C M
Y K

Buletin de informare editat de Consiliul Local și Primăria orașului Cugir
Anul VIII, Nr. 87
Noiembrie-Decembrie 2014

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

Anul 2014, un pas înainte în dezvoltarea locală
Domnule primar Adrian Teban, ne aflăm la finalul anului şi, aşa cum i-am obişnuit pe cititorii noştri, vom
face o retrospectivă a celor mai importante realizări. Înainte de a ne referi punctual la fiecare dintre ele,
vă rugăm să ne spuneţi dacă anul 2014 a fost unul benefic pentru oraşul Cugir.
Cu siguranţă anul acesta a însemnat un pas înainte din punct de vedere al dezvoltării locale, întrucât am
reuşit să semnăm contractele de finanţare pentru două mari proiecte pe fonduri europene, care vor moderniza
infrastructura stradală şi sanitară. Aş zice că, măcar din prisma acestei reuşite, anul 2014 a fost unul benefic
pentru Cugir.
Unul din proiectele la care faceţi referire este cel care vizează reabilitarea şi modernizarea reţelei de
străzi din oraşul Cugir. În ce fază se află lucrările în momentul de faţă?
După cum ştiţi, este vorba de un proiect finanţat
prin Programul Operaţional Regional, în baza
căruia vor fi reabilitate şi modernizate şase străzi
din Cugir şi una din Vinerea. Până în momentul
de faţă au fost demarate lucrările pe străzile 21
Decembrie 1989, Vasile Alecsandri şi Râul Mic
din Cugir, unde se execută lucrări de terasament,
în timp ce pe strada Eroilor din Vinerea au fost
deja introduse reţelele de canalizare pluvială şi
canalizaţia. Vor începe lucrările şi pe celelalte
străzi: 1 Mai, Mihai Viteazul, Avram Iancu şi
Râul Mic. În total, vor fi reabilitate şi modernizate
6.890,71 m din reţeaua de străzi urbane din oraş,
va fi refăcut podul situat pe strada 21 Decembrie
1989, iar peste Râul Mic, în zona Bucur, se va construi un pod în lungime de 50 m. Este important de spus
că proiectul vizează atât reabilitarea reţelelor de străzi, cât şi de apǎ/canalizare. Din nefericire, ne lovim din
nou de problema întârzierii lucrărilor, motiv pentru care am solicitat repetat executantului să respecte graficul
fizic şi valoric întocmit ca urmare a prioritizării străzilor prin ordinul de începere al lucrărilor.
La ce valoare se ridică investiţia şi când se va finaliza?
Valoarea totală a proiectului este de aproape 20.500.000 lei, iar termenul de finalizare este 29 noiembrie
2015, dată după care putem vorbi de o infrastructură locală mult îmbunătăţită.
Mai sunt şi alte străzi degradate, în afara celor pe care le modernizaţi în baza acestui proiect, majoritatea
aflate în partea de sus a oraşului. Spre exemplu str. Aurel Vlaicu, I.B. Deleanu, Simion Bărnuțiu. Aveţi
în vedere şi reabilitarea lor?
În strategia de dezvoltare a oraşului Cugir pe 2014-2020 am stabilit un plan etapizat de modernizare a
infrastructurii edilitare şi avem în vedere străzile cele mai importante, printre care şi cele enumerate de
dumneavostră, precum şi alte străzi prin care să facem legătura traficului cu ieşirea din oraşul Cugir. În acest
sens ne propunem să reconstruim podul din Ploaţi şi să reabilităm str. Serelor din Cugir. Aceste investiţii
fac posibilă şi realizarea legăturii dintre drumul de pe Râul Mare cu viitoarea centură ocolitoare a localităţii
Vinerea, pe care dorim să o realizăm, cu scopul de a scoate traficul greu din localitate. Tot în Vinerea mai
avem în vedere şi ocolirea străzii Principale prin modernizarea str. Morilor, Merilor şi Culturii. Un alt lucru
foarte important pentru infrastructura oraşului este conectarea Cugirului la autostradă, punct prioritar ce este
cuprins şi în strategia de dezvoltare a judeţului Alba. Aceste lucrări, fie că le facem din bugetul local sau pe
fonduri europene, vor imbunătăţii infrastructura orașului şi vor creşte confortul cetăţenilor.
