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După finalizarea lucrărilor de la chirurgie,
încep lucrările la ambulatoriul spitalului

Sistemul medical din localitate s-a aflat în ultimii ani pe lista de prioritate a administraţiei locale, Spitalul Orăşenesc Cugir fiind beneficiarul unor lucrări de anvergură capabile să schimbe radical condiţiile medicale oferite cetăţenilor. Eforturile de revitalizare a instituţiei
medicale se vor vedea în câteva luni când va fi redată funcţionării clădirea ce adăposteşte secţiile de Chirurgie-interne, iar clădirea policlinicii va intra la rândul ei în proces de renovare şi modernizare.
Ne pregătim pentru recepţionarea lucrărilor de la chirurgie unde se lucrează în prezent la instalaţia de încălzire, la finalizarea căii de
acces pentru salvare şi la unele finisaje interioare. Această clădire a suferit transformări importante nu doar ca aspect, ci şi că structură.
Pe fiecare nivel în parte au fost turnaţi stâlpi şi plăci de consolidare astfel încât să fie întărită structura de rezistenţă a imobilului. Pe lângă
consolidare, clădirea a beneficiat şi de lucrări de recompartimentare care facilitează circuitul funcţional al unităţii medicale. Totodată, au
fost refăcute instalaţiile electrice, termice, de alimentare cu apă, instalaţiile de climatizare.
Investiţii de anvergură vor avea loc şi la policlinică, iar în acest caz vom beneficia de fonduri europene. După patru ani de aşteptare,
în luna august am semnat contractul de finanțare prin care se alocă 4,5 milioane lei fonduri nerambursabile Regio pentru modernizarea și
dotarea Ambulatoriului din Spitalul orășenesc Cugir. Cu aceste fonduri, la care se adaugă şi contribuţia Primăriei Orașului Cugir, se vor
reabilita 13 cabinete și 2 laboratoare medicale, se vor face recompartimentări, se va înlocui tâmplăria exterioară, se vor repara și finisa
pereții. De asemenea, din fondurile alocate, vor fi amenajate noi grupuri sanitare, va fi înlocuită instalația electrică și termică, va fi instalat
un sistem de supraveghere și detecție în cazul incendiilor. Mai mult decât atât, cabinetele vor fi dotate cu mobilier, echipamente și instrumentar medical care să asigure cetățenilor servicii medicale eficiente, la standarde europene.
Lucrările se vor extinde pe parcursul unui an de zile de la data demarării lor, perioadă estimată ca fiind necesară pentru realizarea
proiectului. Deocamdată suntem la faza de achiziţii a serviciilor şi lucrărilor, fază preconizată a se finaliza în luna decembrie, când vor începe lucrările efective.
Ţinând cont de cele spuse anterior, am convingerea că la finalul anului 2015, începutul lui 2016 putem declara că am atins un obiectiv important: asigurarea unor condiţii medicale moderne. Însă eforturile
administraţiei locale şi ale conducerii spitalului nu se vor încheia, ci se vor concentra în sfera serviciilor oferite populaţiei. Va trebui să depunem eforturi susţinute pentru a atrage medici, astfel încât spitalul să
asigure cât mai multe servicii medicale şi să beneficieze de o finanţare corespunzătoare.
Până atunci, atât populaţia din Cugir, cât şi cadrele medicale şi auxiliare vor trebui să manifeste răbdare, întrucât, orice investiţie de anvergură presupune şi un disconfort pe măsură. Însă, avem convingerea
că pentru sănătate, merită să suportăm eventualul disconfort creat.
Adrian TEBAN, Primarul orașului Cugir

Au început lucrările de reabilitare
şi modernizare a reţelei de străzi

În luna septembrie au fost demarate primele
lucrări de execuţie în baza proiectului cu finanţare
europeană “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”.” Lucrările au început pe trei străzi:
21 Decembrie 1989, Vasile Alecsandri din Cugir, şi
Eroilor din Vinerea. Pe cele două străzi din Cugir se
execută în prezent lucrări de terasament, în timp ce
pe strada Eroilor din Vinerea au fost deja introduse
reţelele de canalizare pluvială.
În perioada următoare vor începe lucrările şi pe
celelate străzi, proiectul vizând reabilitarea şi modernizarea a 6.890, 71 m din reţeaua de străzi urbane
din oraşul Cugir. Este vorba de str. 1 Mai – 815 m, str.
Mihai Viteazu – 810 m, str. Avram Iancu – 945 m, str.
Vasile Alecsandri – 620 m, str. 21 Decembrie – 775
m , str. Râul Mic – 2.725,71 m şi str. Eroilor – 200
m. Tot prin intermediul proiectului, se vor executa
lucrări pentru refacerea integrală a podului situat pe
strada 21 Decembrie 1989, iar peste Râul Mic în zona
Bucur se va executa un pod în lungime de 50m.
Este important de spus că proiectul vizează
atât reabilitarea reţelelor de strǎzi, cât şi de apǎ/canalizare. Concret, rezultatele preconizate la finalul
proiectului sunt: lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/modernizate
- 6.890,71 m; trotuare modernizate cu facilitǎţi pentru persoane cu mobilitate
redusă - 14.369 mp; lungimea reţelei de canalizare
pluvială extinsă - 2037 m; lungimea reţelei de canalizare menajera extinsă - 1516 m; lungimea reţelei de

canalizaţie realizatǎ - 4665 m; lungimea reţelei
de apǎ potabilă extinsă - 700 m; lungimea reţelei
de apǎ potabilă modernizatǎ - 775m; poduri modernizate/construite - 2.
Valoarea totală a proiectului este de
20.427.773,48 lei, din care valoarea totalǎ
eligibilǎ a proiectului este 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% co-finanţarea eligibilă a Oraşului Cugir, la
care se adaugǎ 65.297 lei valoare ne-eligibilǎ.
Trebuie spus că alocarea fondurilor se face
diferenţiat pe străzi, în funcţie de gradul de
degradare. Totodată, se ţine cont de acţiunile şi
activităţile realizate în cadrul altor proiecte de
dezvoltare, astfel încât să crească confortul social
al locuitorilor, oraşul să devină mai atractiv, iar
dezvoltarea economică să fie stimulată. Termenul de finalizare a proiectului este de 29.11.2015,
dată după care putem vorbi de o infrastructură
locală mult îmbunătăţită.
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” este proiectul cu finanțare
prin Programul Operațional Regional, Axa
prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale”, Domeniu major
de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.
Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice,
în calitate de Autoritate de Management, iar la
nivel regional de către ADR Centru, organism
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Călin FURDUI, Administrator Public

