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Mai multe active de la Uzina Mecanică Cugir ar putea intra
în administrarea primăriei locale
nu se va intervenii pentru îmbunătăţirea
În decursul timpului am încercat, şi în unele cazuri am reuşit să preluăm din activele cu caracter social
condiţiilor pe care le oferă. Dacă ar benaflate în patrimoniul S.C. ,,Uzina Mecanică Cugir” S.A., care nu au servit și nu servesc obiectivului de
eficia de unele lucrări de reabilitare şi ameactivitate al fabricii. Casa de Cultură şi Stadionul Metalurgistul sunt exemple de obiective pe care primăria
najare, Cabana Prislop ar putea deveni o
a reuşit să le preia de la fabrică în contul datoriilor şi să le reabiliteze, transformându-le în centre culturale
locaţie potrivită pentru taberele şcolare,
şi sportive.
precum şi un punct de atracţie pentru iuMai sunt alte patru active pe care am dori să le preluăm în contul creanţelor fiscale pe care le înregistrează
bitorii turismului şi a sporturilor de iarnă.
fabrica și anume: Blocul nr. 10 şi Blocul nr. 11 de pe str. Râul Mic, Cabana Prislop şi Stadionul Parc, a căror
Un alt obiectiv pe care dorim să-l
valoare de invenar este de 9.888.654 lei. Aceste construcţii sunt într-un profund proces de degradare, iar
preluăm este stadionul Parc, unul dintre cele
uzina nu dispune de fonduri pentru reparaţii şi reabilitări şi nici nu este interesată de ele. Dacă ar fi cedate
mai mari stadioane din judeţul Alba, fratele
primăriei, pe de-o parte s-ar rezolva problema achitării datoriilor financiare pe care le are SC UM Cugir
geamăn al stadionului Unirea. Datorită lipcătre bugetul statului, iar pe de altă parte, administraţia locală ar putea veni în întămpinarea unor nevoi ale
sei capacităţii financiare a actualului propricomunităţii locale.
etar, SC UM Cugir, stadionul se degradează
Spre exemplu, foarte multe familii tinere sau cu venituri reduse se adresează primăriei pentru închiripe zi ce trece, fiind afecată în principal tribuna. Reamintim că preşedintele FRF a vizitat de curând baza
erea unei locuinţe ANL sau a unei locuinţe sosportivă şi ne-a asigurat de tot sprijinul său în demersul pe care l-am demarat pentru preluarea acesteia
ciale. Din păcate, multe solicitări rămân nerîn administrea primăriei.
ezolvate, în condiţiile în care fondul locativ de
În luna mai, am înaintat către ministrul Economiei, Constantin Niţă o adresă prin care am solicitat
care dispune administraţia locală este insufitrecerea în proprietatea publică a statului a imobilelor prezentate, în contul creanțelor fiscale adminiscient, iar bugetul local nu permite construirea de
trate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală. Dacă deblocuri noi. Preluarea imobilelor nr. 10 şi nr. 11
mersul administraţiei locale va primi undă verde, ca aceste imobile ar urma să fie trecute prin Hotărâre a
ar putea rezolva într-o oarecare măsură această
Guvernului din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a orașului Cugir și în administrarea
problemă, ele putând fi reabilitate şi transforConsiliului Local al Orașului Cugir.
Adrian TEBAN, Primarul Oraşului Cugir
mate în locuinţe sociale sau în locuinţe pentru
tineri.
În ceea ce priveşte cabana Prislop, interesul
manifestat de către turiştii este tot mai scăzut,
De-a lungul anilor, cântecele, dansurile și tradițiile noastre s-au bucurat de o largă apreciere datorită măiestriei
în principal datorită deteriorării aceastei locaţii,
interpretative, sobrietății costumelor celor care păstrează vii obiceiuri ancestrale. În acest an pe adresa Casei de
a cărui destin riscă să fie unul nedorit, dacă
Cultură Cugir au venit 5 invitații de a participa la diferite festivaluri folclorice din Franța. Am decis să participăm

Cugirul a participat la trei spectacole în Franța

Regulamentul de vânzare
al locuinţelor construite prin ANL
Consiliul Local al oraşului Cugir a aprobat Regulamentul de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Adoptarea acestui regulament s-a impus ca urmare
a apariţiei Hotărârii de Guvern nr. 506/2014 prin care imobilele ANL au trecut din domeniul
public în domeniul privat al statului.
Potrivit Legii nr.152/1998, locuinţele se pot vinde titularilor contractelor de închiriere si/
sau către persoanele în beneficiul cărora s-a continuat închirierea, în condiţiile legii, numai la
solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă fără ca vânzarea
să fie condiţionată de vârsta solicitantului.
Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice
locale şi reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită
efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în
funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie
ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în
condiţiile legii, în cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majorează cu
un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor
puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la
momentul începerii lucrărilor acestor locuinţe.
Pentru anul 2014 valoarea de înlocuire este de 328 euro/mp inclusiv TVA potrivit Ordinului
nr. 1391/2014.
Sumele obtinute din vanzarea locuintelor ANL se incaseaza initial in contul Primariei
orașului Cugir, apoi se vor vira in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte şi sunt destinate,
exclusiv finantarii constructiei de locuinte.
În oraşul Cugir exista un numar de 54 unitati locative construite prin Agentia Natională
pentru Locuinţe. Acestea au fost receptionate succesiv in perioada 2004-2008 si sunt închiriate catre beneficiarii care au intrunit conditiile legale de acces la o locuinţă tip ANL.
Vânzarea acestor locuinţe se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.85/1992,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii
cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau
bugetare de stat coroborate cu prevederile Legii nr.152/1998, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
Prof. Horia ROTCHE,
Viceprimar

