politica este arta compromisului. În administraţie trebuie doar să ai capacitatea să te adaptezi la
nevoile societăţii, care trebuie identificate foarte bine. Aţi văzut şi pe la televizor primari care făceau ştranduri
sau alte proiecte futuriste. Eu am mers pe principiul că trebuie identificată şi rezolvată prima prioritate. Este
ca la o casă: în momentul în care ai apă, curent, toaletă, adică ceea ce este necesar, atunci te poţi gândi şi la o
piscină, spre exemplu. Aşa stau lucrurile şi la nivel local: nu putem să facem ştrand atâta timp cât nu toată lumea
beneficiază de canalizare. Deci, principiul pe care l-am urmat în administraţie a fost acela de a stabilii priorităţi
pe termen scurt, mediu şi lung.
Care a fost marea dumneavoastră provocare ca primar? Sau care a fost cea mai dificilă problemă pe care
a trebuit să o rezolvaţi?
Spitalul Orăşenesc Cugir. Încă nu am reuşit, cât de cât, să facem lucrurile să funcţioneze, să meargă pe
un făgaş normal, firesc, serios, spre ceea ce îşi doresc oamenii de la o instituţie care trebuie să ofere servicii
medicale
Dar aţi făcut investiţii importante la spital. Nu credeţi că suntem pe o traiectorie bună în acest sens?
Zidurile au importanţa lor, dar în spatele acestora există un sistem care trebuie să funcţioneze. Sistemul

medical local, ca de altfel şi cel naţional, are o multitudine de probleme. Dacă vorbim de investiţii, atunci pot
spune că în viitor condiţiile din unitatea medicală vor fi mult îmbunătăţite. Acum se lucrează la reabilitarea şi
modernizarea chirurgiei, după care vom demara lucrările la policlinică, pe baza unui proiect cu fonduri europene.
Continuăm totodată să îmbunătăţim dotarea cu aparatură performantă, pentru că ne dorim să avem un spital la
care să apelăm cu încredere şi siguranţă.
Ştim că programul unui primar este destul de aglomerat. Cum reuşiţi să menţineţi contactul cu cetăţenii?
Mi-am format un sistem de lucru care îmi permite să fiu în contact tot timpul cu problemele oamenilor. În
fiecare zi de luni şi miercuri mă întâlnesc cu cetăţenii prin programul de audienţe, menţin legături directe cu
reprezentanţi din fiecare zonă a localităţii, care îmi transmit nemulţumirile generale. Problemele îmi sunt semnalate şi prin consilierii locali şi alte structuri organizatorice.
Când vă întâlniţi pe stradă cu oamenii, care sunt cele mai frecvente doleanţe care vă sunt adresate?
De foarte multe ori sunt lucruri minore, care în general se pot rezolva foarte simplu. Nu avem capacitatea
de a rezolva toate problemele, dar ne străduim să răspundem tuturor aşteptărilor pe care le au cetăţenii, fie că e
vorba de o groapă, un bec, un câine -lucruri simple pe care oamenii le aşteaptă, dar care le afectează confortul.
Lipsa locurilor de muncă continuă să fie o problemă în Cugir. Cum v-aţi implicat în această problemă?
Lipsa locurilor de munca este cea mai importantă problemă, însă şi aici trebuie să nuanţăm discuţia, în sensul
că mulţi dintre cei care solicită un loc de munca nu au nici o calificare, sau au alte calificări decât cele căutate
pe piaţa muncii din oraş. Cunosc atât nemulţumirea celor care îşi caută servici, cât şi pe cea a angajatorilor care
nu îşi găsească persoane calificate. Rolul nostru, al administraţiei locale, este acela de echilibra lucrurile. De
aceea, pentru cei necalificaţi am pus bazele Şcolii profesionale, iar de curând am demarat un proiect de reformare
profesională. Cei care nu şi-au terminat studiile trebuie încurajaţi să o facă, iar noi le oferim posibilităţi să se
califice în acele domenii pentru care există cerere.
Sunteţi la mijlocul celui de al treilea mandat. Care sunt investiţiile pe care doriţi să le faceţi în perioada
următoare?
Dacă este după dorinţă, atunci sunt foarte multe investiţii şi ele sunt deja cuprinse în strategia de dezvoltare
pe care am terminat-o pentru 2016-2020. Dar, de la dorinţă trebuie să trecem la putinţă, şi să vedem exact ceea ce
putem realiza din toate aceste proiecte pe care le avem. Cred că dezvoltarea zonei montane este un obiectiv important pentru noi, care poate fi atins în următoarea perioadă. De asemenea, un proiect la care am ţinut şi ţin, este
dezvoltarea învăţământului profesional, în legătură directă cu extinderea parcului industrial. Dorim să continuăm
modernizarea străzilor, să realizăm o centură ocolitoare a localităţii Vinerea şi un acces la autostradă.
Vorbim de proiecte pentru perioada 2016-2020. Veţi mai candida în 2016?
Nu mi-am făcut un scop în sine din a candida. Voi analiza în 2016 dacă exista condiţiile necesare pentru a
mai cere un mandat de la cugireni.
Vă mulţumim pentru interviul acordat şi vă dorim mult succes în activitatea prezentă şi viitoare.
Interviu realizat de Luminița BIRĂESC