Ştim că aţi obţinut finanţare pentru ambulatoriul din cadrul spitalului. Ce lucrări vor avea loc aici şi
când vor fi demarate?
După patru ani de aşteptare, în luna august a.c. 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
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reabilita 13 cabinete și 2 laboratoare medicale, se
vor face recompartimentări, se va înlocui tâmplăria
exterioară, se vor repara și finisa pereţii. De asemenea, din fondurile alocate, vor fi amenajate noi grupuri sanitare la fiecare salon în parte, va fi înlocuită
instalaţia electrică şi termică, va fi instalat un sistem
de supraveghere și detecţie 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. Întrucât ne aflăm în faza finală de achiziţii a
lucrărilor, e posibil ca în perioada imediat următoare
să înceapă lucrările efective. Între timp vom finaliza investiţia de la Chirurgie, unde se lucrează la
instalaţia de încălzire şi la unele finisaje interioare.
Indiscutabil, în urma acestor investiţii pe care ni le-aţi prezentat, condiţiile din Spitalul
Orăşenesc Cugir vor fi mult peste majoritatea unităţilor sanitare din judeţ şi chiar din ţară. Însă,
sunt cadre medicale suficiente astfel încât cetăţenii din Cugir să nu mai apeleze la serviciile din
altă parte?
Bineînţeles că este nevoie de completarea personalului medical, astfel încât serviciile medicale
pe care le oferă spitalul să fie complete şi performante. Însă, aşa cum spune şi vorba românească
“nu pune carul înaintea boilor”, nu putem contura o strategie prin care să atragem medici, înainte
de a rezolva problemele de infrastructură medicală pe care le are spitalul. Am convingerea că există
medici care doresc să îşi profeseze meseria şi în oraşe mai mici, nu doar în centre universitare, iar
acest lucru s-a dovedit în ultimii ani, când mai mulţi doctori tineri s-au alăturat personalului de la
spitalul din Cugir. Sperăm ca în perioada următoare să se întoarcă să profeseze la Cugir şi cei 14
medici care urmează să îşi termine rezidenţiatul. Am convingerea că odată modernizat şi dotat,
Spitalul Orăşenesc Cugir va fi capabil să atragă medici şi să ofere servicii de calitate cetăţenilor din
localitate.
Ce alte investiţii importante vor avea loc în viitorul apropiat?
În cursul lunii noiembrie s-au încheiat ultimele lucrări la staţia de epurare de la Cugir şi a fost
organizată o licitaţia pentru lucrările de racordare a reţelelor de canalizare de la Vinerea cu această
nouă staţie de la Cugir. Este o veste foarte bună pentru locuitorii din Vinerea, întrucât, după cinci ani
de la introducerea canalizării, în sfârşit aceasta va fi funcţională. Binenţeles, lucrările de racordare
se vor extinde pe parcursul anului viitor, însă, mai mult ca sigur, din 2015 vinerenii vor putea simţii
beneficiile unui sistem de canalizare.
Am vorbit până acum despre realizări, însă, cu siguranţă există şi proiecte pe care v-aţi fi dorit
să le implementaţi dar, din diverse motive, nu aţi reuşit. Care ar fi acestea?
Accesul la autostradă rămâne în continuare un obiectiv important pe care sperăm să-l atingem în
2015. Împreună cu Consiliul Judeţean Alba lucrăm la întocmirea unui proiect în acest sens, prin care
dorim să accesăm fonduri europene. Tot alături de C.J. Alba sperăm ca în toamna anului viitor să
finalizăm drumul Vinerea-Sălişte.
Domnule primar, avem convingerea că procesul de dezvoltare al orașului Cugir va continua
în 2015. Pentru că mai avem puţin timp până ce vom păşi în noul an, aş vrea să vă întreb cu ce
gânduri întâmpinaţi sărbătorile de iarnă?
Cu multă speranţă în viitor. Sper ca acest sentiment să fie prezent în sufletele tuturor, iar praznicul Crăciunului şi Noul An să îi găsească sănătoşi, în mijlocul celor dragi, pe toţi locuitorii din
Cugir, Vinerea şi satele aparţinătoare localităţii noastre.
Sărbători fericite!