doar la două evenimente, din motive de timp și de buget, care erau organizate unul după altul: la Marcoux, departamentul Loire și în Arrien en Bethmale, în Pirinei.
Din delegația Cugirului au făcut parte alături de domnul Primar, ing. Adrian Teban și trei consilieri locali,
personal de la Casa de Cultură, taraful și soliștii Casei de Cultură și Ansamblul de cântece și dansuri Câmpul
Pâinii din Vinerea. Prima participare a fost la cea de a 40-a aniversare a grupului folcloric “Les Fardelets du
Forez” din Marcoux, Franța, grup pe care l-am întâlnit în cursul anului trecut cu prilejul participării la Festivalul
Internațional de folclor “Foire Europeenne” de la Rive de Gier. Au fost zile de adevărată de sărbătoare, cu ateliere
de dansuri și un spectacol susținut alături de grupul francez și Ansamblul profesionist “Ray” din Bielorusia. De
Ziua Națională a Franței, Ansamblul “Câmpul Pâinii“ a susținut un spectacol în localitatea Combronde. Sala de
festivități a devenit neîncăpătoare pentru publicul venit să asiste la spectacolul de 90 de minute susținut integral
de către grupul nostru folcloric. Atmosfera frumoasă s-a prelungit și după eveniment, Banda de Combronde și
taraful nostru realizând un veritabil dialog muzical, spre bucuria tuturor participanților.
Schimbul cultural cu asociația franceză Les Fardeledts du Forez a fost unul cât se poate de fructuos, între
grupurile noastre creându-se o strânsă legatură care va continua prin alte schimburi culturale viitoare, grupul
francez acceptând ca anul viitor să fie oaspeții noștri la unul dintre festivalurile organizate aici.
Din data de 17 iulie, delegația a pornit mai departe, spre localitatea Arrien en Bethmale, unde am răspuns
invitației lansată de Asociația La Bethmalaise, mai vechii noștri prieteni. Primul contact cu această asociație a
fost realizat în anul 2006 când Ansamblul “Câmpul Pâinii“ a participat la Festivalul de la Brix, în Normandia.
Legătura s-a păstrat, iar în anul 2009 delegația din Cugir a fost prezentă în Bethmale, asociația franceză la rândul
ei participând la Festivalul Internațional de Folclor de la Cugir. Reîntâlnirea celor două grupuri a fost plină de
emoții și căldură iar prietenia deja stabilită a făcut ca atmosfera evenimentelor să fie mult mai familiară și plină
de cordialitate.
Spectacolul și balul la care delegația noastră a participat pe valea Bethmale s-au bucurat de un real succes.
La toate evenimentele susținute în Franța au fost prezente oficialitățile locale, primari, consilieri locali și
departamentali, iar atenția și aplauzele publicului au asigurat succesul fiecărui spectacol. Legăturile create cu grupurile fraceze întăresc și continuă un schimb cultural benefic atât pentru imaginea României în afara granițelor
cât și în ceea ce privește tradiția și percepția tradiției în diferite culturi europene.
Prin participările de anul acesta a fost adusă din nou o contribuție la promovarea imaginii orașului nostru,
a lucrurilor bune și frumoase pe care le păstrăm cu drag, a ceea ce reprezintă partea minunată a locului în care
trăim și a țării noastre.
Dat fiind aprecierile de care s-a bucurat delegația noastră, misiunea a fost îndeplinită cu succes iar în viitor
se anunță păstrarea și dezvoltarea unor relații frumoase cu aceste regiuni din Franța.
Diane ȚIGĂNILĂ, Casa de cultură Cugir
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Primăria administrează direct pieţele din oraş

Din 1 iulie 2014, activitatea piețelor agroalimentare și a târgurilor care funcționează pe raza oraşului Cugir este gestionată direct de
primărie, prin Serviciul Comunitar Local de Utilități Publice – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat. Preluarea în administrare
directă a pieţelor se datorează intrării în lichidare a S.C. Cugireana SA.
Predarea-primirea bunurilor care au făcut obiectul contractului de dare în administrare încheiat cu SC Cugireana SA s-a făcut pe bază
de proces verbal încheiat de către o comisie numită prin dispoziția primarului, din care a făcut parte şi lichidatorul judiciar. Contractele de
închiriere boxe încheiate de Sc Cugireana SA au fost prelungit, în aceleaşi condiţii, până la data de 30 septembrie 2014.
Preluarea de la SC Cugireana SA a administrării pieţelor agroalimentare din Cugir şi trecerea la modul de administrare directă de către
Primărie a acestora se impune în urma comunicării venite de la lichidatorul societăţii. Consiliul Local Cugir a aprobat regulamentul de
organizare şi funcţionare a pieţelor în oraşul Cugir. Potrivit actului normativ, pieţele agroalimentare şi industriale cu caracter permanent
din oraşul Cugir sunt Piaţa Complex (strada Mureşului, 2 A), Piaţa 1 Mai (strada 21 Decembrie 1989) şi Târgul de cereale (strada Griviţei)
În Piaţa Complex se comercializează legume şi fructe, lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, ouă, miere şi produse apicole, flori naturale şi artificiale, seminţe, produse industriale şi artizanale, alimentare şi nealimentare. Orarul de funcţionare al acestei pieţe
a fost stabilit astfel: perioada de vară: luni – vineri orele 6.30 – 20.00, sâmbăta orele 6.30 – 14.30, duminica închis; perioada de iarnă: luni
– vineri orele 7.00 – 17.30, sâmbăta orele 6.30 – 14.30, duminica închis.
În Piaţa 1 Mai se comercializeză aceleaşi tipuri de produse, însă orarul de funcţionare diferă:- perioada de vară: duminica orele 6.30 –
14.30: luni – sâmbăta închis; perioada de iarnă: duminica orele 7.00 – 14.30, luni – sâmbăta închis. În târgul de cereale se comercializează
cereale, seminţe, cartofi, după următorul orar: perioada de vară: duminica orele 6.30 – 14.30: luni – sâmbăta închis; perioada de iarnă:
duminica orele 7.00 – 14.30, luni – sâmbăta închis.
Potrivit regulamentului aprobat de către Consiliul Local Cugir, utilizatorii pieţelor au dreptul să se informeze asupra tarifelor practicate
în piaţă, să aibă acces gratuit la cântarul de verificare, să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le
comercializează, să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei, să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare
a pieţei. Producătorii agricoli au dreptul să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administraţia pieţei cântare verificate metrologic.
Acestora li se adaugă drepturi specifice stabilite în contractele de închiriere.
În ceea ce priveşte obligaţiile, aceştia trebuie să afişeze preţurile pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale, să
respecte legislaţia privitoare la desfacerea produselor, să etalaleze instrumentele de măsură, să folosească numai cântarele verificate din
punct de vedere metrologic, să aibă inscripţionată denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale, afişată
la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă. De asemenea, sunt obligaţi să menţină în permanenţă curăţenia la locul de vânzare
şi în jurul acestuia şi să transporte gunoiul la locurile special amenajate în cadrul pieţei, ori de câte ori este cazul, să nu expună mărfurile
în afara locului de vânzare alocat, să nu ofere mărfurile spre vânzare, din mers, sau înainte ori după ora de deschidere/închidere a pieţei.
Trebuie spus că producătorii sunt responsabili în faţa consumatorilor şi a organelor de control pentru calitatea produselor oferite la
vânzare şi răspund pentru respectarea normelor de igienă, producere, prelucrare şi comercializare a produselor
Nerespectarea prevederilor legale constituie contravenţi ( dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie
considerate infracţiuni) şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei. În cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate, o dată cu
aplicarea sancţiunii se dispune şi evacuarea utilizatorului contravenient din incinta pieţei, interzicându-i-se a mai comercializa produse în
incinta pieţei. 									
Cristel DĂUCEANU, A.D.P.