Serviciul Public de Interes Local – Ambulaţa pentru Urgenţe Sociale
Aşa cum spuneam într-o ediţie anterioară, administraţia publică locală doreşte să vină în sprijinul persoanelor
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, la persoanele aflate în situaţia de urgenţă
socială, la cele nedeplasabile sau cu dizabilităţi care trebuie transportate pentru internare sau încadrarea în grad
de handicap. În folosul şi sprijinul acestora a fost înfiinţat serviciul Public de Interes Local – Ambulaţa pentru
Urgenţe Sociale. În şedinţa Consiliului Local din 30 mai a fost aprobat Regulamentul intern de funcţionare al
acestui serviciu.
Ambulanţa pentru Urgenţe Sociale funcţionează sub autoritatea Serviciului Public de Asistenţă Socială al
oraşului Cugir. Este o structură de sprijin şi intervenţie al cărei obiect de activitate vizează realizarea transportului
sanitar neasistat necesar acoperirii măsurilor de protecţie socială a persoanelor care reprezintă urgenţe sociale. Se
doreşte a fi un serviciu complementar serviciilor deja existente, reprezentând puntea de legătură dintre serviciile
sociale şi cele medicale furnizate de către SPAS la nivel local.
Principalele obiective ale Ambulanţei pentru Urgenţe Sociale Cugir sunt: acordarea asistenţei medico-sociale
persoanelor/grupurilor cu risc crescut de excluziune socială care reprezintă urgenţe sociale; transmiterea cazurilor depistate către compartimentele specializate în vederea asigurării serviciilor de care au nevoie persoanele
aflate în situaţii de criză medico-socială, conform prevederilor legale in vigoare; medierea relaţiilor cu serviciile
publice de urgenţă specializate (spitale, policlinici, centre rezidenţiale, adăposturi de urgenţă, etc) în vederea
internării/cazării persoanelor aflate în situaţie de criză.
Necesitatea serviciului decurge din numeroasele solicitări provenind de la Spitalul orăşenesc Cugir sau de la
înşişi beneficiarii serviciilor de la nivel local pentru: transportul la/de la domiciliu pentru internarea/externarea
în/din unităţile medicale; transportul la unităţi medicale a persoanelor nedeplasabile; transportul persoanelor
cu dizabilităţi la CEPH în vederea evaluării pentru încadrarea în grad de handicap; internarea beneficiarilor
din centre rezidenţiale, etc. În condiţiile în care cea mai apropiată secţie de oncologie se află în localitatea Alba
Iulia, realizarea tratamentului chimio-terapeutic impune transportul pacienţilor cu resurse proprii, ceea ce ridică
probleme deosebite persoanelor care au venituri insuficiente sau nu au aparţinători. Consecinţă a acestui aspect,
serviciul va asigura transportul persoanelor cu boli terminale, dependente de chimioterapie.
Considerăm că serviciul Public de Interes Local – Ambulaţă pentru Urgenţe Sociale va fi un real sprijin pentru acele persoane aflate în situaţii dificile, care au nevoie de susţinerea comunităţii locale.
Prof. Horia ROTCHE, Viceprimar
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S.C. Cugireana S.A. îşi încetează activitatea de administrare,
întreţinere şi exploatare a pieţelor din Cugir
În 9 mai, la „Casa Cugireană” a avut loc Conferinţa interregională de lansare a proiectului ,,COMBATE ŞOMAJUL’’, proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 5- Promovarea măsurilor active de ocupare. Proiectul se derulează în regiunea Centru (jud.Alba) şi Vest (jud. Hunedoara), în cadrul unui parteneriat format între Colegiul Tehnic ,,I.D.Lăzărescu’’ Cugir, Colegiul Tehnic Agricol ,,Alexandru Borza’’
Geoagiu şi Asociaţia Pro Factum din Alba Iulia. Proiectul îşi propune să contribuie la combaterea şomajului din mediul urban
şi rural din regiunile vizate, prin furnizarea unor servicii de informare, consiliere, formare profesională şi mediere, menite să
îmbunătăţească nivelul de cunoştinţe şi competenţe personale necesare creşterii gradului de ocupare pe piaţa muncii.
Solicitantul proiectului, Colegiul Tehnic ,,I. D.Lăzărescu’’Cugir are ca ţintă educarea, formarea şi calificarea tinerilor în diverse
meserii, iar în calitate de membru al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială, oferă posibilitatea şi pe alte componente ale POSDRU, să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea resursei umane din regiunea Centru, prin măsuri destinate îmbunătăţirii
aptitudinilor şi nivelului de educaţie. Grupul ţintă al proiectului este format din: persoane inactive şi persoane în căutarea unui loc
de muncă – 200; Şomeri – 400, din care: Şomeri – 60; Şomeri tineri – 30; Şomeri adulţi de lungă durată – 220; Şomeri de lungă
durată tineri – 90.
La evenimet au participat primarul Adrian Teban, subprefectul Cornel Murg, directorul Colegiului Tehnic ,,I.D.Lăzărescu’’
Cugir, Alexandru Micaciu, inspectorii în cadrul ISJ Alba, Marcela Dărămuş şi Dan Cherecheş, reprezentantul Pro Factum din
Alba Iulia, Irina Dragoman, primarul oraşului Geoagiu, Ioan Vălean, un reprezentant al ISJ Hunedoara şi alţi membrii ai echipei
de proiect. Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai agenţilor economici locali şi interregionali din industria de profil, cadre didactice şi
elevi.
Adriana CRIŞAN - Membru echipă implementare proiecte

Se modifică tarifele pentru serviciul de transport public
pe traseul Cugir-Vinerea
Consiliul Local al oraşului Cugir a aprobat un proiect de
hotărâre cu privire la modificarea tarifelor pentru serviciul public de transport pe ruta Cugir -Vinerea, începând cu data de 1
iulie 2014. Potrivit deciziei legislativului local, noile preţuri sunt
de: 2 lei/ călătorie, 60 de lei un abonament lunar de 40 călătorii
(luni-vineri) şi 80 lei un abonament lunar de 60 de călătorii (luniduminică). Pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani au fost
aprobate subvenţii în cuantum de 50% din valoarea abonamentului, subvenţii care vor intra în vigoare începând tot cu data de 1
iulie. De gratuitate vor beneficia persoanele cu handicap grav şi
accentuat, veteranii de război şi urmaşii acestora, foştii deţinuţi

politici şi deportaţii, precum şi revoluţionarii din 1989.
Majorarea tarifului a avut la bază o adresă a operatorului
public de transport pe ruta respectivă -şi anume firma S.C.M.
BIT SRL- care arată printr-o adresă că ultima majorare de preţ
a avut loc în urmă cu 6 ani, ceea ce a condus la cheltuieli destul
de mari, motiv pentru care investiţiile în calitatea mijloacelor
de călătorie au avut de suferit. Transportatorul a mai invocat
în cererea sa faptul că legea precizează obligaţia modificării
preţului în fiecare trimestru, în funcţie de inflaţie, iar la Cugir
acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent.
		