Administrația locală sprijină persoanele și familiile aflate în situații de risc
De aproape trei ani, în baza hotărârii Consiliului Local Nr. 53/2012, administraţia locală, prin Serviciul de Asistenţă Socială, acordă sprijin financiar persoanelor sau familiilor aflate în diferite situaţii de risc,
sub forma ajutorulului social comunitar. Acordat în baza legii asistenţei sociale, acesta reprezintă un mijloc prin care primăria Cugir este alături de oamenii care trec prin situaţii dificile, fără însă ai exonera
de obligaţiile care le revin.
De ajutorulul social comunitar pot beneficia persoanele aflate într-o stare de sănătate precară ce necesită tratamente de specialitate sau intervenţii chirurgicale, cele care necesită transport medical fiind inapte
pentru efectuarea efortului fizic, familiile fără venituri sau cu venituri reduse în care au survenit decese. În aceste cazuri ajutorul social comunitar este acordat în baza anchetelor sociale şi a actelor doveditoare, fără a se instituii obligaţii beneficiarilor.
Există şi alte cazuri în care administraţia locală poate să acorde ajutoare sociale comunitare, cu condiţia ca beneficiarii să efectueze ore de muncă în folosul comunităţii, şi să facă dovada că au depus un efort
propriu pentru a ieși din situaţia de criză în care se află. Spre exemplu, multe familii se confrunta cu lipsa locurilor de munca, motiv pentru care înregistrează datorii mari la chirie sau utilităţii, fiind în pericol
de a rămâne fără locuinţe. Situația este extrem de dificilă în cartierului Coșbuc, unde multe familii de romi, cele mai multe asistate social, locuind cu chirie sau fără forme legale, au ajuns să fie evacuate din
locuință din cauza neplății chiriei. Pentru prevenirea situației de marginalizare, Consiliului Local a aprobat o nouă procedură de acordare a ajutoarelor sociale comunitare, care să răspundă acestor nevoi în mod
real, dar care să implice familiile în cauză în rezolvarea situației de criză în care se află. Astfel, în şedinţa publicã ordinarã, din data de 27.11.2014, legislativul oraşului Cugir a instituit obligația beneficiarilor
de ajutoare sociale comunitare de a efectua ore de muncã în folosul comunității, şi a majorat cuantumul acestora până valoarea maximă de 1.500 lei.
Prin dispoziția primarului de stabilire a dreptului la ajutor social comunitar, se va preciza cuantumul ajutorului dar și numărul de ore în folosul comunității pe care familia trebuie să le presteze, precum și
perioada de timp în care trebuie realizate activitățile. Numărul orelor se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social comunitar de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar
corespunzător salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă(în prezent 5,357 lei/oră la salariul minim de 900 lei/lună).
Pentru stabilirea dreptului la ajutor social comunitar solicitantul trebuie să facă dovada efortului propriu, prin plata a 1/3 sau ½ din debitul acumulat pentru beneficiarii de ajutor social şi persoanele care
realizează venituri. Plata ajutorului social comunitar se va face după efectuarea integrală a orelor de muncă în folosul comunității, aspect dovedit prin pontajul întocmit de către serviciul responsabil cu realizarea activităților în folosul comunității. Sunt scutite de a efectua orele de muncă în folosul comunității persoanele singure, care prezintă certificat de incapacitate de muncă, certificat de handicap gradul grav.
Ajutoarele sociale comunitare (cu exceptia celor pentru decese şi sănătate) se vor acorda o singură dată pentru o situaţie de dificultate.
La nivelul Cugirului acest tip de ajutor se acordă din anul 2012, când SPAS Cugir a avut inițiativa promovării HCL nr. 53/2012, în baza Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 care a modificat radical sistemul
de beneficii de asistenţă socială.
Trebuie spus că administraţia publică locală, prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Cugir, realizează la nivel local măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanei singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Horia ROTCHE, viceprimar