Cetăţenii din Cugir pot solicita
ajutoare pentru încălzirea locuinţelor
Modalitatea de acordare a ajutorului de încălzire
în perioada octombrie 2014-martie 2015, se face
în baza O.U.G.nr.70/2011, privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată
prin Legea nr.92/2012 şi modificată şi completată
de O.G.nr.27/2013 şi O.U.G. nr. 44/2014. Astfel,
familiile care utilizează pentru încălzirea locuinţei
gaze naturale, curent electric, lemne, cărbuni sau
combustibili petrolieri pot beneficia de ajutoare
pentru încălzire dacă veniturile nu depăşesc 615 lei/membru de familie. În ceea ce priveşte
cuantumul ajutorului, acesta diferă în funcţie de venituri şi de tipul de încălzire utilizat.
Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul lunar pentru
combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei.
Stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei se realizează prin dispoziţia primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. Conform legislaţiei în vigoare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi
declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, la care
se anexează acte doveditoare. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona
corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Mai mult, în situaţia în care, pe baza documentelor doveditoare prezentate de
solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe
baza anchetei sociale efectuată de Serviciul public de Asistenţă Socială.
Anchetele sociale se vor efectua obligatoriu pentru toate situaţiile în vederea verificării
sistemului de încălzire utilizat în cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică. De
asemenea, pot fi efectuate şi pe parcursul sezonului rece la sesizarea terţilor sau la solicitarea
agenţiilor teritoriale. I
În ceea ce priveşte încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri, actul normativ stabileşte
că ajutorul se poate stabili şi în natură, prin acordarea de lemne, cărbuni sau combustibili
petrolieri. Conform dispoziţiilor, cantitatea trebuie să fie cel puţin echivalentă cu cea care ar
fi putut să fie achiziţionata de beneficiar în baza ajutorului acordat în bani.
Cugirenii care se încadrează în condiţiile stabilite de lege, pot depune actele pentru acordarea ajutoarelor de încălzire pe perioada întregului sezon rece, până în data de 20 a fiecărei
luni, urmând a intra în drept în luna imediat următoare solicitării.
					
Prof. Horia ROTCHE, Viceprimar

C M
Y K

2

S-a modificat HCL privind acordarea unor facilităţi la transportul local
pentru persoanele cu handicap
În cursul anului 2014 au avut loc modificări importante în modul de desfăşurare al transportului local în oraşul
Cugir, care influenţează şi modalitatea de acordare şi plată a facilităţilor oferite persoanelor cu handicap.
S.C.M BIT S.R.L. este singurul operator de transport existent la nivelul oraşului Cugir, astfel că, pentru a putea
fi decontate abonamentele destinate persoanelor cu handicap, administraţia locală a trebuit să încheie o convenţiei cu
actualul operator. Acesta a solicitat majorarea contravalorii transportului pentru persoanele cu handicap de la 30 de
lei/lună/persoană la 45 lei/lună/persoană, pe motiv că această facilitate este similară abonamentului pentru transportul
veteranilor de război şi urmaşilor acestora stabilit prin HCL nr. 98/2014, art. 4.
Ţinând cont de propunerea operatorului, Consiliul Local Cugir a aprobat un proiect care modifică o hotărâre din
anul 2007 cu privire la modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav. Modificarea se referă la stabilirea la 45 lei/lună/persoană a cuantumului legitimaţiilor de călătorie plătite
din bugetul local pentru beneficiarii Legii nr.448/2006 cu domiciliul în localităţile Cugir şi Vinerea.
Menţionăm că, potrivit statelor de plată întocmite lunar pe baza situaţiei centralizatoare transmisă de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Albă, numărul mediu de persoane cu handicap grav şi accentuat
care beneficiază de prevederile acestei legi şi pentru care se plăteşte din bugetul local contravaloarea abonamentelor
este de 445 persoane/lună.
Jr. Viorica ȘTIRB-NEDEL, Șef S.P.A.S.

Ziua Europeană a Limbilor la Şcoala Gimnazială nr. 3 Cugir
Şcoala Gimnazială nr. 3 Cugir s-a raliat iniţiativei Comisei
Europene de încurajare a învăţării limbilor străine. Astfel, vineri,
26 septembrie, de Ziua Europeană a Limbilor, profesorii şi elevii
instituţiei de învăţământ s-au reunit în cadrul unui careu pentru a
marca această sărbătoare europeană. Sub îndrumarea profesoarei
de limba engleză, Luminiţa Cebotari, un grup de elevi ai şcolii
au prezentat în limbile română şi engleză informaţii importante
legate de iniţiativa Uniunii Europene şi Consiliului Europei, de
obiectivele urmărite la nivel
european, precum şi despre
importanţa directă a învăţării
unei limbi străine. “Am dorit
să devenim parte din acest demers european de sensibilizare
faţă de multilingvism, cu atât
mai mult cu cât informaţiile
dobândite în şcoală de elevi rămân în memorie pe
termen lung. Este important
ca ei să conştientizeze cât
mai repede că dobândirea
unor competenţe lingvistice reprezintă o achiziţie
valoroasă pentru viitorul lor. Mulţi elevi doresc să studieze în
străinătate după, sau chiar înainte de terminarea liceului, sau îşi
vor dori un loc de muncă în ţările europene. Cei care nu cunosc o
limbă de circulaţie internaţională sunt dezavantajaţi, fiindu-le dificil să îşi atingă obiectivele personale şi profesionale” a declarat
prof. Luminiţa Cebotari.
Şi pentru ca mesajul să ajungă mai repede la publicul ţintă
vizat, adică la tinerii elevi, manifestarea a fost însoţită de un

spectacol muzical oferit de Grupul Anotimpuri al şcolii
Gimnazială nr. 3 Cugir şi elevii clasei a V-a B, îndrumaţi de
prof, Luminiţa Cebotari. Chiar dacă condiţiile meteo nu au
fost prielnice, elevii şi-au continuat repertoriul din care nu
a lipsit Oda bucuriei de Beethoven, care este de altfel Imnul
Europei, dar nici alte cântece cunoscute cum ar fi London
Bridge şi We are the world. Astfel, pe lângă abilităţile lingvistice, elevii au demonstrat că mai stăpânesc un mijloc de
comunicare, de data aceasta universal, adică muzica.
Mii de europeni din cele 47
de state membre ale Consiliului
Europei sunt implicaţi în diferite manifestări organizate cu
ocazia Zilei Europene a Limbilor, celebrată în fiecare an, în
data de 26 septembrie. Această
sărbătoare a luat naştere dintr-o
altă iniţiativă a U.E. şi C.E - Anul
European al Limbilor- lansată în
2001.
Şcoala Gimnazială nr.3 Cugir, reprezentată de directorul
Stela Târlea şi-a propus să marcheze în fiecare an de acum
înainte acest eveniment cu scopul de a evidenţia avantajele
învăţării limbilor străine: descoperirea unor culturi noi,
posibilitatea de a căpăta o perspectivă diferită asupra lumii
şi de a-i înţelege mai bine pe cei din jur.
Luminița BIRĂESC