Insp. Aurelian STANCIU- Serv. ADP

Ajutor de urgenţă pentru repararea locuinţei distruse de incendiu
Consiliul Local al Oraşului Cugir a aprobat în şedinţa din 30 mai un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă
de 4000 lei unei familii din Feţeni, pentru repararea locuinţei distruse de incendiu. Considerând că este o situaţie deosebită, la propunerea Serviciului Public de Asistenţă Socială, legislativul local a decis să vină în sprijinul familiei Toderescu a cărei casă a fost
cuprinsă de flăcări în seara zilei de 5 mai.
Potrivit raportului întocmit de Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cugir, care a intervenit pentru înlăturarea incendiului, flăcările au mistuit camera de locuit și holul în proporţie de 90%, iar mobilierul și aparatura electrocasnică au fost complet
distruse. Pagubele materiale au fost estimate la aproximativ 15.000 lei. Nepoata proprietarilor, în varsta de 4 ani, a suferit arsuri de
gradul II si gradul III pe aproximativ 15% din suprafaţa corpului. Ea a fost transportată la Spitalul din Cugir, după care a fost trimisă
la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii din Cluj Napoca, unde a suferit două intervenţii chirurgicale.
Consiliul Local Cugir a decis să acorde din bugetul local suma de 4000 de lei ca ajutor de urgenţă pentru repararea locuinţei,
întrucât familia în cauză are o situaţie financiară sensibilă, doar un singur membru al familiei fiind angajat.
Ajutoarele de urgenţă se acordă în baza Legii Nr. 416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, modificată şi completată
prin Legea nr. 276/2010, care reglementează faptul că: „Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se
află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite
prin hotărâre a consiliului local.”
Viorica ŞTIRB-NEDEL - SPAS Cugir

Ziua Eroilor
Sărbătoarea Înălțarea Domnului a fost consacrată Zilei
Eroilor ca sărbătoare națională bisericească, prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cunoscută și sub denumirea de Ispas, Ziua Eroilor este prăznuită la 40 de zile după
Înviere, în joia din săptămâna a șasea de după Paști, anul acesta
în 29 mai.
Cu acest prilej, în toate bisericile se face pomenirea eroilor
români căzuți pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate,
dreptate, pentru apărarea țării și întregirea neamului.
În spiritul tradiției europene, Zilei Eroilor în România i s-a
conferit prin lege statutul de sărbătoare națională. Ea marchează
ziua comemorării celor căzuți în marile conflagrații mondiale dar
și a celor morți în Războiul de Independență. Cinstirea memoriei celor jertfiți pentru cauza Romaniei și protejarea mormintelor eroilor români sunt sacre datorii ale statului și ale fiecărui
cetățean. De asemenea, există tradiția de a respecta mormintele
cetățenilor străini căzuți în România, indiferent dacă au fost aliați
sau inamici. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, abordând atitudinea față de monumentele comemorative, a adoptat
Recomandarea 1859 și Rezoluția 1652 prin care statele europene
sunt invitate la o mai bună colaborare în domeniul protejării,
conservării și valorificării monumentelor comemorative, contribuind la consolidarea memoriei colective în spațiul european.
Cugirul a participat de fiecare dată la acest praznic prin slujitorii bisericii, administrația locală, oamenii școlii și localnici.
Iată ce spunea în 1927 ministrul învățământului, dr. C. Angelescu: “școala fiind laboratorul de pregătire a sufletului românesc,
ea trebuie să se integreze în viața sufletească a neamului și să
țină seama de marile lui evenimente, care sunt prilejuri sau izvoare de pilde educative.” În consens cu aceasta, nu întâmplător,
la 9 iunie 1932, “la holdele din Prund”, “după săvârșirea actului

de sfințirea apei și a părăstasului după morții din război, Dl.
Învățător Negulescu de la Școala nr. 2 din localitate / fostă
grănicerească / a ținut poporul adunat în număr foarte mare ...
vorbire frumoasă, în care se evidențiază mai mult importanța și
sfințirea zilei eroilor”. Textul integral se găsește în Monografia Cugirului (1932) scisă de ing. Augustin Berian. În aceeași
monografie autorul enumeră 75 morți pe câmpul de luptă și 12
invalizi de război. Totodată, își exprimă regretul pentru lipsa
unui monument dedicat acestora: “Credem că bravura și faptele
lor de eroi sunt mai mari și mai vrednice decât cetirea unei liste
nominale, și ar merita cu drept cuvânt cel puțin un monument”.
N-a fost posibil multă vreme acest lucru, dar ideea a devenit
realitate după anul 1989 datorită insistenței prof. Ioan Câmpean Președintele Asociației Veteranilor de Război din Cugir.
Întâmplător sau nu, sunt 89 de eroi ai Cugirului (60 din primul
război mondial și 29 din cel de-al doilea), adică și-au găsit
recunoașterea după ‘89. Eroii noștri au primit și o recunoaștere
internațională în 1995 la inițiativa unui arhitect cugirean stabilit în Scoția. Localitatea noastră a participat la un schimb de
experiență sub genericul “Două sate în război: Cugir - Gullen”,
acțiune relatată pe larg de presa scoțiană și județeană Alba.
Monumentul se află pe str. 21 Decembrie 1989, a fost proiectat de arhitectul Nicolae Moga și construit prin eforturile materiale și umane ale membrilor Asociației Pro - Europa R. C.
Chardronnet Cugir, a Lyons Club Cugir, părintelui paroh Ioan
Popescu.
Este locul unde an de an prăznuim Ziua Eroilor și unde,
asemeni lui Augustin Berian, aducem “prinosul de admirație și
recunoștință față de consătenii și rudele noastre, cari au scris cu
litere de sânge gloria și vitejia neamului nostru din Cugier, spre
cinstea lor și a urmașilor acestora.”
Prof. Nicolae FLOREA

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
A luat fiinţa “Cercul de Turism Şureanu”
În cadrul Casei de Cultură a Oraşului Cugir a fost constituit „Cercul
de Turism Şureanu” prin hotărâre de Consiliul Local. Cercul de turism va
fi format din 20 de membri fondatori, la care se vor adăuga în timp şi alte
persoane pasionate de acest sector de activitate.
Înfiinţarea unui cerc de turism în cadrul Casei de Cultură are drept scop
principal identificarea şi punerea în valoare a celor mai frumoase puncte
de interes turistic, istoric şi cultural, obiectiv care se regăseşte în strategia
de dezvoltare a oraşului Cugir. Demersul are totodată menirea să atragă
tinerii iubitori de natură, dornici să descopere şi să pună în valoare siturile
naturale şi istorice ale zonei Cugir.
Cercul se va numi „Cercul de Turism Şureanu”, după numele munţilor
la poalele cărora se află Cugirul, dar şi din dorinţa de a continua tradiţia
Cercului de turism şi orientare turistică Şureanu, care a funcţionat în localitate până în anii ‘90 .