În curând, cugirenii vor putea apela la taxi

După mai bine de şase ani, Cugirul ar putea avea încurând un serviciu
de taximetrie. Primăria Oraşului Cugir a emis o autorizaţie de taxi unei
firme care intenţionează să pună la dispoziţia clienţilor cugireni un număr
de cinci taxiuri. Autorizaţia a fost emisă în luna iunie urmând ca firma
solicitantă sa indeplineasca conditiile legale pentru autorizarea fiecărui autovehicul în parte.
Potrivit legislaţiei în vigoare, autoritate publică locală poate elibera autorizatii taxi în conformitate cu raportul de 4 la 1000 de locuitori. In contextul reducerii populaţiei, numărul autorizaţilor care pot fi emise de primărie
a scâzut în ultimii patru ani de la 112, la 108. Acest lucru a impus modificarea de către Consiliul Local Cugir a Regulamentului pentru organizarea
si executarea serviciului public de transport in regim de taxi pe teritoriul
orasului Cugir care este anexă la HCL 38/2010.
Dincolo de această modificare adusă, trebuie spus că în regulament
sunt stabilite condiţile pe care trebuie să le îndeplinească trasportatorul,
autovehiculele folosite, taximetriştii, obligaţiile, drepturile, inderdicţiile şi
restricţiile acestora, orarul de funcţionare, precum şi conduita profesională.
Transportul de persoane în regim de taxi se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport si dotate
cu aparate de taxat, statii radio de emisie-receptie si lampa taxi - toate în
stare de functionare. Totodată, vehiculele trebuie să aibe însemne, înscrisuri

si elemente de culoare ale caroseriei - galben începând cu partea de
deasupra benzii duble tip sah, stabilite în conformitate cu reglementarile în vigoare. Aparatul de taxat se fixeaza la loc vizibil, având
afisajul îndreptat catre interiorul autovehiculului.
Înfiintarea sau desfiintarea locurilor de asteptare clienti se vor
analiza si aviza de catre Primaria orasului Cugir, cu consultarea
reprezentantilor taximetristilor.
Trebuie spus că serviciile de dispecerat sunt obligatorii, in conditiile Legii 38/2003, pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati. Acestea se pot executa doar de dispecerate taxi aflate pe raza
oraşului, autorizate de primarie, pentru se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin
alte mijloace.
Tariful de distanta maximal pentru serviciul public de persoane
in regim de taxi se poate ajusta cu indicele de inflatie, anual prin
hotarare a Consiliului Local al orasului Cugir.
Sumele provenite din activitatea de autorizare, precum si cota
din amenzile aplicate pentru încalcarea legislatiei în vigoare, constituie venituri la bugetul local al orasului Cugir.
Aurelian STANCIU, A.D.P.

Pagini de istorie: Conscripţia din 1766
Semnalată de ing. Augustin Berian în Monografia Cugirului (1932), descoperită în Arhivele Naţionale ale României de
Costin Feneşan, conscripţia satului grăniceresc Cugir 1766 a fost
publicată în revista Apulum în 1988 de Nicolae Florea şi Vasile
Ionaş.
Conscripţiile aveau ca scop stabilirea precisă a numărului
locuitorilor, a averii familiilor grănicereşti, punându-se accent
pe bărbaţii care urmau să se înroleze, pe cei înrolaţi şi pe cei
lăsaţi la vatră. Erau conscrise casele de locuit, suprafeţele de
pământ, uneltele de muncă şi animalele deţinute în gospodărie.
De regulă, conscrierea se repeta la 6 ani şi era făcută concomitent
cu recensământul de impozit pe teritoriul din afara graniţei militare. Fiecare grănicer era obligat să se prezinte personal în faţa
comisiei de conscriere, iar pentru evitarea suspiciunilor în faţa
conscriptorilor erau chemaţi în acelaşi timp mai mulţi grăniceri
învecinaţi. Anual se făcea rectificarea conscripţiei, modificările
fiind anunţate de capul familiei grănicereşti ofiţerului de
administraţie respectiv.
Odată cu trecerea locuitorilor din Cugir în rândul grănicerilor,
s-a întocmit conscripţia satului, între 17-21 iunie 1766. Documentul păstrat sub forma unui caiet cu 16 file se află la Direcţia
Generală a Arhivelor Naţionale Bucureşi, Colecţia Documente
transilvane, VIII/36 şi este scris în limba latină. El a fost redactat pe baza datelor cuprinse în tabelele de impozit pe anul fiscal
1763-1764, a socotelilor alodiale ale oraşului Orăştie pe ultimii
6 ani şi a declaraţiilor luate de la locuitorii satului sub prestare
de jurământ. Au fost conscrise casa de încartiruire a militarilor
împreună cu dependinţele, casele locuitorilor cu apartenenţele
(grădini, teren arabil, fânaţ, vii), pădurile comune, morile de
făină, pivele de pănură şi ulei, munţii şi alte folosinţe aducătoare
de venit.
Concret, aflăm informaţii preţioase scrise din care selectăm:
Casa de încartiruire a fost clădită în 1755, în partea de apus a
localităţii, construită din piatră şi acoperită cu şindrilă. Avea
3 încăperi pentru dormit cu cuptoare de lut, ferestre de sticlă
prinse-n rame de plumb. Dispunea de bucătărie, toate încăperile
fiind podite cu scânduri. Grajdul, în curte, avea 2 încăperi, putând
adăposti 16 cai. La nord de această casă erau grădina de legume
şi livada. Urmează conscrierea caselor cu specificarea numelui locuitorilor care le ocupau înainte de trecerea lor în rândul
grănicerilor. Sunt enumerate 238 de case cu 290 capi de famile,
fiind multe case în care locuiau 2-3 familii. În general fiecare
casă dispunea de grădină, excepţie 8 case. În ceea ce priveşte