C M
Y K

2

Impozitele şi taxele locale pe anul fiscal 2015 rămân neschimbate
Având în vedere dispoziţiile articolului 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Cugir a adoptat impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor. În baza proiectului de hotărâre iniţiat
de primarul Adrian Teban, legislativul a decis ca în 2015 impozitele şi taxele să rămână la nivelul anului 2014.
Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice este anual şi se datorează pentru clădirile aflate în proprietate, indiferent de
locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora, calculându-se conform art.251 din Legea nr.571/2003 prin aplicarea cotei de 0,1%
asupra valorii impozabile a clădirii. Pe baza unor date ipotetice, cetăţenii din Cugir vor plăti pentru clădiri, un impozit calculat în
funcţie de zona în care se află clădirea şi suprafaţa acesteia. Astfel, pentru un apartament cu 2 camere şi o suprafaţă utilă 40 mp,
cugirenii vor plăti 89 lei, dacă imobilul se află în zona A, iar dacă este situat în Zona B, 85 de lei. Pentru o casă cu o suprafaţă
construită 100 mp, aflată în zona C, proprietarii vor scoate din buzunar 168 de lei, la fel ca în acest an.
Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice se calculează conform art.253 alin 1 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, prin aplicarea unei cote între 0,25% şi 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitea
agentului economic. Pentru anul fiscal 2015, Consiliul Local Cugir a decis ca, în cazul persoanelor juridice, cota de impozitare
să fie de 1% pentru clădiri reevaluate în ultimii trei ani, de 10 % în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în această perioadă
de timp şi de 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani, anteriori anului fiscal de referinţă. Pe baza unor date
ipotetice, impozitul unei clădiri evaluate în 2013 este de 100 de lei, acesta rezultând din înmulţire valoarii contabile a clădirii,
care este de 10.000 lei cu cota de impozitare de 1%. Pentru clădirile evaluate în 2012, persoanele fizice vor plăti 1.000 de lei, iar
în cazul unor clădiri evaluate în 2010, impozitul este de 3000 lei. În ceea ce priveşte cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie
turistică, ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic, se stabileşte la 5% din valoarea de inventar a clădirii.
Legislativul local a decis să păstreze neschimbate şi impozitele pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice.
Spre exemplu, pentru terenurile cu construcţii, în suprafaţă de 400 mp se va plăti 262 lei, dacă se află în zona A, 178 lei pentru
cele situate în zona B şi 85 LEI pentru cele din zona C. Pentru un teren intravilan înregistrat în Registrul agricol la o altă categorie
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, de exemplu arabil, situat în zona A a oraşului şi având o suprafaţă de 10000 mP,
impozitul este de 84 LEI. Pentru un teren (arabil) aflat în extravilanul localităţii în suprafaţă de 10.000 mp în zona A, proprietarul
va plăti 115 LEI.
Impozitul pe mijloacele de transport pentru anul fiscal 2015 rămâne tot la nivelul anului 2014.
Atfel, proprietarul unui autoturism Dacia cu capacitate cilindrică de1289 cm3 plăteşte un impozit de 56 lei, cel care deţine un
autoturism cu capacitate cilindrică de 2950 cm3 plăteşte 2.160 lei.
Neschimbate rămân şi taxele: pentru folosirea mijloacelor de reclamă, publicitate, pentru eliberarea autorizaţiilor necesare
desfăşurării unei activităţi economice şi a altor autorizaţii similare, impozitul pe spectacole şi taxa hotelieră.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, pentru
întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10 % stabilită
prin hotărâre a Consiliului local.
Ec. Alin VALASĂ, Director Executiv