Controlul poluarii cu nutrienți

3500 puieţi de salcâm vor fi plantaţi cu scopul de a proteja apele de
poluarea cu nutrienţi. Decizia a fost luată de Consiliul Local Cugir, care
a aprobat participarea oraşului Cugir, prin Ocolul Silvic Sâpcea R.A., la
Proiectul „Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, un demers încheiat
între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în
scopul plantării de arbori ca perdele de protecţie acolo unde corpurile de apă
necesită protecţie împotriva deversării de nutrienţi;
Cei 3500 de puieţii de salcâmi vor fi plantaţi pe o suprafaţă de 5 hectare
situate pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în locul numit „Trup păşune
Ghergheleu Turn”. Terenul nu are destinaţie agricolă, nu este degradat în
sensul definit de Codul silvic, nu este inclus în fondul forestier naţional şi nu
se intenţionează schimbarea categoriei de folosinţă.
Potrivit proiectului, oraşul Cugir, prin Ocolul Silvic Sâpcea Cugir
R.A., unitate în subordinea Consiliului Local Cugir, trebuie să realizeze din
surse proprii lucrările de pregătire ale terenului şi puieţilor furnizaţi în
cadrul proiectului, să planteze arborii, să realizeze lucrări de întreţinere ale
plantaţiilor nou-înfiinţate, să le monitorizeze şi să le completeze cu puieţi din
aceeaşi specie, din surse proprii, în caz de calamitaţi sau puieţi dispăruţi.
Aleşii locali au mai aprobat folosirea resurselor financiare proprii ale Ocolului
Silvic Sâpcea Cugir R.A.

S.C. Cugireana S.A. îşi încetează activitatea de
administrare, întreţinere şi exploatare a pieţelor din
Cugir

Consiliul Local al oraşului Cugir a aprobat un proiect de hotărâre
care prevede ca începând cu 1 iulie 2014, organizarea activităţii pieţelor
agroalimentare şi a târgurilor care funcţionează pe raza Oraşului Cugir,
să se facă prin modalitatea gestiunii directe. Acest demers se va realiza
prin intermediul Serviciului Cominitar Local de Utilităţi Publice – Biroul
Administrarea Domeniului Public şi Privat.
A fost aprobat totodata şi ,,Regulamentul de organizare şi funcţionare
a pieţelor în Oraşul Cugir’’, în cadrul căruia este prevăzut un capitol prin
care, darea în administrare către S.C. Cugireana S.A. a serviciului public de
administrare, întreţinere şi exploatare a pieţelor agroalimentare îşi încetează
aplicabilitatea, ca urmare a intrării în faliment a societăţii. Contractele de
închiriere boxe încheiate de Sc Cugireana SA se prelungesc, în aceleaşi condiţii,
până la data de 30 septembrie 2014.

Poliția Locală informează
În luna aprilie, poliţiştii locali au aplicat mai multe amenzi în
urma acțiunilor privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia
orașului, lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public, proliferarea
de injurii și expresii jignitoare la adresa altor persoane, refuzarea
legitimării, protecţia mediului înconjurător și a parcărilor ilegale.
Astfel, s-au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale din care 4 au
fost cu avertisment şi 6 cu amendă în valoare totală de 8.300 lei, din
care:
- la HCL 79/2011 au fost aplicate 3 sancţiuni contraveţionale
din care 2 cu avertisment şi 1 cu amendă în valoare totală de 100 lei,
pentru staționarea cu autoturismul în loc nepermis, și pentru lăsarea
liberă a animalelor pe domeniul public.
- la HCL 16/2014, s-au aplicat 2 sancțiuni contravenționale
cu amendă în valoare totală de 400 lei, pentru acțiuni de căutare/
răscolire a deșeurilor menajere(peturi din plastic) din containerele
operatorului de salubritate.
- 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.
- la Legea 50/1991 s-a aplicat 1 sancțiune contravențională cu
amendă în valoare de 7.500 lei pentru neaducerea la starea inițială
a domeniului public urmare a lucrărilor de reparații și modernizări.
Pe lângă acţiunile stabilite pentru această perioadă, poliţiştii
locali au răspuns la solicitările cetăţenilor adresate instituţiei, atât
telefonic, cât şi în scris și au efectuat serviciul de patrulare de la
schimbul III împreună cu angajații Poliției Oraș Cugir.
						
Jr. Horațiu GĂLDĂU
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Karatiştii cugirenii au cucerit podiumul Campionatului European
Karatiştii cugirenii au cucerit podiumul Campionatului European
de Karate Fudokan. Două medalii de aur, o medalie de argint şi două
de bronz reprezintă încununarea muncii şi seriozităţii copiilor de la
Sectia de karate a CSO Cugir, condusă de sensei Pricob Vasile.
În perioada 29 mai - 1 iunie, cei mai buni karatisti ai CSO Cugir au participat la Campionatul European de Karate Fudokan,
găzduit de România după 16 ani de pauză. Competiţia, desfăşurată
la Galati, a reunit aproximativ 800 de concurenti calificaţi din 26
de ţări, precum şi elita mondială a karateului. Karatiştii din Cugir
au evoluat sub privirile unor personalităţi ale acestei arte marţiale:
sensei Ilija Jorga - fondatorul stilului Fudokan, sensei Rajeev Sinha - preşedintele Federaţiei Mondiale Fudokan, Vladimir Iorga preşedintele Federaţiei Europene de Karate Tradiţional, Nicolae Marandici - Preşedintele Federaţiei Române de Karate.
Tehnica de luptă, mobilitatea şi atacurile karatiştilor cugireni
au fost apreciate de juriu, aducând Sectiei de karate a CSO Cugir
nu mai puţin de 6 medalii: Micu Sebastian, 8 ani - medalia de aur
(proba enbu mixt) ; Teodor Stefania, 7 ani - medalia de aur (proba
enbu mixt); Mortura Catalin, 8 ani - medalia de argint (proba kata
individual) si medalia de bronz (proba kata team); Rus Andrei, 8 ani
- medalia de bronz (proba kata team);Codrea Paul, 9 ani - medalia de bronz (proba kata team). Rezultatele acestei
competiţii europene vin după un alt rezultat la campionatul naţional de anul acesta, când karatiştii de la CSO Cugir au
câştigat 2 medalii de aur si 7 de argint. Practic, anul acesta micuţii karatişti şi sensei-ul lor, Pricob Vasile au continuat
curba ascendentă pe care s-au înscris o dată cu participarea la campionatul mondial de anul trecut, când au obţinut 2
medalii de argint.Valoarea Sectiei de Karate a CSO Cugir a ajuns astfel să fie recunoscută pe plan naţional, european
şi mondial.
Felicitări autorităţilor locale, care au avut initiaţiva de a infiinţa şi sprijinii această secţie de karate, în special
Consiliului Local Cugir şi Primarului Teban Adrian, Preşedintelui CSO Cugir, Mihai Adrian, sensei Pricob Vasile care
datorită experienţei a pregătit şi a urcat mulţi sportivi pe cele mai înalte podiumuri din lume, si nu în ultimul rând
copiilor, pentru sacrificii, muncă şi dăruire. Le dorim succes în continuare şi la cât mai multe medalii!
										 Insp. Alin RUS