suprafeţele de teren deţinute, înregistrăm diferenţe notabile,
de la lipsa totală a unor astfel de suprafeţe (46 case 0 ferdele)
până la 50 ferdele. La fel şi în privinţa fânaţurilor şi a viilor.
Tocmai această diferenţă rămâne a fi lichidată prin aplicarea
legislaţiei grănicereşti care va duce la uniformizarea loturilor
deţinute de grăniceri. În acest sens, un alt document, Musterungliste, datat 20 mai 1777, semnat de generalul de brigadă
Christian Roll şi comisarul de război Gh. Obst, scris în limba
germană şi publicat în traducere de George Bariţ în revista
Transilvania din Sibiu 1885-1886, preciza că la început în Cugir au fost 200 sesii militare (o sesie = 9 găleţi x 4 ferdele= 36
ferdele). Pe lângă aceste 36 ferdele de semănătură fiecare sesie
mai avea 3 care de fân şi 20 vedre de vin. Documentul afirmă
că mai târziu în Cugir erau 300 sesii militare, din care numai
242 erau ocupate de familii, 58 fiind libere şi nemuncite, în
anul 1776.
În Conscripţie sunt numite, delimitate şi arătate foloasele
obţinute din pădurile comune Dumbrava cea Mare, Feţele,
Bucuru, Dealul Chiciura. Se precizează existenţa a 4 mori de
făină şi 2 de ulei, cum sunt construite, starea de conservare,
proprietarii, veniturile aduse, cheltuielile presupuse pentru
întreţinerea lor. Crâşmăritul şi măcelăritul se exercitau din
1754 în folosul magistratului din Orăştie, locuitorilor fiindu-le
interzis a încălca acest drept al oraşului.
Pescuitul şi vânatul erau libere. Dijmele şi censul erau
cedate de magistrat familiei Matskasi de Tinkova, dar ele se
percepeau numai la locul numit “La Bolovani” ( o dată la 2 ani
250-350 clăi grâu, 25-36 clăi ovăz, 7-10 găleţi porumb ştiuleţi.
Dijma din oi se compensa în bani la data conscripţiei). Solul
nu era prea fertil şi se practica asolamentul bienal. Târgul cel
mai apropiat era la Orăştie, Conscripţia precizând preţurile
produselor agricole şi ale muncilor ţărăneşti.
În ansamblu, Conscripţia semnată de Hannibal de
Sburlaţi (supremus vigiliarius praefectus) şi Mihail Roth (regius judex regiae Sedies Saxonicalis) îmbogăţeşte informaţia
documentară referitoare la situaţia economică şi socială a
ţăranilor din Transilvania în momentul în care o parte dintre ei
îşi schimbă statutul social, fiind trecuţi în rândul grănicerilor.
În plus cuprinde interesante date de economie agrară,
onomastică şi toponimie locală contribuind la completarea izvoarelor istorice privind ţinuturile grănicereşti de la jumătatea
secolului al XVIII-lea.
			
Prof. Nicolae FLOREA

Curierul de Cugir
DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Proiecţii film, cărţi, tombole şi surprize

În 26-27 iulie, Casa de Cultură a gazduit Caravana Culturală, un demers organizat la nivel naţional care işi propune să contribuie la educaţie
prin film şi carte. Sub îndemnul Ia-ţi prietenii şi hai la film!, cugirenii au
fost mobilizaţi să vizioneze filmul britanic “Discursul regelui” şi comedia
romantică “Miezul nopţii în Paris”. Iniţial, proiecţiile erau programate a
avea loc în are liber, însă datorită prognozei meteo nefavorabilă, organizatorii au decis să mute evenimentul în sala de spectacole.
Pe lângă plăcerea de a viziona filme de excepţie, cei care au răspuns
invitaţiei la eveniment s-au bucurat şi de lectură în cadrum unei minibiblioteci mobile, amplasată în holul Casei de Cultură. Pe lângă faptul că accesul
a fost gratuit, organizatorii au pregătit o tombolă de cărţi oferite de Editura
Nemira, precum şi alte concursuri sponsorizate.
Evenimentul a fost organizat în cadrul unui parteneriat dintre Primăria
Oraşului Cugir şi “Inspire Grup” şi a făcut parte dintr-un demers naţional
desfăşurată în perioada iulie-septembrie 2014, în 19 oraşe mici şi mijlocii,
printre care şi localitatea Cugir .

Muniție neexplodată găsită în timpul unor lucrări
agricole lângă Cugir
Echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului Alba Iulia a fost solicitată
să intervină în această după-amiază pentru asanarea unui teren cu munitie
de razboi neexplodată în localitatea Vinerea, orașul Cugir.
Proiectilul, care a fost descoperit întâmplător de niște localnici în timpul
unor lucrări agricole pe un câmp, a fost ridicat de pirotehnici și transportat
în condiții de siguranță, în vederea distrugerii controlate.
Annual, pe teritoriiul județului Aalba se înregistrează zeci de cazuri
similare. Cei care găsesc aceste bombe, majoritatea datând din timpul celui
de-al doilea război mondial, se pot considera norocoși că proiectilele nu au
explodat în proximitatea lor.
Specialiștii ISU atrag atenția cetățeniolor ca în momentul în care găsesc
obiecte care ar putea fi proiectile neexplodate să nu le atingă în niciun fel
și să sune de urgență la 112.