Boala limbii albastre într-o gospodărie din judeţul Alba
Instituția Prefectului Alba a înaintat o adresă către
toate primăriile prin care a adus la cunoştinţă faptul că, pe
teritoriul judeţului nostru a fost identificat primul caz de
Bluetongue(boala limbii albastre), într-o gospodărie din
oraşul Câmpeni, la un efectiv de 5 bovine.
D.S.V.S.A. Alba a luat măsuri care se impun în această
situaţie, declarând oficial boala prin actul sanitar veterinar de
declarare a bolilor nr.501/12.11.2014
şi punând exploataţia sub supraveghere. Totodată s-a instituit
o Zonă de Control pe o distanţă de
20 Km în jurul focarului de boală,
în care au fost instituite următoarele
măsuri
restrictive
circulaţiei
rumegătoarelor: în interiorul zonei
de control rumegătoarele pot circula
cu condiţia ca în ziua transportării
să nu prezinte nici un semn clinic de
Boala Limbii Albastre(Bluetongue);
din zona de control către zona de
protecţie de pe teritoriul României
rumegătoarele pot fi expediate numai
pentru tăiere imediată, cu condiţia
ca în ziua transportării să nu prezinte nici un semn clinic de
Boala Limbii Albastre; din zona de control către teritoriul altor
state membre este interzisă mişcarea rumegătoarelor: ovine,
caprine, bovine; este permisă intrarea rumegătoarelor din
zona de protecţie în zona de control fără posibilitatea de reîn-

toarcere în zona de protecţie. D.S.V.S.A. Alba a interzis totodată şi
funcţionarea târgurilor de animale în Zona de Control.
Ancheta epidemiologica efectuată a scos în evidenţă faptul
că zona de păşunat a bovinelor din localitatea Câmpeni se suprapune cu zona de control al unui focar de Boala Limbii Albastre
din judeţul Hunedoara. Primăria oraşului Câmpeni a fost anunţată
prin adresă scrisă pentru a lua măsurile ce se impun în această
situaţie(activarea Unităţii Locale de
Sprijin cu sarcini precise pe fiecare
membru în parte, închiderea târgului
de animale Câmpeni).
Lista cu localităţile cuprinse în
zona de control de 20 Km în jurul focarului de boală a fost transmisă prin
e-mail la toate primăriile din judeţ,
medicilor veterinari oficiali şi concesionari de către D.S.V.S.A. Alba prin
adresa nr.19066/20.11.2014, pentru
a se conforma măsurilor stabilite în
zona de control.
Pentru prevenirea extinderii bolii în alte zone ale judeţului,
toate primăriile au obligaţia de a
întreprinde acţiuni de informare şi avertizare a cetăţenilor despre existenţa pe teritoriului judeţului nostru a acestei boli şi a
măsurilor stabilite de către autorităţi.

Atribuirea de denumiri unor străzi din Cugir şi Vinerea
Consiliul Local al Orașului Cugir, întrunit în ședință publică
ordinară la data de 27.11.2014 a aprobat un proiect de hotărâre
cu privire la atribuirea de denumiri unor străzi din orașul Cugir
și încadrarea lor în zonele de impozitare potrivite. Este vorba
de 11 străzi din Cugir şi Vinerea aflate în intravilanul extins
aprobat ca urmare a HCL 28/2011.
În localitatea Cugir sunt atribuite nume noi unui număr de şase
străzi, care sunt în cadrate în zone fiscale, după cum urmează:
Strada ViaductuluiDe 2955 - drum public înfundat delimitat de
strada Râul Mic, Zona Râul Mic - Cugir, Zona fiscală D
Strada Valea Viilor- drum public delimitat de strada Ion
Creangă până la intersecția cu strada Viilor, zona Viilor - Cugir, Zona fiscală C
Calea MurelorDe 1354 - drum public delimitat de Strada Narciselor până la limita intravilanului
Zona Stadionului Nou - Cugir, Zona fiscală C
Calea DumbrăviiDe 1317 - drum public delimitat de Strada
Narciselor până la limita intravilanului în zona bazinelor de
apă, Zona Stadionului Nou - Cugir, Zona fiscală C
CaleaVaideiuluiDe 1384 - drum public delimitat de Strada
Narciselor până la limita intravilanului
Zona Stadionului Nou - Cugir, Zona fiscală C
Strada Frasinului- drum public delimitat de Strada Victoriei și
drum proprietate privată Zona Peret - Cugir, Zona fiscală C