Noi rezultate la tenis de câmp

Tânărul tenismen cugirean, Codea Lucian, în vârstă de
doar 8 ani, continuă să se remarce în cadrul competiţiilor
sportive la care participă. Recent, Lucian a participat la Cupa
“Zilele Municipiului Alba Iulia” alături de alţi 7 sportivi cugireni, membri ai aceleiaşi asociaţii- Clubul Sportiv de Tenis
Alba Cugir. În cele două tururi şi o semifinală, micuţul tenismen a reuşit să-i înfrângă detaşat pe adversarii săi mai mari cu
doi ani, ajungând în finala competiţiei. Aici, Lucian l-a întâlnit
pe favoritul nr. 1, Manu David, în faţa căruia a pierdut, clasându-se astfel pe locul al II-lea.
Rezultatul vine după alte două competiţii naţionale la
finalul cărora Lucian s-a clasat pe locul doi. Este vorba de
“Cupa Pamira” care a avut loc la Sibiu şi un turneu la Râmnicul Vâlcea, ambele desfăşurate în luna mai.
Băiatul se pregăteşte sub îndrumarea antrenorului,
Hărceagă Gheorghe, care spune despre Lucian că este
o speranţă a tenisului cugirean, după cei doi campioni

internaţionali, Borza şi Andriuc. “Este de trei ani la
tenis, timp în care a făcut zilnic două antrenamente,
de câte două ore, pe zi. Dovedeşte o pasiune şi o seriozitate de excepţie, ceea ce ne face să avem speranţe
în ceea ce priveşte traseul său sportiv” a declarat
antrenorul său, Hârceagă Gheorghe.
Alături de Lucian, rezultate bune au obţinut şi
Fernandes Daria care a reuşit să se claseze pe locul
trei la categoria 12 ani, feminin, atât la competiţia de
la Alba Iulia, cât şi la cea din Sibiu. Tot pe locul trei
s-a clasat şi Iosif Puşcaş Alexandru, care a participat
la categoria 10 ani.
Cei trei sportivi activează în cadrul Asociaţiei
Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir, înfinţată anul
trecut.
Prof. Adrian MIHAI - CSO CUGIR

Viitorul sună bine în dansul sportiv cugirean
Proverbul “aşchia nu sare departe de trunchi” se potriveşte şi în cazul lui Eric
Prodan, care la doar 5 ani dovedeşte aceeaşi pasiune pentru dansul sportiv ca şi tatăl
său, Sergiu Prodan, antrenor al Clubului de Dans Sportiv “Pro Dance 2007” Cugir.
Moştenindu-i talentul, micuţul dansator a reuşit să se impună pe podium la concursul
naţional de dans sportiv care a avut loc recent la Blaj. Alături de partenera sa Evelyn
Sterca, Eric Prodan a reprezentat clubul de dans al tatălui său, participând la categoria
precompetiţional 4-7 ani, reuşind să impresioneze juriul cu talentul, graţia, seriozitatea
şi ritmul lor. Prestaţia excelentă de care au dat dovadă, le-a adus micuţilor dansatori
două locuri I şi un loc II.
Nu au fost singurele rezultate meritorii ale Clubului de Dans Sportiv “Pro Dance
2007” Cugir. În urma competiţiei naţionale care a reunit 250 de perechi din toată ţara,
clubul cugirean a obţinut şase podiumuri şi mai multe menţiuni. Pe lângă Eric şi Evelyn, clasaţi pe prima poziţie, la categoria precompetiţional au mai urcat pe podium, de
data aceasta pe locul al II-lea, Edward Homorodean şi Alexandra Chirilă (14-15 ani),
iar pe locul al III-lea, Ştefan Alexandru alături de Codea Diana (10-11 ani). Perechea
formată din Bîte Robert şi Balosin Alexandra a obţinut locul al VI-lea, iar la categoria
hobby, Robert Stoian şi partenera sa, Suciu Denisa s-au clasat pe locul al IV-lea.
La fete solo, Luisa Baltă a obţinut locul I (12-15 ani), Alexandra Săndescu (8-9
ani) şi Moga Adela (12-15 ani) au ajuns în semifinală, iar Teodora Vinţan (4-7 ani) şi
Castilia Măieraş (8-9 ani) au ocupat locul al V-lea, respectiv al VI-lea.
Clubul de Dans Sportiv “Pro Dance 2007” Cugir” se poate mândri cu rezultate şi la categoriile avansate, cum ar
fi clasa E, unde perechea Octavian Gavrilă şi Alexandra Bardan au fost semifinalişti, iar Radu Stoian şi Bianca Vesa
s-au clasat pe locul al IV-lea. La categoria Open Basic au fost câştigate un loc V şi un loc VI de către Radu Stoian şi
Bianca Vesa.
“A fost concursul cu cele mai bune rezultate ale noastre, încununând munca şi pasiunea de care dau dovadă aceşti
copii talentaţi” ne-a declarat antrenorul Clubului de Dans Sportiv “Pro Dance 2007” Cugir, Sergiu Prodan. Acesta are
planuri îndrăzneţe în viitor, dorind să aşeze Cugirul pe harta dansului sportiv de performanţă: “Ne dorim să organizăm
în primăvara anului viitor, o competiţie zonală sau judeţeană, astfel încât Cugirul să se încrie în rândul promotorilor
dansului sportiv de performanţă. Sperăm să apropiem activitatea Clubului de Dans Sportiv “Pro Dance 2007” Cugir de
cea a mentorului Maria Petrea.” a declarat Sergiu Prodan.
Clubul de Dans Sportiv “Pro Dance 2007” Cugir activează în cadrul Casei de Cultură a oraşului Cugir, fiind prezent
la toate manifestările culturale şi sportive pe care această instituţie le organizează.
											