Cugirul partener într-un nou proiect european
Oraşul Cugir este interesat să participe într-un nou proiect pentru anii 2015 şi 2016, o continuare a proiectului
"Terra Mirabilis", desfăşurat în perioada 2011-2013, care a avut ca obiectiv principal promovarea activităţilor de
schimb direct de experienţă între cetăţeni ai Europei, prin participarea acestora la activităţi de înfrăţire şi încurajarea
cooperării între oraşele înfrăţite.
În cadrul programului "Europa pentru cetăţeni 2014-2020" existǎ Axa 2 "Democratic engagement and civic participation" ("Implicare democratică şi participare civică"), Măsura "Reţele de oraşe", având ca termen de depunere
data de 1 septembrie 2014. Această măsură are ca scop sprijinirea proiectelor care aduc împreună o gamă largă de
cetățeni din orașele înfrățite în jurul unor subiecte, în conformitate cu obiectivele programului. Se acordă prioritate
proiectelor care vizează prioritățile definite anual pentru această măsură. Prin mobilizarea cetățenilor la nivel local și
la nivelul Uniunii Europene, prin dezbaterea unor probleme concrete de pe agenda politică europeană, această măsură
va căuta să promoveze participarea civică în procesul de elaborare a politicilor Uniunii și dezvoltarea de oportunități
pentru implicarea în societate și voluntariat la nivelul Uniunii. Înfrăţirile trebuie să fie înțelese în "largo sensu", referindu-se astfel la municipalităţile/oraşele care au semnat sau sunt angajate să semneze acorduri de înfrățire, precum și
la cele care au alte forme de parteneriate de încurajare a cooperării lor și legături culturale.
Obiectivul general al Măsurii "Reţele între oraşe" îl reprezintă promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și democratică la nivelul Uniunii Europene.
În cadrul acestei măsuri, oraşul Cugir va fi partener în proiectul "Europa Mirabilis", a cărui lider va fi localitatea
Vecpiebalga (Letonia). Proiectul va include activităţi de cercetare, întâlniri între cetăţeni ai oraşelor înfrăţite, dezbateri, vizite la instituţii de învăţământ, concursuri etc.
Prin mobilizarea cetățenilor la nivel local și la nivelul Uniunii se urmăreşte participarea acestora la viața
democratică a UE și dezbateri cu privire la viitorul Europei, cu scopul de a crea un spațiu public european, unde sunt
dezbătute probleme din punct de vedere european. Prioritatea proiectului va consta în participarea cetățenilor la
viața democratică a Uniunii Europene, variind de la democrația locală la responsabilizarea cetățenilor pentru a juca
un rol deplin în politicile UE.
Referitor la parteneriatul proiectului, acesta va fi compus din: Lider de Parteneriat: Municipalitatea Vecpiebalga - Letonia; Partener 1: Municipalitatea Casalborgone - Italia; Partener 2: Consiliul
Local Mellieha - Malta; Partener 3: Oraşul Cugir - România; Partener 4: Municipalitatea Amata - Letonia; Partener 5:
urmează să îşi dea acordul o municipalitate din Polonia
Proiectul "Europa Mirabilis" va consta în 5 întâlniri/evenimente între parteneri, fiecare având 35 de invitaţi, câte
5/7 delegaţi de la fiecare partener implicat.
Prin Scrisoarea de participare nr. 11074/05.08.2014, Primarul Oraşului Cugir şi-a exprimat interesul de a face parte
din Reţeaua de oraşe înfrăţite pe care Municipalitatea Vecpiebalga (Letonia) a propus-o în cadrul sesiunii de depunere
de proiecte a Programului "Europe for Citizens 2014-2020". La rândul său Consiliul Local al oraşului Cugir şi-a dat
acordul pentru participarea la proiect şi a fost de acord cu propunerea primarului, Adrian Teban ca cea de-a doua întâlniri să fie organizată în oraşul Cugir, la sfârşitul lunii septembrie 2015.
									
Insp. Ana-Maria STOIAN

Curierul de Cugir
DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Încă un pas către închiderea rampei de gunoi

Consiliul Local al Oraşului Cugir, judeţul Albă, întrunit în şedinţă
publică ordinară în luna august a aprobat constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Albă, asupra imobilului - rampă
de gunoi şi teren aferent, aflat în proprietatea publică a oraşului Cugir, în
suprafaţă de 29494 mp. Decizia a fost luată în vederea închiderii depozitului neconform, obiectiv în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Albă”.
Încă din anul 2009 Consiliului Local Cugir a încheiat un Contract de
asociere cu Consiliul Judeţean Albă şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Albă pentru realizarea proiectului amintit. Dreptul de administrare constituit prin decizia legislativului local se extinde pe o perioadă
de 5 ani.

Majorări de întârziere pentru neplata la termen a
impozitelor
Data de 30.09.2014 a fost ultimul termen de plată pentru impozitele
aferente semestrului II, datorate bugetului local de către contribuabili
persoane fizice şi juridice. După această dată se percep majorări de
întârziere de 2% pentru fiecare lună şi fracţiune de lună din sumele datorate.
Programul de încasări este: Luni-Joi de la 800- 1130 şi de la 1200
–1600; Vineri de la 800- 1100

Acord pentru organizarea unei expoziții muzeale
În luna august, Consiliul Local al oraşului Cugir şi-a dat acordul cu
privire la organizarea unei expoziții muzeale de către Asociația Cetăţenească
Cultural Istorică şi Civică pentru Valorificarea Patrimoniului Local PROCUGIR în cadrul imobilului unde funcționează Clubul Elevilor Cugir situat
administrativ în orașul Cugir, str. Victoriei, nr.15, jud. Albă, în cele 7 săli
aflate la et.2 al clădirii.
Decizia legislativului local a avut la bază raportul transmis de Comisia
de lucru constituită prin Dispoziția nr.1266/2012, cu scopul de a analiza
înfiinţarea unui Muzeu în Oraşul Cugir şi a sprijini activitatea Asociaţiei
Cetăţenească Cultural Istorică şi Civică pentru Valorificarea Patrimoniului
Local PRO-CUGIR, iniţiatorul demersului.