Campanie de vaccinare anti HPV
Părinţii care au fetiţe cu vârsta între 11 şi 14 ani trebuie să se prezinte în
cel mai scurt timp la medicul de familie pentru a solicita vaccinarea împotriva
virusului responsabil de apariţia cancerului de col uterin- Human Papilloma
Virus (HPV).
Direcţia de Sănătate Publică Alba a înaintat către medicii de familie din
oraş şi către Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Cugir
o adresă prin care le solicită să comunice numărul necesar de doze de vaccin
anti HPV. În acest sens, medicii de familie vor întocmi o listă cu cei care doresc
vaccinarea, în baza cererilor primite de la părinţii fetelor de 11-14 ani sau a
responsabililor legali ai acestora.
Trebuie spus că vaccinarea este gratuită şi se realizează în cadrul unui
subprogram de vaccinări opţionale pentru grupele de risc, lansat de Ministerul
Sănătăţii.
Vaccinul HPV protejeaza impotriva a patru radacini de viruşi: doua care
cauzeaza leziuni genitale si doua care provoaca aproape 70 la suta din cazurile
de cancer de col uterin.

Poliția Locală informează

În luna iulie, activitatea poliţiştilor locali s-a concentrat pe efectuarea de
verificări privind activitatea de comerț, asigurarea ordinii şi liniştii publice,
prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia orașului,
precum și pentru oprirea și staționarea neregulamentară a autoturismelor pe
domeniul public.
Astfel, au fost aplicate 31 sancţiuni contravenţionale din care 6 au fost cu
avertisment şi 25 cu amendă în valoare totală de 6.650 lei, din care:
- la HCL 79/2011 au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale din care 3 cu
avertisment şi 6 cu amendă în valoare totală de 2100 lei, privind desfășurarea
activității de comerț, staționarea sau oprirea autoturismului în loc nepermis și
pentru nerespectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor.
- la HCL 16/2014 s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale cu amendă în
valoare totală de 600 lei, pentru acțiuni de căutare/răscolire a deșeurilor menajere (peturi din plastic) din containerele operatorului de salubritate.
- la HCL 50/2013 s-au aplicat 7 sancțiuni contravenționale, din care, 3
au fost avertismente, iar 4 au fost amenzi în valoare de 800 lei pentru oprirea
autoturismului în zona de acțiune a indicatorului care interzice acest lucru.
- la HCL 45/2011 privind sancționarea nerespectării programului de
funcționare înscris în autorizația de funcționare de către agenții economici, a
fost întocmit un proces verbal de constatare a contravenției în valoare de 500
lei.
- la Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice s-au aplicat 9 sancţiuni
contravenţionale cu amendă în valoare totală de 1550 lei.
Totodată, la Legea 12/1990 și 661/2001 privind nerespectarea activității
de comerț au fost întocmite 2 procese verbale de contravenție în valoare de
1100 lei.
Continuare a unui mai vechi demers de eliberare a domeniului public de
către autoturismele care il ocupă ilegal, polițiștii locali au întreprins în această
perioadă mai multe acțiuni de identificare și somare a proprietarilor acestora
în conformitate cu prevederile HCL 79/2011.
Astfel, numai la nivelul orașului Cugir au fost identificate 11 autoturisme
care staționau sau ocupau ilegal parcările de pe domeniul public, multe dintre
acestea aflându-se într-o avansată stare de degradare.
De menționat că în urma somațiilor primite, 5 dintre proprietari și-au ridicat mașinile de pe domeniul public, 2 dintre aceștia au plătit taxa pentru locul
de parcare, urmând ca în cazul celorlalți să fie aplicate prevederile legale.
Jr. Horațiu GĂLDĂU
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Succese notabile
ale tenismenilor cugireni
în întrecerile naţionale

Tinerii sportivi de la Clubul de Tenis Alba-Cugir,
pregătiţi de antrenorul Gheorghe Hârceagă au obţinut noi
rezultate la Concursul Naţional de Tenis de la Cluj Napoca.
Tânărul cugirean Lucian Codea, a avut un parcurs foarte
bun la categoria băieţi 10 ani, reuşind să învigă 3 adversari
(T1: 6-0; 6-1. T2: 6-1; 6-0. T3: 6-0; 6-1), ca apoi în finală
să-l întâlnească pe vicecampionul la categoria sa de vârstă,
David Moraru, de care a fost învins cu scorul de 6-4; 6-2.
Chiar dacă s-a clasat pe poziţia secundă a concursului, Lucian Codea la cei doar 8 ani ai săi, s-a remarcat în acest an
reuşind să joace 4 finale, dovedind prin talent şi seriozitate,
rezultate de excepţie.
Dovadă stă şi recentul rezultat obţinut la Concursul Naţional de Tenis desfăşurat cu puţine zile în urmă la
Mediaş unde sportivul cugirean a câştigat competiţia fără
să piardă nici un ghem. O altă speranţă a tenisului cugirean
este Daria Fernandes, care a reuşit să ocupe la aceeaşi intrecere de la Mediaş, locul III al podiumului la categoria
12 ani-fete.

3
Ritm susţinut pentru finalizarea
lucrărilor la atelierul şcolar al
Colegiului Tehnic ,,I.D.Lăzărescu’’
Cugir.

La mai puţin de un an de la demararea reabilitării atelierului de la Colegiului Tehnic ,,I.D.Lăzărescu’’ au fost
executate o serie de lucrări importante care vor permite
elevilor să îşi însuşescă cunoştiinţele practice în bune
condiţii. Firma care execută lucrările de reabilitare a
locaţiei, a reuşit să finalizeze acoperişul clădirii, pe întreaga suprafaţă, să termoizoleze clădirea, să amenajeze
vestiarele, grupurile sociale, precum şi birourile pentru
profesorii de instruire practică. Se lucrează la reamenajarea interiorului prin turnare de pardoseală, la executarea
de tencuieli, zugrăveli şi la schimbarea instalaţiilor electrce şi termice.
Atelierul şcolii va fi folosit pentru procesul de instruire al cursanţilor care urmează şcoala profesională
pe sistem clasic şi sistem dual, precum şi pentru elevii
şcolii postliceale. Atelierul va fi organizat pe activitaţi de
prelucrări prin aschiere pe maşini unelte clasice şi maşini
unelte cu comandă numerică.
Elevii acestei instituiţii au toate şansele să beneficieze de noile condiţii de practică o dată cu începerea
noului an şcolar 2014-2015.
Valoarea investiţiei se ridică la 2.598.574,oo lei, sursa
de finanţare fiind bugetul local.
Luminița BIRĂESC

Reglementări legislative privind vânzarea-cumpărarea
terenurilor agricole situate în extravilan