L.B

Întâlniri între cetăţenii oraşelor înfrăţite
În cadrul Măsurii 1.1 „Întâlniri între Cetăţenii
Oraşelor Înfrăţite” Comisia Europeană a evaluat pozitiv şi aprobat proiectul "Aducem Europa mai aproape
de comunitǎţile locale" ("Bringing the EU closer to the
Local Commnunities"). O datǎ cu acest proiect european, Consiliul Local Mellieha va organiza evenimentul
"Nopţile oraşului Mellieha" ("Mellieha Nights"), care
este un eveniment anual organizat în Mellieha (Malta),
unde arta, spectacolul, cultura şi arta culinarǎ se întâlnesc cu scopul de a aduce mai aproape cetăţenii Uniunii
Europene.
Consiliul Local Mellieha va gǎzdui câte 15
reprezentanţi din şapte municipalitǎţi diferite, în perio-

ada 7-11 august 2014. Oraşul nostru a colaborat încă din
anul 2011 cu municipalitatea Mellieha, cu care avem o
relaţie de înfrǎţire, alǎturi de care, pânǎ la momentul actual am realizat încǎ douǎ mari proiecte: "Terra Mirabilis"
(proiect desfǎşurat între 2011-2013) şi "Young@Heart"
(2012).
Prin invitaţia adresată Primǎriei Cugir, municipalitatea
Mellieha invitǎ 15 persoane, printre care şi artişti, care vor
face parte din delegaţia ce va reprezenta localitatea noastră
la Festivalul "Nopţile oraşului Mellieha" ("Mellieha
Nights"), desfǎşurat în perioada 7-11 august 2014.
Insp. Ana-Maria STOIAN , Cabinet Primar
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- BACIU-NEGREAN NOA - ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea
VALLADOLID - SPANIA;
- RETEGAN MAXIMILIAN-MIHAI ACT TRANSCRIS, născut în localitatea
SWINDOM - ANGLIA;
- ION ALESSIA - TIMEEA - ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea
DUBLIN - IRLANDA;
- LINGURAR ELENA - VANESA - ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea
DENIA/ALICANTE-SPANIA;
- CETINĂ IOANA-TEODORA - ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea
LLIVIA/GIRONA-SPANIA;
- HERLEA ALEXANDRA-IOANA ACT TRANSCRIS, născută în localitatea VALLADOLID - SPANIA.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- CRIŞAN POLDI - ALEXANDRU şi
MOLDOVAN LENUŢA-ALINA;
- OPRIŢA MIHAI-GROZA şi GLIGOR
EMILIA-ALEXANDRA;
- TECAN MIHAI - NISTOR şi DRAGOMIR ALEXANDRA;
- CIOARA GEORGE-GABRIEL şi
GROZĂVESCU IOANA;
- ION ADRIAN şi GUIA CRISTINA ACT TRANSCRIS, căsătoriţi în localitatea DUBLIN - IRLANDA;
- JUGARIU DRAGOŞ-VALENTIN şi
DUCA JENNIFER - BIANCA;
- BOTA VIOREL-CIPRIAN şi DUŞA
ALINA-AMRIA;
- MORAR MARIUS-VASILE şi ONEŢ
ALINA-NICOLETA;
- POIENAR NICOLAE şi BELEA FLO-

RINA-GEANINA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
- CRIŞAN ANA, cu ultimul doimiciliu
în Cugir, str.Doinei nr.8;
- CALIMAN NICOLAE, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Vinerea, str.
Moţilor nr.17;
- CUCU DUMITRU, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Primăverii nr.1;
- SÎRBU PETRU, cu ultimul domiciliu în Cugir str.Alex.Sahia nr.26;
- VINŢAN IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir str.Rozelor nr.12;
- TRICU GHEORGHE, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Călene nr.26;
- BULGAREA ELISABETA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Cicîrliei
nr.7;
- MANEA BERTA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.21 Decembrie 1989
nr.1B;
- DIMA ION, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.Tineretului nr.7;
- ŢIMPEA EUGENIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.21 Decembrie
19189 nr.34;
- URIŢESCU ROMULUS, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.I.B.Deleanu
nr.3;
- TĂNASE MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.Spicului nr.7;
- LAZĂR ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir str.G.Coşbuc nr.11;
- ŞTEFĂNESCU TRAIAN, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.A.Vlaicu nr.44;
- SIBIŞAN CONSTANTIN, cu ultimul
domiciliu în Cugir - Bucuru nr.26;
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri stare civilă