Poliția Locală informează
În luna septembrie, efectivele Serviciului Poliția Locală Cugir și-au intensificat acțiunile de patrulare privind păstrarea ordinii și liniștii publice
atât pe raza orașului Cugir cât și a localității componente Vinerea, dat fiind
faptul că în această luna s-au desfășurat și serbările prilejuite de organizarea
celei de-a XVII-a ediții a „Festivalului Toamna Cugireană”.
Deși sărbătoarea a fost una liniștită, fără probleme și incidente majore,
polițiștii locali au acționat în permanență alături de efectivele forțelor de
jandarmi și a personalului din cadrul dispozitivelor de asigurare a ordinii
publice a Poliției Oraș Cugir pentru asigurarea unui climat de liniște și
siguranță cetățenilor participanți la eveniment.
Cu această ocazie, Serviciul Poliția Locală adresează mulțumiri atât organizatorilor pentru buna colaborare și pentru modul de organizare al tuturor manifestărilor, cât si participanților pentru modul în care au răspuns
solicitărilor forțelor de ordine.
Totodată, în perioada menționată, polițiștii locali au aplicat 26 sancțiuni
contravenționale în valoare de 10.250 lei pentru fapte vizând tulburarea
liniștii și ordinii publice, pentru nerespectarea programului de funcționare
înscris în autorizația de funcționare sau aprobat de autoritatea publică, oprirea și staționarea autoturismelor în locuri mepermise, lăsarea în libertate a
animalelor pe domeniul public fără supraveghere, proliferarea de injurii la
adresa altor persoane, aprinderea focului fără a se respecta măsurile legale de
prevenire a incendiilor, neluarea măsurilor de reparare a părții carosabile ca
urmare a lucrărilor de modernizare, neîntreținerea în stare corespunzătoare
de curățenie și igienă a domeniului public, precum și pentru neluarea de
către cetățeni a măsurilor de remediere a defecțiunilor la instalațiile de apă
proprii.
În perioada următoare, acțiunile polițiștilor locali vor viza cu prioritate
verificarea respectării programelor de funcționare ale unităților de alimentație
publică (baruri,restaurante) de pe raza orașului Cugir, deoarece s-au înmulțit
sesizările primite de la cetățeni prin care aceștia își exprimă nemulțumirea
față de tulburarea liniștii publice la ore târzii din noapte “potrivit HCL
45/2011, art. 9, pct. 3, unitățile de alimentație publică (baruri,restaurante)
de pe raza orașului Cugir, pot funcţiona până la ora 24:00, pe timp de vară,
respectiv lunile aprilie - septembrie, și, până la ora 23:00, pe timp de iarnă,
respectiv lunile octombrie - martie, în timp ce funcționarea programului
muzical va fi limitat la ora 22:00. Pot desfășura program muzical după ora
22:00 numai unitățile care au acordul expres al Primarului orașului Cugir.
Acest acord se va elibera pentru funcționarea unităților de tipul discotecilor,
unităților care organizează manifestări cu caracter festiv (nunți, botezuri,
etc.)”.
Nerespectarea prevederilor mai sus menţionate se sancţionează cu
amendă cuprinsă între 500 şi 1500 lei.
Jr. Horațiu GĂLDĂU
Șef Serviciu Poliția Locală
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Prietenie mutuală între Colegiul „David Prodan” Cugir
şi Liceul Realeschul din Wasserburg
Timp de o săptămână, Colegiul „David Prodan” din Cugir a fost gazda unei delegaţii formate din 12 elevi şi două
cadre didactice ale Liceului Realeschul din oraşul german Wasserburg, localitate înfrăţită de mai mulţi ani cu oraşul
Cugir.
Relaţia dintre cele două instituţii de învăţământ s-a statornicit în urmă cu doi ani, când primarul Cugirului, Adrian
Teban, şi primarul din Wasserburg au hotărât o colaborare pe componentele educativ-cultural şi sport. Începând cu
2013, o delegaţie germană de elevi şi cadre didactice a Liceului Realeschul a fost prezentă la Cugir pentru a evolua
posibilitatea acestui schimb reciproc avantajos, deplasare ce s-a concretizat prin hotărârea celor doi parteneri de a se realiza un schimb mutual între cele două şcoli, concretizată într-un proiect intitulat „Prietenie mutuală între liceul Realeschul Wasserburg şi Colegiul „David Prodan Cugir”, derulându-se până în prezent trei mobilităţi.Astfel, în septembrie
2013, un grup de 12 elevi şi 2 cadre didactice din Wasserburg au venit la Cugir, unde au fost cazaţi la familii din oraş, iar
în mai 2014, grupul de elevi români s-a deplasat la Wasserburg, fiind primit în aceleaşi condiţii. Ultima mobilitate, cea
de-a treia, a avut loc recent, la Cugir, în timpul manifestărilor din cadrul Festivalului „Toamna Cugireană”, eveniment
care a dat posibilitatea oaspeţilor de a fi prezenţi la serbările organizate cu acest prilej şi de a lua parte la activităţile
cuprinse în programul întâlnirilor şcolare.Potrivit prof. Lilica Vânt – directorul Colegiului „David Prodan”, elevii
oaspeţi şi cadrele didactice au fost repartizaţi la familii de români, limba comună fiind engleza, au participat la trei
vizite de documentare la unităţi şi instituţii din Albă, Hunedoara şi la Star Transmission, scopul acestor vizite urmărind
familiarizarea elevilor cu istoria, tradiţiile, ocupaţiile şi obiceiurile poporului român.
Au participat, de asemenea, la un curs de o zi de informatică, unde au elaborat împreună un program comun.
„Reuşita acestui proiect se datorează susţinerii acordate de Primăria Cugir, Casa de Cultură Cugir, conducerii colegiului, precum şi sprijinului acordat de echipa de proiect din care fac parte profesorii Alin Moldovan, Cristina Pătroescu,
Janeta Crăciun, Marius Badea şi nu în ultimul rând contabila colegiului şi părinţii elevilor”, ne-a declarat directoarea
Lilica Vanț.

Dorin N. Uritescu a lansat la Cugir două volume de versuri
Casa de Cultură a oraşului Cugir a găzduit în data de
7 octombrie un eveniment cultural de excepţie: lansarea a
două volume ale scriitorului Dorin N. Uritescu, născut la
Cugir, în localitatea Vinerea. Nume de referinţă în lingvistica românească a ultimelor decenii, Dorin N. Uritescu s-a
înfăţişat pentru a doua oară publicului cugirean ca poet şi
nu ca om de ştiinţă. Astfel, după lansarea volumului de versuri Pe Rio Costa din luna aprilie a.c., concetăţenii au avut
aoriginal, sensibil şi profund.
Volumul „Cântece de logodnă” de Dorin N. Uritescu
focalizează tema poetică pe multiplele și diversele etape
ale manifestării iubirii, de la cele mai inocente gesturi și
simţiri până la complexele concretizări mature, urmândule în exclusivitate pe perioada dinainte de actul social al
căsătoriei atât civil, cât şi religios. Poetul consideră logodna
că starea curată a iubirii totale, fără minciună, a ambilor
parteneri. Surprinde tipologia poetică a logodnei subliniată
în titluri explicative: Ritualul secret al logodnei, Statornic
peţit, Prima logodnă, Logodna nu cunoaşte divorţul, Periplul logodnei,... unele dintre baladele de iubire fiind cu final surprinzător de satiră-pamflet, cu notă hazlie: Logodna
la distanţă, Logodna ratată, altele oglindesc intruziunea
politico-socială de neiertat: Logodna curmată. Versurile
sunt originale şi compuse inteligent, simplu, expresiv, într-