Prin Legea nr.17/2014 s-au aprobat măsurile de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan, iar prin Ordinul nr.719/740/M.57/2333 din 2014 au fost aprobate normele metodologice pentru aplicarea
titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate
în extravilan.
Potrivit acestor acte normative, înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu
respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al
statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.
În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul trebuie să înregistreze, la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan,
în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor.
Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de următoarele documente:
a)o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu
domiciliul în străinătate;
b)o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de
către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz:
contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă
şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele
asemenea);
c)extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate “Stereografic 1970”, în condiţiile în care
terenul este intabulat;
d)o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea,
în cazul vânzătorului persoană juridică;
e)în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia
asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f)hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative,
după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul
vânzătorului persoană juridică;
g)certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h)alte documente doveditoare, după caz.
În termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile oferta
de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina de internet a acesteia.
Titularul dreptului de preempţiune trebuie ca, în termenul de 30 de zile să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare,
să comunice acceptarea ofertei vânzătorului şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată, sub
sancţiunea decăderii. Primăria va afişa, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele
prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afişare pe site către
structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz.
În cazul în care, în termenul de 30 de zile, mai mulţi preemptori de rang diferit îşi manifestă în scris intenţia de
cumpărare, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul va alege preemptorul, potenţial cumpărător, şi va comunica
numele acestuia primăriei.
În cazul în care, în termenul de 30 de zile, mai mulţi preemptori de acelaşi rang îşi manifestă în scris intenţia de
cumpărare şi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, vânzătorul
va alege dintre aceştia şi va comunica numele acestuia primăriei.
În cazul în care, în termenul de 30 de zile, un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de
vânzare sau celui oferit de ceilalţi preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura,
cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preţ, cu preemptorii de rang superior.
Această procedură se va desfăşura o singură dată, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile. La
expirarea celor 10 zile, vânzătorul va comunica primăriei numele preemptorului.
În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea efectuată de vânzător, primăria are obligaţia să transmită structurii
centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorului ales, potenţial cumpărător, în
vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale.
Dacă, în termenul de 30 de zile, niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a
cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege şi de normele
metodologice, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris primăria despre aceasta. Vânzarea liberă a terenului la un
preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare, ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta atrage
nulitatea absolută.
Oricine va putea cumpara teren agricol in tara noastră. Conform Legii nr. 17/2014, pot cumpara teren agricol
extravilan in tara noastra: -cetatenii romani, -cetatenii unui stat din Uniunea Europeana, -cetatenii statelor care fac
parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE; cuprinde Norvegia, Liechtenstein si Islanda) sau ai Confederatiei Elvetiene, -apatrizii cu domiciliul in Romania, intr-un stat din UE, -persoanele juridice avand nationalitatea
romana, -persoanele juridice avand nationalitatea unui stat membru al UE, a statelor care sunt parte la ASEE sau a
Confederatiei Elvetiene.
Înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de
preempţiune, este interzisă şi se sancţionează cu nulitatea relativă a actului încheiat cu încălcarea acestor dispoziții.
Aceste măsuri au fost instituite în scopul comasării terenurilor agricole în vederea creşterii dimensiunii fermelor
agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic.

				

Jr. Otilia Băluţiu,Secretar al orașului Cugir
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- STOICA PETRONELA-ISABELA ACT TRANSCRIS, născută în localitatea
DENIA - SPANIA;
- MONU-PĂCURARIU CARINA - ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea PILONA/ASTURIAS - SPANIA.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- SAMOILESCU SERGIU-ALEXANDRU şi JULA IRINA-ELENA;
- COSMA COSMIN-NICOLAE şi BENA
LENA-MARIA;
- STOICA FLROIN-MARIUS şi
CĂTĂNICI EMANUELA-CĂTĂLINA;
- HĂPRIAN ALEXANDRU-FLORIN şi
CIMUCA DAMARIS-IONELA;
- BOBOLOŢ GEORGE şi TURCIN FLORINA-SÎNZÎIANA;
- BORZA ANDREI-LEONARD şi
ŢÎRLEA MĂDĂLINA;
- CĂRPINIŞAN IOAN şi BÎRSAN GABRIELA;
- RODEAN CONSTANTIN şi OPROESCU VIORICA;
- MARA DORIN-MIRCEA şi MARA
DANIELA-ARIANA.

- DECESE ÎNREGISTRATE:
- CLONŢA TEREZIA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.I.Creangă nr.105;
- PÂRŞTIN MIRCEA, cu ultimul domiciliu în cugir str.Alex.Sahia nr.42;
- RUS GAVRILĂ, cu ultimul domiciliu
în Cugir str.R.Mic nr.120;
- MIHĂLŢAN MARIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.S.Bărnuţiu nr.68;
- PASCU MARIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Eroilor nr.3;
- COVACI ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în Cugir str.Doinei nr.11;
- BARBU PARASCHIVA, cu ultimul domiciliu în Cugir - Vinerea, str.
Principală nr.351;
- GROZA OTILIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Doinei nr.12;
- TRIFAN NICOLAE, cu ultimul domiciliu în Cugir str.Pîrîului nr.8;
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri stare civilă