Cugirul participă
la două festivaluri în Franţa

O delegaţie a oraşului Cugir, formată din primarul Adrian Teban, mai mulţi
consilieri locali, Ansamblul “Câmpul Pâinii” Vinerea, Taraful şi soliștii Casei
de Cultură, va lua parte la două festivaluri în Franţa, în perioada 11-22 iulie.
Unul dintre evenimente va avea loc în intervalul 12-17 iulie, în localitatea Marcoux, unde reprezentanţii localităţii noastre sunt invitaţi să îşi prezinte portul, dansurile şi cântecele tradiţionale, alături de ansamblul local Fardelets du
Forez şi de alţi invitaţi. Cel de-al doilea festival este găzduit de administraţia
din Bethmale, Cugirul fiind invitat la acest eveniment de către Asociaţia La
Bethmalaise, cu care a stabilit legături strânse de prietenie încă din anul 2006,
când a participat la Festivalul Internaţional de la Brix. Relaţiile au continuat şi
în anii următori, astfel că în 2009, Ansamblul “Câmpul Pâinii” a participat la
manifestările din Arrien en Bethmale, iar în luna august, Ansamblul de cântece
și dansuri al Asociației La Bethmalaise a participat la Festivalul Internațional
de Folclor de la Cugir.
Cheltuielile de cazare şi masă pe durata şederii în Franţa vor fi asigurate de
către organizatori. Participarea la cele două evenimente se încadrează în obiectivul stabilit în Strategia de Dezvoltare a Oraşului Cugir referitor la dezvoltarea
relaţiilor culturale internaţionale şi la promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale.
Rodica FLOREA - Casa de Cultură
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FINANTARE NERAMBURSABILA REGIO
PENTRU 7 STRAZI DIN CUGIR SI VNEREA
Primăria Oraşului Cugir se pregăteşte pentru demararea lucrărilor
de reabilitate şi modernizate a şapte străzi din Cugir şi Vinerea. După
aproximativ 5 ani de aşteptare, primarul Adrian Teban a semnat
la sfârşitul lunii aprilie contractul de finanţare nerambursabilă în
valoare de 16,09 milioane lei pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi: str.1 Mai, str. Mihai Viteazu, str. Avram
Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. 21 Decembrie 1989, str. Râul Mic
şi str. Eroilor – Vinerea, Oraşul Cugir, Judeţul Alba”. Proiectul este
finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” şi
presupune reabilitarea şi modernizarea a 6.89071 km din reţeaua de
străzi urbane.
Valoarea totală proiectului este de 20.427.773,48 lei, din care
valoarea totalǎ eligibilǎ se ridică la 16.421.352,00 lei, valoarea TVA
aferentǎ cheltuielilor eligibile este de 3.941.124,48 lei, iar valoarea neeligibilǎ este de 65.297,00 lei. Din valoarea totalǎ eligibilǎ a
proiectului 86,5% reprezintă finanţare nerambursabilǎ din FEDR,
11,5% reprezintǎ finanţare nerambursabilǎ din bugetul naţional şi
2%, adică 328.427,04 lei este co-finanţarea eligibilă a Oraşului Cu-

gir, la care se adaugǎ 65.297 lei valoare ne-eligibilǎ..
Fondurile vor fi alocate diferenţiat pe străzi, în funcţie de
gradul de degradare şi printr-o strânsă coordonare cu acţiuni
şi activităţi realizate în cadrul altor proiecte de dezvoltare, în
vederea creşterii confortului social al locuitorilor, creşterii
atractivităţii oraşului şi stimulării dezvoltării economice. Cele 7
strazi vor fi reabilitate şi modernizate pe o lungime de aproape 7
km, se vor efectua lucrǎri de modernizare şi extindere a reţelelor
de canalizare pluvialǎ, menajerǎ şi de apǎ potabilǎ pe o lungime
de aproximativ 5 km, se va realiza canalizare subteranǎ (pentru
reţelele electrice, telefonie, internet şi TV Cablu) pe aproximativ 4,66 km, se vor moderniza trotuare pe o suprafata de aproximativ 14.400 mp. Tot în cadrul proiectului se va moderniza
podul peste Râul Mic, pod situat pe strada 21 Decembrie 1989
(in faţa SC UM Cugir SA ) şi se va construi un pod peste Râul
Mic care va face legatura cu drumul spre satul Bucuru.
Prin acest proiect administraţia publică locală doreşte să
sprijine dezvoltarea economică, socială şi echilibrată a tuturor
cartierelor oraşului, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu
accent pe sprijinirea dezvoltării durabile, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, obiectivul general al proiectului fiind îmbunătăţirea accesibilităţii oraşului
şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea
stimulării dezvoltării economice durabile,
Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, iar
lucrările de modernizare şi viabilizare a infrastructurii rutiere
din Cugir se vor executa pe parcursul a 14 luni, cel mai probabil începând cu luna august 2014. În prezent se derulează procedurile de achiziţii pentru contractarea operatorilor care vor
executa lucrările şi vor asigura dirigenţia de şantier (supravegherea tehnică a lucrărilor).
Cristina TÎRU - Consilier Birou Managmentul Proiectelor
cu finanţare internaţională

Investiţii la baza CSO Cugir

Administraţia cugireană se pregăteşte să demareze un proiect de investiţii prin care baza sportivă CSO se va apropia de standardele
sportului de mare performanţă. Investiţiile propuse au fost apreciate de către preşedintele Federaţiei Române de fotbal care a vizitat recent
baza sportivă cugireană. Ba mai mult, reprezentantul FRF l-a asigurat pe edilului cugirean că îi va acorda tot sprijinul pentru preluarea de
la UM Cugir a stadionului Parc, aflat în stare de degradare.
În ultimii ani, actuala baza sportivă CSO a beneficiat de importante lucrări de reabilitare şi amenajare, care au creat condiţii optime
pentru desfăşurarea diferitelor activiţăţi sportive. Rezultatele nu s-au lăsat aştepate astfel că, în prezent, Cugirul se poate mândri cu o
echipă de fotbal cu şase reale de promovare în liga a-II-a, cu doi campioni la tenis, cu doi vicecampioni modiali la karate şi cu o pepinieră
de mici talente sportive. Din acest motiv, primarul Adrian Teban şi-a propus să continue investiţiile la baza sportivă pentru a asigura dezvoltarea performanţei sportive. “Pe lângă investiţiile în infrastructură şi sănătate, consider că avem o datorie faţă de copiii şi tinerii din
Cugir care au demonstrat că pot performa în sport dacă li se oferă şansa şi condiţiile adecvate. Ultimele rezultate ale tinerilor cugireni ne-au
confirmat această încredere, motiv pentru care ne-am propus să investim în continuare în baza sportivă Vom amenaja încă două terenuri de
tenis, dintre care unul va fi mai mare şi va avea o tribună acopertită. Totodată, dorim să realizăm o copertină deasupra tribunei stadionului
şi să reabilităm porţile de acces. Suntem convinşi că la finalul lucrărilor, baza sportivă a CSO Cugir va corespunde standardelor sportului
de mare performanţă” a declarat primarul Cugirului, Adrian Teban.
Proiectul de modernizare a fost apreciat şi de către Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Burleanu Răzvan care a vizitat recent
mai multe baze sportive din judeţ, printre care şi cea de la Cugir. Cu această ocazie, primarul Adrian Teban a discutat cu reprezentantul
FRF şi despre potenţialul stadionului Parc, care se află în stare accentuată de degradare datorită lipsei capacităţii financiare a actualului
proprietar, SC UM Cugir. După vizitarea acestui stadion,
preşedintele FRF l-a asigurat de tot sprijinul său în demersul pe care edilul cugirean intenţionează să-l facă pentru preluarea în administrea primăriei a acestui stadion,
cu scopul de a-l reabilita pe baza unor fonduri europene.
“Asistăm la degradarea unuia dintre cele mai mari stadioane din judeţul Alba, fratele geamăn al stadionului Unirea
şi este păcat că nu putem face nimic să oprim acest lucru, deoarece se află în proprietatea fabricii. Preşedintele
FRF a promis că va discuta cu reprezentanţii Ministeruluui Economiei poibilitatea transferării obiectivului către
administraţia locală. Dacă vom reuşi, suntem hotărâţi să
accesăm fonduri europene pentru a reabilita şi a revitaliza
acest stadion” a declarat Adrian Teban.
		