o perioadă în care autorii de poezie se chinuie s-o facă
alambicat în numele unei modernităţi neînţelese.
Poetul Dorin N. Uritescu a oferit cititorilor şi o
frumoasă poezie a credinţei: Rugi și porunci fiind o
culegere de destăinuiri cu privire la starea ieşirii din
păcat a fiinţei creştine. Din mărturisirile celui plecat
pe drumul pocăinţei rezultă conştientizarea măreţului
scop al existenţei omeneşti care este mântuirea. Sunt
surprinse aspecte ale păcătuirii: Mândria, Vorbirea de
rău a aproapelui, Lăcomia... Alte destăinuiri surprind
momentul critic al renunţării la ispite: Viaţa jertfelnică,
Ascultarea, Mântuirea...
Poetul dă dovadă în versuri originale şi inteligent
construite de o sensibilitate profundă şi o înţelegere a
păcatului neîntâlnită în poezia noastră contemporană.
Cugirenii au putut face cunoştinţă cu ambele creaţii
ale scriitorului Dorin N. Uritescu, iar dovada că versurile
sale pot fi percepute de cititori de la vârsta adolescenţei
la cea a senectuţii a reprezentat-o publicul prezent,
foarte diferit ca vârstă. Casa de Cultură a Oraşului Cugir
se bucură ori de câte ori găzduieşte evenimente care pun
în centrul lor valoarea umană şi artistică.
Casa de Cultură

Din activitatea biroului de evidenţa persoanelor
În perioada trimestrului III al anului 2014 serviciul nostru a desfăşurat activităţi de evidenţa persoanelor implementarea datelor în baza naţionala de date astfel eliberând un număr de 1168 cărți de identitate, 15 cârti de identitate
provizorii, 35 cărti de identitate cu procura specială pentru cetăţenii aflaţi la munca în străinătate, au fost aplicate 63
vize de reşedinţa, au fost trecute în evidenţă pasivă un număr de 110 persoane decedate, au fost înregistraţi în baza de
date 57 copii nou-născuţi.
Datorită schimbării sistemului informatic de prelucrare a datelor numit SNIEP Sistem naţional integrat de evidenţa
persoanelor, a fost nevoie să depunem eforturi suplimentare pentru deservirea cetăţenilor care s-au prezentat la ghişeu
fiind totodată şi perioada concediilor de odihnă pentru cei plecaţi în străinătate.
Având în vedere că se apropie alegerile prezidenţiale rugăm cetăţenii a căror cârti de identitate a expirat sau urmează
să expire să se prezinte la serviciul nostru pentru punerea în legalitate. Anunţam că la biroul nostru programul de lucru
cu publicul se desfăşoară zilnic între orele 08-11 14-16 de luni până joi iar în ziua de joi este prelungit până la orele 18 şi
vineri între orele 08-11. Amintim din nou actele necesare obţinerii cărtii de identitate: Cerere tip, Cartea de identitate şi
cartea de alegător Certificate de stare civilă (naştere, căsătorie,) sentinţa de divorţ (după caz), contractul pentru locuinţa
împreuna cu titularul acestuia (aceste documente original şi copie xerox) Chitanţa 7 lei (casieria primăriei) Timbru fiscal 5 lei (poşta)				
				
Lucrătorii biroului
Liana-Cristina OLARU, Gabriela MUREȘAN

Subvenționarea abonamentului la transportul local pentru pensionari
Consiliul Local Cugir a aprobat un proiect de hotărâre
iniţiat de primarul Adrian Teban prin care administraţia locală
vine în sprijinul pensionarilor cu vârsta de peste 60 de ani. Este
vorba de un proiect care prevede ca pentru această categorie, o
parte din valoarea abonamentului lunar pe mijloacele de transport public intern să fie suportată din bugetul local, că diferență
de tarif pentru protecția socială.
Iniţiativa edilului cugirean vine după ce mai mulţi cetăţeni
din cartierele mărginaşe ale Cugirului, în marea lor majoritate
pensionari, au trimis primăriei o petiţie prin care solicită rezolvarea unor probleme legate de transportul în comun. Principala lor nemulţumire o reprezintă preţul de 2 lei pe care trebuie
să-l plătească pentru un bilet de călătorie în interiorul localităţii.
În adresa înaintată administraţiei locale, semnatarii petiţiei au
atras atenţia asupra faptului că locuitorii din zonele mărginaşe,
cum ar fi Râul Mic şi Scăunel sunt lipsiţi de o serie de servicii. În aceste condiţii, pentru oamenii în vârstă, foarte mulţi

cu probleme de sănătate, autobusul este aproape singurul
mod de a ajunge la spital, instituţii publice, piaţă sau chiar
la chioşcuri de ziare, telefoane publice şi cutii poştale. Însă,
doar la o singură deplasare ei trebuie să scoată din buzunar
4 lei (dus-întors), ceea ce înseamnă aproape 100 de lei pe
lună, un efort bugetar pentru pensionarii cu venituri mici.
Potrivit proiectului de hotărâre iniţiat de primarul
Adrian Teban, pentru abonamentul lunar de 40 călătorii
(luni-vineri) se va suporta suma de 35 lei din bugetul local,
iar pentru abonamentul lunar 60 călătorii (luni-duminică)
se va suporta suma de 50 lei.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat de Consiliului
Local Cugir în şedinţa din 26 septembrie..
Aurelian STANCIU,
Birou A.D.P.