Casa de Ajutor Reciproc înfiinţează
un club al pensionarilor din Cugir
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) din Cugir intentenţionează ca
în cursul lunii august a.c, să amenajejeze un club destinat pensionarilor din localitate.
Prin grija Consiliului Director al al CARP Cugir a fost cumpărată şi amenajată
o locaţie specială, în aceeaşi clădire în care îşi are sediul Casa de Ajutor Reciproc,
spaţiu care îndeplineşte condiţiile corespunzătoare desfăşurării specifice proiectului
iniţiat de asociaţie.
Potrivit lui Blaga va fi un loc de socializare pentru toţi pensionarii oraşului, fie ei
membri sau nu ai Casei de Ajutor, un cadru unde aceştia se pot întâlnii la o partidă
de şah, table sau jocuri de Remi.
Pensionarii vor avea la dispoziţie un calculator, televizor racordat la reţeaua de
cablu, aparat pentru cafea, răcoritoare, dar şi posibilitatea de a desfăşura evenimente
aniversare într-un cadru adecvat oferit de conducerea asociaţiei.
De menţionat că respectiva clădire reprezintă şi locaţia unde aproape în fiecare
lună pensionarii şi nu doar ei participă la audienţele organizate de directorul executiv al Casei judeţene de Pensii Alba, jur. Alexandru Retegan.
Vistian BLAGA, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Roșiile de grădină
Roşiile continuă să fie printre preferatele legume ale românilor şi nu-i de mirare
acest lucru având în vedere calităţile extraordinare ale acestor legume. Roşiile sunt o
sursă bogată de vitamina C, după părerea oamenilor de ştiinţă o singură roşie conţine
peste 50% din necesarul zilnic de vitamina C pentru o persoană adultă. Ele conţin deasemenea cantităţi însemnate de potasiu, magneziu, fosfor organic, calciu, sulf, substanţe
necesare organismului uman. Roşiile sunt considerate ca fiind extrem de eficiente pentru
prevenirea multor boli.
Din păcate de multe ori când cumpăram roşii din comerţ şi le tăiem observăm în interiorul lor fel şi fel de ramificaţii de culori care îţi taie pofta de mâncare şi care te duc cu
gândul la faptul că tehnologia folosită pentru producerea lor nu a fost corespunzătoare.
August este o lună în care gospodarii care cultivă în grădinile lor roşii, se pot bucura
din plin de rodul muncii lor. Şi cu toţii ştim ce înseamnă să te duci în grădină şi să culegi
roşiile care sunt mai coapte, adică care au avut timp să se matureze pe plantă şi să acumuleze substanţele care le fac atât de plăcute la gust şi sănătoase. Anul acesta este un an
bogat în precipitaţii, fapt bun deoarece a asigurat necesarul de apă din sol, dar totodată
a favorizat şi condiţii extrem de bune pentu bolile care atacă roşiile. Despre aceste boli
am mai scris şi cu ocazia altor articole. Important este ca şi pe parcursul lunii august să
ţinem sub control evoluţia acestor boli, care nu vor înceta să afecteze cultura roşiilor.
Dacă până la începerea coacerii roşiilor am efectuat tratamente cu substanţe sistemice, care previn şi stopează atacul bolilor, ca de exemplu: Curzate Manox, Ridomil,
Verita, Ortiva, Shavit, etc., după ce roşiile încep să se coacă vom folosi substanţe de
contact care previn atacul bolilor. Dintre aceste substanţe enumerăm: Dithane M 450,2% sau Champion 50 WP-0,3% sau Bravo 500 SC-0,2% sau Antracol 70 WP-0,2%
sau Champ 77 WG-0,3%, etc. Aceste substanţe pot fi folosite alternativ la interval între
tratamente de 7-8 zile. Înainte de efectuarea tratamentelor fructele coapte se vor recolta
şi numai după aceea se va executa tratamentul. Poate vom considera că sunt prea multe
tratamente dar, să nu uităm că bolile nu se odihnesc ci atacă permanent, mai ales în
condiţiile de climă a acestui an. Reamintim faptul că tratamentele fitosanitare se vor
efectua în intervalul de zi când temperatura nu depăşeşte 250 C.
În mod normal, plantele de roşii trebuie să vegeteze şi să ne dea rod până în toamnă
târziu şi aşa vor face dacă le îngrijim şi le vom proteja de atacul bolilor.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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“Festivalul naţional de dansuri şi tradiţii populare - Cugir”
Poiana cu goruni din Vinerea va găzdui a treia ediţie a “Festivalul
naţional de dansuri şi tradiţii populare - Cugir”, în zilele de 21-24 august. Va fi ultima ediţie organizată în baza programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare.
Ulterior, timp de cinci ani, administraţia locală va avea obligaţia de
a asigura sustenabilitatea proiectului, ceea ce înseamnă că ediţiile
viitoare vor fi organizate de către primărie, din bugetul local.
În momentul de faţă organizatorii evenimentului se află în toiul
pregătirilor, artiştii au fost contractaţi, programul manifestărilor a
fost deja realizat în amănunt, fără însă a se exclude posibilitatea unor
eventuale mici modificări. Nici anul acesta nu vor lipsi de la festival
ansambluri şi solişti renumiţi pe plan naţional şi zonal, precum şi
formaţii vocal instrumentale şi trupe de pop-rock.
Printre numele sonore ale cântecului popular care se vor auzi pe
scena amplasată în poiana cu stejari se numără: Ionuţ Fulea, Roxana

Reche, Ioana Breda Morar, Flaviu Cristea, Cristian Fodor. Vor
fi prezente 8 ansambluri din: Vinerea, Săliştea Sibiului, Sălaj,
Braşov, Mureş, Vâlcea, Orăştioara de Sus şi Botoşani. Şi la
acest festival, organizatorii păstrează obiceiul, devenit deja
tradiţie în cazul evenimentelor de acest gen, şi vor organiza o
paradă a portului popular la care sunt invitaţi să participe atât
gazdele, cât şi oaspeţii evenimentului.
Proiectul în baza căruia a avut loc festivalul a fost câştigat
la sfârşitul anului 2011 de Primăria Cugir, iar scopul acestuia
a fost acela de a creşte atractivitatea localităţii ca destinaţie
turistică, în cadrul său fiind prevăzute activităţi de promovare
şi mediatizare.
Proiectul “Festivalul naţional de dansuri şi tradiţii populare”
avut o perioadă de implementare de 36 de luni şi o valoare de
999.335,34 lei din care administraţia locală suportă din bugetul
local cheltuielile neeligibile de 2% din valoarea totală.
Ana-Maria HANEȘ