Prof. Adrian MIHAI - CSO CUGIR

Reabilitarea ambulatoriului
cugirean tot mai aproape de
contractare

Peste 4.500.000 lei din fondurile europene nerambursabile vor
fi investiţi în curând în ambulatoriul Spitalului Orăşenesc Cugir.
Primăria a primit în data de 2 iunie o notificare prin care ADR Centru anunţă demararea procedurilor de contractare a proiectului privind
modernizarea şi dotarea ambulatoriului (policlinicii) din cadrul spitalului. Urmează a fi realizate lucrări de reabilitări interioare şi exterioare (inclusiv a reţelelor termice, electrice şi sanitare), precum şi
dotări cu echipamente medicale moderne pentru fiecare cabinet în
parte. Valoarea totală a proiectului este de peste 6.000.000 lei, din
care 4.500.000 lei sunt fonduri europene nerambursabile.
Potrivit primarului Adrian Teban semnarea proiectului este
doar o noţiune de timp: ”Ne bucurăm că am reuşit să trecem peste
toate hopurile pe care le-am întâlnit în demersul nostru de a accesa bani europeni pentru policlinică şi ne pregătim să semnăm contractul de finanţare, la a cărui documentaţie se lucrează în prezent”.
Administraţia locală a întâmpinat o serie de dificultăţi încă de la început, când a obţinut cu întârziere toate avizele necesare, motiv pentru care proiectul a ajuns pe lista de rezervă. Ca urmare a realocării
de fonduri, ADR Centru a reluat evaluarea, proiectul trecând de
toate etapele acestei proceduri. Emoţiile au continuat şi în faza de
precontractare, când, la ultima vizită la faţa locului, experţii ADR
au constatat că subsolul clădirii policlinicii nu a fost cuprins în inventarul bunurilor domeniului public. Primăria a parcurs toţi paşii
necesari pentru a completa documentele cu cele solicitate, însă a
mai fost nevoie de o hotărâre a guvernului prin care să fie completat
inventarul bunurilor domeniului public cu această parte a clădirii.
Hotărârea trebuia înaintată către ADR Centru până în 22 mai, în
caz contrar Cugirul pierdea şansa reabilitării ambulatoriului cu fonduri europene. Cu sprijinul prefecturii Judeţului Alba care a înaintat
Guvernului României un proiect în acest sens, în data de 13 mai
a fost emisă Hotǎrârea de Guvern nr. 393, publicatǎ în Monitorul
Oficial nr. 363 din 16 mai 2014, pentru modificarea anexei nr. 9
la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba, cu modificǎrile de rigoare la poziţia nr.
252 - 3. Cǎdire policlinicǎ. Astfel au fost respectate toate termenele
impuse de autoritatea finanţatoare.
Acest proiect completează eforturile administraţiei cugirene de
a îmbunătăţi infrastructura de sǎnǎtate din oraş, cu scopul de a crea
condiţii mai bune pacienţilor. Anul trecut Primăria Cugir a demarat
un proces de renovare la o altă clădire a spitalului, mai exact la
imobilul care găzduieşte Chirurgia şi Internele, unde sunt executate
lucrări de consolidare, reabilitare interioară şi exterioară, inclusiv
lucrări de recompartimentare. Investiţia, realizată din bugetul local, trebuie finalizată la sfârşitul lunii iunie, astfel încât activitatea
medicală care se derulează în prezent în policlinică, să fie mutată în
clădirea proaspăt renovată, pentru a putea fi demarat proiectul de
reabilitare, modernizare şi dotare a ambulatoriului.
Insp. Ana-Maria STOIAN , Cabinet Primar

UM și Fabrica de Arme Cugir nu
mai au datorii istorice!

Obligaţii fiscale in sumă de peste 1,1 miliarde lei ale unor companii din industria de aparare au fost anulate prin Ordonanţa de
Urgenţă privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
ale unor operatori economici din industria de apărare. Decizia a fost
adoptată de catre Executiv în ultima sedinţă.
Prin această ordonanţă au fost iertate de datoriile istorice Fabrica
de Arme din Cugir, Uzina Mecanică precum şi alţi 13 operatori economici cu capital integral de stat din industria de apărare care sunt
de interes strategic pentru statul român și au o pondere semnificativă
în producția de armament, muniție, blindate, furnizori de bază pentru
Forțele Sistemului Național de Apărare.
Concomitent cu această măsură, sunt necesare alte acțiuni de
reorganizare și restructurare pentru operatorii economici din industria de apărare, care să conducă la viabilizarea acestora. Totodată, în
cazul operatorilor economici la care statul este acționar integral sau
majoritar, se poate aproba, în condițiile legii și cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acțiuni a obligațiilor
fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și
obligațiile fiscale către fondul de risc, ca urmare a împrumuturilor
externe garantate de stat.
Măsurile propuse prin această Ordonanță de Urgență nu se aplică
operatorilor economici cu capital majoritar de stat și nici operatorilor
economici din industria de apărare, care produc sau comercializează
produse ce nu sunt destinate unor scopuri militare.
L.B.
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