Curierul Stării Civile
Septembrie 2014
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- DURDUC ANTONIA - ACT TRANSCRIS, născută în MUNCHEN - GERMANIA;
- MOLDOVAN NADIA-CAMELIA ACT TRANSCRIS - născută în MOTRIL,
GRANADA - SPANIA;
- VLAD MARIA-IOANA;
- MÂNEA-CASTRA KIARA - ACT
TRANSCRIS, născută în CASTELLON
DE LA PLANA - SPANIA;
- MÂNEA-CASTRO INDIRA - ACT
TRANSCRIS, născută în CASTELLON
DE LA PLANA - SPANIA;
- BOSCAINI SONI A- ACT TRANSCRIS, născută în VERONA-ITALIA;
- VARGA CATINCA - LIDIA - ACT
TRANSCRIS, născută în FREISING GERMANIA;
- PETRIȘOR DENIS-VIOREL - ACT
TRANSCRIS, născut în MOGAN, LAS
PALMAS - SPANIA;
- LAKATOȘ MĂDĂLINA-SUSANA;
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-DURDUC
NICUȘOR-ALIN
și
RACOLȚA ANCA-SIMONA - ACT
TRANSCRIS, căsătorie încheiată în
MUNCHEN-GERMANIA;
- CIOBANU IONUȚ-ANDREI și
FLUERAȘ MIHAELA-ANGELA;
- STOIA EDUARD-DANIEL și DRÎNDA
IULIA-MARIA;
- POSTEI IOAN-FLORIN și BUGEAG
ADRIANA-DANIELA;
- CÎNDEA CLAUDIU-IULIAN și
HUȚANU MIHAELA;
- BERINDEIU IOAN-ANDREI și MANIU ALEXANDRA-MARIA;
- JULESCU EMIL-NICOLAE și GHEORGHE MIRELA;
- GRIGORE STĂNICĂ și JURCA DIANA-MARINELA;
- NEAG NICOLAE și CONSTANTIN
ELENA-ADRIANA;
- KOINOK ENDI și ZBOLYAN ERIKAMARIA;
- BESGHAIER RAMI și DAICU NICOLETA-LOREDANA - ACT TRANSCRIS,

căsătorie încheiată în SFAX-TUNISIA;
- BARJUCA ALIN-RADU și MIHALCEA RAMONA-MARIA;
- CEOLAN DORIN-GAVRILĂ și DINEA ELENA;
- RADU COSNTANTIN-ALEXANDRU și UȚIU IULIA;
- POPA DACIAN-IOAN și MOLDOVAN MIHAELA;
- PANĂ ION și TESCARU MARIATEODORA;
- PĂȘTINĂ VASILE-ALIN și GOIA
ROMANA-DACIANA;
- ONESC SORIN-PETRU și STROIA
ADRIANA-VASILICA
DECESE ÎNREGISTRATE:
- TURLEA IACOB, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.275;
- DINEA VASILE, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.S.Bărnuțiu nr.40;
- BRADEA MIHAIL, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Doinei nr.4;
- FLOARE SOFIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Zăvoiului nr.5;
- IOICA IOSIF, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.V.Alecsandri nr.78;
- VOINA MARIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir str.21 Decembrie 1989 nr.22;
- HERLEA SABIN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.291;
- DRĂGHIȚĂ ALEXĂ, cu ultimul domiciliu în Roșia de Secaș, sat Tău nr.121;
- JIROȘ VASILE-VIOREL, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Viitorului nr.1;
- MURARIU ELENA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.G.Coșbuc nr.26;
- CSAJA ELISAVETA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.Oituz nr.8;
- MARC MARIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir str.Ghe.Țițeica nr.24;
- LOHAN ANA, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.Șurianu nr.6;
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri stare civilă

Muzeul cugirean, o certitudine
Prin H.C.L. nr. 125/21.08.2014 a luat fiinţă instituţia publică "EXPOZIŢIE
MUZEALĂ" permanentă publică a oraşului Cugir. Denumirea şi statutul instituţiei
corespunde prevederilor Legii nr. 311/2003. Denumirea de MUZEU - implică
existenţa unor condiţii riguroase şi severe care, în prezent, nu pot fi îndeplinite. H.C.L.
menţionată stipulează: Articolul 1 - Consiliul local, "Îşi dă acordul pentru organizarea unei expoziţii muzeale de către Asociaţia cetăţenească cultural-istorică şi civică
pentru valorificarea patrimoniului local "PRO-CUGIR", în cadrul imobilului unde
funcţionează Clubul Elevilor Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei,
nr. 15, judeţul Albă, în cele 7 săli aflate la et. 2 al clădirii". I. Adoptarea Hotărârii a devenit posibilă datorită următoarelor argumente: Inexistenţa în Cugir a unei instituţii de
profil, respectiv: multidisciplinară, acces nelimitat, cu personal calificat şi spaţiu potrivit obiectelor muzeale existente şi celor ce vor fi încredinţate în perioada următoare,
- Solicitarea scrisă a concetăţenilor: 2781-prin semnătură proprie; 565 încredinţători
(donatori) de obiecte posibil muzeale; 65 membrii ai Asociaţiei "PRO-CUGIR" care
şi-au însuşit prevederile statutului; 255 semnături în jurnalul de impresii, existent la
expoziţiile organizate cu ocazia: Conferinţei Naţionale "Ion D. Lăzărescu", ed. 2013 şi
2014; Festivalului "Toamna Cugireană", ed. 2013 şi 2014-total 3566 ceea ce reprezintă
16,7% din populaţia cu drept de vot din Cugir (legea prevede minim 5%). - Existenţa
a 565 Declaraţii de încredinţare cuprinzând 2.935 obiecte muzeale. - Contribuţia celor 13 membrii ai comisiei pentru muzeu - constituită prin Dispoziţia primarului nr.
1266/2012. - Acordul primarului şi al celor 19 consilieri locali - materializat prin
H.C.L. nr. 125/21.08.2014.
Pentru înfăptuirea prevederilor H.C.L. - "PRO-CUGIR" trebuie să rezolve probleme extrem de complexe, de durată şi costuri importante (pentru care H.C.L. nu face
referire). Eliberarea celor 7 încăperi de obiecte de prisos, (aproximativ 205 mc, respectiv 11 tone), aparţinând Clubului Copiilor sau Colegiului Naţional "David Prodan". Reabilitarea celor 7 încăperi: respectiv, pardoseli, uşi, ferestre, iluminat, zugrăveli, poartă
de acces, lucrări în valoare de aproximativ 151.100 lei. Dotarea cu mobilier adecvat.
Selectarea, gruparea şi restaurarea obiectelor posibil muzeale. Asigurarea personalului calificat.. De ce, totuşi Asociaţia "PRO-CUGIR" a acceptat H.C.L. nr. 125/2014?
În Cugir este nevoie de muzeu public pentru punerea în valoare a patrimoniului reprezentând 521 ani de existenţă documentară a localităţii Cugir (recent s-a dovedit
a fi 696 ani) şi existenţa dovedită arheologic de peste 2000 ani. În judeţul Albă, cele
4 municipii, 7 oraşe, 66 comune şi 15% din cele 656 sate posedă cel puţin un muzeu
(excepţie colecţia de la Clubul copiilor Cugir). Demersurile pentru înfiinţarea muzeului
public local datează de veacuri, respectiv după 1764, continuate după 1972 şi reluate
cu luna iulie 2007. Amânarea a condus la dispariţia unor obiecte de o mare importanţă.
Faptul că un număr foarte mare de cetăţeni şi-au dat acordul pentru înfiinţarea muzeului
- dă speranţa obţinerii unui sprijin material semnificativ din partea cugirenilor, persoane
fizice şi juridice. Deoarece Strategia de dezvoltare a oraşului Cugir - pe perioada 20142020 - prevede înfiinţarea muzeului la Vinerea şi Cugir, există posibilitatea ca primăria
şi consiliul local să aloce fonduri pentru Muzeul public mai înainte de anul 2020.â
Asociaţia "PRO-CUGIR" şi cei peste 3501 cetăţeni care au solicitat înscris
înfiinţarea muzeului - sunt optimişti. Organizarea reuşită celor 4 expoziţii menţionate
mai sus, convinge.
Acum şi mereu se cuvine să mulţumim tuturor celor care, într-un fel sau altul, au
contribuit la adoptarea H.C.L. nr. 125/2014 şi vor sprijinii realizarea expoziţiei muzeale
permanente publice cugirene.
			