A fost stabilită data Festivalului “Toamna Cugireană”
În şedinţa din luna iulie, Consiliului Local Cugir a stabilit perioada de desfasurare a Festivalului “Toamna Cugireană” precum si comisia de organizare
a acestuia. Astfel, ediţia a XVII-a va avea loc în perioada 19 - 21 septembrie
2014, în locaţiile următoare: Piaţa Consiliului Europei, Str. Stadionului, Str.
I.L. Caragiale. De organizarea se ocupa o comisie formata din consilieri locali,
angajati ai primariei si ai Casei de Cultura.
În programul evenimentului se vor regăsii manifestările deja tradiţionale,
expoziţiile de artă şi tehnică militară şi parada portului popular, competiţiile
sportive, demonstraţiile de dansuri şi , binenţeles, spactacolul artistic. Dacă anul
trecut, prezenţa Gărzii Ansamblului Arhitectural Hotel Medieval Alba Iulia a
reprezentat o noutate, anul acesta organizatorii intenţionează să revigoreze programul prin prezenţa
Gărzii
Romane
de la Apulum
a Muzeului Unirii. O altă noutate va fi un cross montan de profesionisti si
amatori, organizat in parteneriat cu Run Silvania care se va desfăşura în zona
deluroasă a Cugirului.
Deocamdată se lucrează la program, însă cu siguranţă pe scena festivalului
vor urca nume sonore ale muzicii populare şi uşoare.
Pentru buna desfăşurare a evenimentului, consiliul local a aprobat interzicerea circulaţiei rutieră din data de 19.09.2014, ora 16.00 până în data
de 22.09.2014, ora 6.00 pe străzile unde au loc manifestările festivalului.
Circulaţia rutieră va fi deviată pe străzile V. Alecsandri, Unirii, şi Victoriei, cu
marcaj rutier corespunzător.
Luminița BIRĂESC

Fondul locativ a intrat in gestiunea directă a primăriei
Ca urmare a intrării în faliment a S.C Cugireana S.A., Consiliul Local Cugir a aprobat în şedinţa din 25 iulie
preluarea în gestiune directă a spaţiilor de locuit care constituie Fondul locativ proprietate privată a Oraşului Cugir. Este vorba despre 157 de locuinţe administrate până de curând de S.C. Cugireana S.A., în baza unui contract
încheiat în 2005 cu administraţia locală.
În contextul falimentării societăţii, Consiliul Local Cugir a luat act de denunțarea protocolului şi a Contractului
de dare în administrare a Fondului locativ de stat. În aceste condiţii, legislativul local a aprobat organizarea, începând cu 1 iulie 2014, a administrării prin gestiune directă a fondului locativ proprietate privată a oraşului Cugir,
prin intermediul Serviciului Comunitar Local de Utilități Publice - Biroul Administrarea Domeniului Public și
Privat. Totodată a fost aprobat şi modelul Contractului de închiriere precum şi un număr de 107 repartiţii pentru
foştii chiriaşi ai fondului locativ de stat.
Contractul de închiriere stipulează obligaţii atât pentru proprietar, cât şi pentru chiriaş. Astfel, primăria, în calitate de proprietar se obligă: să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă; să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a clădirii, pe toată durata închirierii locuinţei; să întreţină în bune
condiţii elementele structurii de rezistenţă ale clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii, acoperişul, faţada, împrejmuiri, să
întreţină în bune condiţii instalaţiile comune, proprii clădirii (instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii electrice şi de gaze).
De cealaltă parte, chiriaşul are datoria să: efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi
instalaţii din folosinţa exclusivă; să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca
urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; Dacă persoanele care au produs
degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii,
instalaţii, obiectele şi dotările aferente.
Tot obligatorii sunt şi asigurea curăţeniei şi igienizării locuinţei şi a părţilor de folosinţă comună, pe toată durata contractului de
închiriere. Chiriaşul trebuie să comunice proprietarului în termen de 30 de zile orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub
sancţiunea rezilierii contractului de închiriere. La mutarea din locuinţă, acesta trebuie să predea proprietarului locuinţa în stare de folosinţă
şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la predarea locuinţei.
										
Jr. Mădălina URIȚESCU

Şahistul cugirean Ianis
Traciuc, locul I la turneul
,,Trofeul Cetăţii’’, desfăşurat
la Deva
Peste 60 de şahişti de toate vârstele, de la copii până la seniori, reprezentând cluburi şi asociaţii sportive din Hunedoara,
Arad, Timişoara, Reşiţa, Ploieşti, Cugir ş.a, au participat recent
la grandioasa competiţie sportivă de şah ,,Trofeul Cetăţii’’, întrecere organizată de Clubul de Şah din Deva, ajunsă anul acesta
la cea de-a XXVI-a ediţie.
Turneul de şah destinat copiilor s-a dovedit extrem de disputat, mai ales că premiile puse în joc de către organizatori s-au ridicat între 50 şi 2000 de lei, în funcţie de locul ocupat în clasament.
La eveniment a luat parte şi o tânără speranţă a şahului de
la poalele Drăganei şi anume Ianis Mihai Traciuc, legitimat la
Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir, pregătit de profesorul de şah
Vasile Lupu, care la categoria ,,Copii sub 8 ani’’, a reuşit să se
claseze pe primul loc al podiumului şi pe locul VI la clasamentul
general al întrecerilor.

SVSU CUGIR
- Permanent la datorieServiciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Cugir a intervenit
pe parcursul lunii iulie in localitatea Vinerea pentru stingerea unui
incendiu de vegetatie uscata ca urmare a arderilor de miriste .
Pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite legate de
arderile necontrolate de vegetaţie uscată, SVSU Cugir vă recomandă
respectarea măsurilor generale de prevenire a incendiilor la executarea oricăror lucrări cu foc deschis. Astfel, arderea vegetaţiei uscate
şi a resturilor vegetale în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de
vânt este interzisă. Aceste lucrări se vor executa doar în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurânduse supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului
după terminarea activităţii. Utilizarea focului deschis nu se admite
la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie:
gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn,
hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat
şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
Pe langa specificatiile facute mai sus , cetatenii sunt obligati sa
se informeze si sa respecte si prevederile legislatiei de mediu privind

arderea miristilor si vegetatiei uscate .
Pe langa acest eveniment pe parcursul anului 2014 , SVSU Cugir a mai intervenit si la alte 15 incendii respetiv 3 incendii la case
, 2 incendii de amploare mica la apartamente datorate neglijentei
locatarilor , 4 incendii la agenti economici , 2 incendii la tablouri
electrice si 4 incendii datorate unor arderi necontrolate de reziduri (
cauciucuri , gunoaie menajere , resturi de lemne ) .
SVSU Cugir este pregatit permanent sa intervina in sprijinul cetatenilor cu autospecialele din dotare la stingerea incendiilor sau alte
situatii de urgenta ce pot aparea pe teritoriul orasului Cugir.
Ing. Ioan SIMU, Șef SVSU
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