Aurel VOICU, Iniţiator, Asociaţia “PRO-CUGIR”
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Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
marcată la Cugir

Ca în fiecare an, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată la Cugir de către Primărie, Casa de Cultură şi Serviciul
Public de Asistenţă Socială prin organizarea unor manifestări dedicate persoanelor în etate din localitate. Organizatorii şi-au îndreptat
atenţia în primul rând asupra cuplurilor care sărbătoresc anul acesta 50 de ani de căsnicie, pe care le-au invitat la Casa de Cultură Cugir.
Anul acesta, administraţia locală a avut prilejul de a sărbători Nunta de Aur pentru un număr de 18 cupluri pentru care a fost oficiată o
slujbă religioasă de binecuvântare de către un sobor de trei preoţi. După acest moment, Primarul Adrian Teban şi Preşedintele Consiliului Judeţean Albă, Ion Dumitrel au luat cuvântul şi i-au felicitat pe cei care reprezintă un exemplu de devotament şi înţelepciune pentru
tânăra generaţie. La manifestări au mai fost prezenţi şi viceprimarul, Horia Rotche, directorul Casei de Cultură, Rodica Florea şi mai
mulţi consilieri locali. Cele 18 cupluri au primit flori, diplome şi o modestă sumă de bani, fiind invitate la finalul manifestării la un pahar
de şampanie şi la programul artistic organizat la Cantina Casei de Cultură.
În această locaţie au fost sărbătoriţi de ziua lor peste 300 de persoane vârstnice care s-au bucurat de surprizele pregătite de organizatori
în cinstea lor. Le-au cântat Ansamblul 60 Plus din Albă Iulia, Taraful Casei de Cultură alături de îndrăgita interpretă locală profesoara
Ionela Popa Dărab, care a venit însoțită de două dintre tinerele soliste ale Grupului vocal Mlădițe Cugirene şi i-au impresionat cu graţia
şi talentul lor, copiii de la Clubul de dans ProDance Studio, condus de Sergiu Prodan. Cea mai mare surpriză a fost prezența îndrăgitului
artist Gheorghe Gheorghiu care a reuşit să ajungă la sufletele celor prezenţi prin recitalul oferit. Şi pentru că a fost ziua lor, vârstnicii din
Cugir au avut parte de tort şi şampanie oferite de organizatorii evenimentului.
O prezenţă cu totul aparte a fost delegaţia din Franţa venită zilele acestea la Cugir cu scop umanitar. Este vorba despre membrii
asociaţiei Prietenii Cugirului din localitatea Nimes care de 25 de ani se implică în viaţa comunităţii de la poalele Drăganei prin diferite
donaţii acordate spitalului, Casei de copiii şi elevilor eminenţi proveniţi din familii nevoiaşe de la Colegiul Național David Prodan.
Cei patru membrii ai asociaţiei, printre care senator dr. Paul Blanc, Cavaler al Legiunii de Onoare, dr. Helene Blanc, economist Sophie
Thenot și dr. Michele Goeury, președinta Asociației Prietenii Cugirului din Nimes, Franța şi-au exprimat bucuria de a fi în mijlocul
persoanelor vârstnice din localitate şi i-au garanta edilului Cugirean că vor rămâne şi în viitor prietenii Cugirului.
Alături de sărbătoriţi au mai fost prezenţi şi Consilierul Judeţean Mihai Nicuşor, Consilierii Locali Ioan Ferchian, Dan Cherecheș,
Camelia Dumitrean, Marin Morariu. 					

Toamna Cugireană- mândrie și tradiție locală
Festivalul "Toamna cugireana", ajuns la a XVII-a ediţie, a avut loc
anul acesta în perioada 19-21 septembrie. Organizat, ca de fiecare
dată, de către Primăria şi Consiliul Local Cugir, festivalul continuă
să fie cel mai complex eveniment, având un program bogat din care
nu lipsesc: spectacolul artistic, tradiţionala paradă a portului popular, competiţiile sportive, expoziţiile de artă şi tehnică militară. Ca şi
anul trecut, majoritatea competiţiilor sportive s-au desfăşurat anterior
evenimentului, şi amintim de concursul de Karturi şi de întrecerile
sportive organizate de CSO Cugir care au loc pe parcursul săptămâni
premergătoare festivalului.
Prima zi a evenimentului a fost dedicată manifestărilor culturale,
găzduite de Casa de Cultură, unde iubitorii de muzică şi teatru s-au
bucurat de un concert de pian și o expoziție George Enescu, un concert oferit de Orchestra de Cameră a Județului Alba şi de piesa de
teatru “Mincinosul”, adaptată de Cercul de teatru al Casei de Cultură,
după opera lui Carlo Goldoni.
Deschiderea oficială a festivalului a avut loc sâmbătă, în prezenţa
oficialităţilor locale şi a două delegaţii străine: una din MelliehaMalta, alături de care administraţia locală este implicată în diverse
proiecte externe şi o delegaţie de tineri din Wasserburg- Germania,
care au participat la un schimb de experienţă cu elevii de la Colegiul
Naţional “David Prodan”. Primarul Adrian Teban, alături de oficialii
străini, viceprimarul localităţii malteze şi profesoara colegiului german, a anunţat deschiderea programului artistic. Acest moment oficial
s-a bucurat de prezenţa fanfarei Transilvania care a intonat imnul celor trei state, în timp ce erau arborate drapelele naţionale. Programul
artistic a debutat cu prestaţia tinerilor de la Clubul de dans sportiv
ProDance 2007 şi a celor de la Clubul de Karate a CSO Cugir. Au urmat concertele trupelor locale Serenity, Star Dust, Amurg, Equinoxe,
Aprentis, Millenium C şi un program artistic oferit de musafirii din
Malta. Cel mai aşteptat moment al serii a fost concertul tinerei artiste
Nicole Cherry, urmat de cel al trupei Maxim Ban.

Aşa cum ne-am obişnuit de 17 ani, ziua de duminică a început
cu tradiţionala paradă a portului popular care a pleca din faţa
fabricii de sus. Călăreţi, fluturând drapelul naţional şi cel european, trăsuri pline cu oameni în portul popular, reprezentanţii
ansamblurilor din ţară, fiecare purtându-şi cu mândrie straiele
specifice zonei i-au încântat pe cetăţenii veniţi să vadă parada.
Un impact puternic a avut prezenţa Legiunii a XIII Gemina
de la Apulum și Lupii Apoulonului care nu doar că au participat la paradă, ci au oferit ulterior o reprezentaţie de excepţie
în piaţeta Casei de Cultură, unde au reprodus parte a luptelor
dintre daci şi romani.
Întreaga zi de duminică a fost dedicată folclorului, pe scena
festivalului urcând ansambluri din Braşov, Hunedoara, Alba,
Tulcea, Arad, Bistriţa, Oradea. Nu au lipsit nici vocile marilor
artişti cum ar fi Mariana Deac, Sava Negrean Brudaşcu, Dinu
Iancu Sălăjanu.
Festivalul s-a va încheiat cu un spectacol de jonglerii cu foc
oferit de Crispus, urmat de concertul trupei ZDOB ȘI ZDUB
şi focurile de artificii.
Ordinea publică a fost asigurată de Poliţia Oraşului Cugir,
Poliţia Locală şi Jandarmeria Alba, iar pe perioada desfăşurării
competiţiilor sportive şi a paradei portului popular, un echipaj
al ambulanţei, însoţit de un cadru medical a fost mobilizat în
zonă pentru a putea interveni în cazul unor evenimente nedorite.
Profităm de ocazie pentru a mulţumi tuturor celor care s-au
implicat în organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment, precum şi sponsorilor care au susţinut financiar această ediţie a
“Toamnei cugirene”.
Luminița BIRĂESC

Secţia de karate a CSO Cugir
s-a calificat pentru
campionatul mondial
Karatiştii de la CSO Cugir au participat în perioada 25-28
septembrie la faza finală a Campionatului Naţional de Karate
Tradiţional ce a avut loc la Brăila. Competiţia s-a bucurat de participarea a peste 400 de sportivi din 38 de cluburi din ţară. Secţia de
karate a CSO Cugir s-a clasat şi de această dată pe podium, obţinând
o medalie de bronz la proba Kumite individual prin tânăra sportivă
Codrea Maria şi o medalie de argint la proba Kata pe echipe. Tinerii
cadeţi care au reuşit să se impună ca o adevărată echipă, câştigând
titlul de vicecampioni naţionali sunt: Oprea Sebastian, Ungur Valentin şi Codrea Marian Ştefan. Aceştia vor reprezenta România la
Campionatul Mondial programat a se desfăşura în Egipt, la Cairo.
Atât tinerii karatişti cugireni, cât şi antrenorul lor, Pricob Vasile
sunt hotărâţi să se întoarcă de la viitoarea competiţie mondială cu
rezultate foarte bune. “Ne dorim o medalie de la acest campionat
şi sperăm că va fi cea de aur. Această speranţă ne este alimentată
de reuşitele de până acum: am început antrenamentele cu cadeţii în
2011, iar rezultatele au apărut încă de acum doi ani. Vom continua
să ne pregătim în această perioadă şi cred că vom reuşi să obţinem
rezultate de care să fim mândrii atât noi, cât şi cei care au crezut în
această secţie de karate.” a declarat Vasile Pricob. Acesta a ţinut
să le mulţumească pentru încredere şi pentru sprijinul acordat atât
primarului Adrian Teban şi preşedintelui CSO, Adrian Mihai, cât şi
părinţilor tinerilor karatişti.

Asociația “Prietenii Cugirului”
în vizită în orașul nostru
În data de 1 octombrie Spitalul Orăşenesc Cugir a primit vizita
unei delegaţii a Asociaţiei franceze ,,Prietenii Cugirului’’ din Nîmes
(Franța), ale cărei acţiuni umanitare în oraşul Cugir datează de 25 de
ani. Din delegaţie au făcut parte: preşedintele asociaţiei dr. Michèle
Gœury, Sophie Thenot, dr. Hélène Blanc şi dr. Paul Blanc – fost
senator şi Cavaler al Legiunii de Onoare din Franța. Dr. Hélène
Blanc şi dr. Paul Blanc au venit la spital însoţiți de Florea Rodica, preşedintele Asociației “Pro Europa-R.G. Chardronnet” Cugir,
asociaţie locală prin intermediul căreia au fost iniţiate şi derulate
toate relaţiile de până acum.
Delegaţia franceză s-a întâlnit, pe parcursul vizitei la Cugir, atât
cu conducerea Spitalului Orăşenesc, cât şi cu medicii din spital, cu
scopul de a stabili care sunt necesităţile unităţii medicale şi cum se
poate veni în întâmpinarea nevoilor strigente ale acesteia. Cei doi
doctori s-au declarat admirativi față de lucrările de modernizare ale
spitalului și de stadiul avansat al proiectului de reamenajare a ambulatorului (policlinica). Reamintim că Asociaţia franceză
,,Prietenii Cugirului’’ a contribuit la dotarea cu aparatură medicală
pentru diferite secții si compartimente: oftalmologie, interne-cardiologie, pediatrie, ORL, laborator.
Ca de fiecare dată, sprijinul prietenilor din Franţa s-a manifestat şi
asupra copiilor instituţionalizaţi de la Casa de tip familial ,,Speranța
copiilor’’ care au primit alimente, haine, produse de igienă.
La Colegiul Naţional David Prodan, elevii cu rezultate foarte
bune la învțătură și situație materială modestă și -au depus dosare
pentru a obține ajutoare umanitare pe perioada anului școlar 20142015. Astfel, reprezentanții celor două asociații au analizat documentele depuse de către elevi și au organizat interviuri cu aceștia
pentru a afla doleanțele și proiectele lor de viitor ale. Un număr de
32 de elevi din cadrul acestei instituții de învăţământ vor beneficia
de burse pe întregul nou an şcolar.
Prin acţiunile desfăşurate la Cugir, preşedintele asociaţiei franceze
dr. Michèle Gœury continuă proiectele umanitare al predecesorilor
săi, dr. Jean Ginestié şi fiica acestuia, dr. Michèle Vidal Ginestié,
ambii Cetăţeni de Onoare ai Cugirului, trecuţi la cele veșnice. Este
vorba despre o familie care a descoperit Cugirul în 1989 și a dezvoltat, de-a lungul timpului, o relație specială cu orașul nostru, apreciind în mod deosebit calitatea locuitorilor săi.
Nu ne rămâne decât să le fim recunoscători membrilor Asociației
Prietenii Cugirului pentru atenţia, prietenia și sprijinul de care au
beneficiat din partea lor în aceşti 25 de ani spitalul, liceul și copiii
instituționalizați.
Florin ARION, Manager Spitalul Orăşenesc Cugir
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