În localitatea Vinerea primesc nume noi şi sunt încadrate în zone
fiscale străzile:
Strada Spinului De 786 - drum public delimitat de strada Principală
până la limita intravilanului, Zona fiscală C
Strada Veteranilor, De 789 -167 ml - drum public înfundat delimitat de strada propusă Spinului, Zona fiscală C
Strada MaculuiDe 795 - drum public delimitat de strada Principală
și limita intravilanului, Zona fiscal C
Strada Gorunilor De 801 - drum public delimitat de strada
Șantierului, intersecția cu calea ferată și zona de agrement Poiana
cu Goruni, Zona fiscală D,
Strada Câmpul PâiniiDJ 89 - prelungire strada Principală până la
limita teritoriului administrativ, Zona fiscală C
Decizia de a atribui denumiri străzilor în cauză vine ca urmare
a solicitării proprietarilor de imobile terenuri din intravilanul
extins pentru a facilita executarea de construcții noi, racordarea la
utilități, evitarea apariției de disfuncționalități în ceea ce privește
adresa, respectiv eliberarea de acte de identitate, stare civilă, acte
de firmă, acte de proprietate, etc.
Nu s-a propus atribuirea ca denumire a unor nume de personalități
ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură,
astfel că nu este necesar ca acestea să fie avizate de Comisia
județeană de atribuire a denumirilor Alba.
Victor SAVA, Arhitect

Curierul de Cugir
DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Spectacol dedicat Zilei Naţionale a României

Aproape 500 de persoane au participat la spectacolul dedicat Zilei
Naţionale a României organizat de Primăria şi Casa de Cultură Cugir, în
data de 30 noiembrie. Evenimentele petrecute la 1 Decembrie 1918 au fost
reînviate în mintea şi sufletele celor prezenţi prin intermediul cântecelor
interpretate de Taraful Casei de Cultură(profesor Silviu Oprișiu), Grupul
Mlădiţe Cugirene (profesor Ionela Popa), Cercul de chitară, pian şi canto
al Casei de Cultură (profesor Corina Băcăințan), Grupul folk Aprentis (profesor Călin Furdui), dar şi de Cercul de Teatru(profesor Maria Dodoc) ai
cărui membrii au jucat o scenetă sugestivă momentului istoric. Pe scena
Casei de Cultură a urcat şi formația Millenium C care a susţinut un repertoriu adaptat evenimentului omagiat de către organizatori.
La final, într-un profund spirit patriotic, formaţiile care au concertat
s-au urcat pe scenă şi, alături de participanţii la eveniment, au intonat Imnul Naţional ,,Deşteaptă-te Române”.

A fost aprobat Calendarul târgurilor, pieţelor şi
oboarelor pentru anul 2015
Consiliul Local al Oraşului Cugir, judeţul Alba, întrunit în şedinţă
publică ordinară în data de 27.11.2014 a aprobat Calendarul târgurilor,
pieţelor şi oboarelor pentru anul 2015 în oraşul Cugir. Astfel, pentru anul
2015 se organizează: zi de piaţă- zilnic în Piaţa “Complex”, duminica în
Piaţa “1 Mai”; târg săptămânal- sâmbăta în Piaţa “Complex”; târg de
ţară- în datele 25.01.2015, 22.02.2015, 25.03.2015, 26.04.2015, 24.05.2015,
28.06.2015, 26.07.2015, 23.08.2014, 08.09.2015, 25.10.2015, 22.11.2014,
27.12.2015; târg de animale- duminica.
Datele de desfăşurare ale târgurilor de ţară, pieţelor şi oboarelor au
fost transmise către Consiliul Judeţean Alba, fiind cuprinse în “Calendarul
târgurilor, pieţelor şi oboarelor” din Judeţul Alba pentru anul 2015.

Recomandările S.V.S.U. Cugir

Statistica incendiilor înregistrate în orașul Cugir în ultima perioadă,
denotă o creștere a incidenței incendiilor la gospodăriile populației. Pentru
evitarea producerii incendiilor Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Cugir va recomanda respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva
incendiilor specifice sezonului rece:
-curățarea periodică a coșurilor de fum și izolarea corespunzătoare a
acestora față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperisurilor
-nu depozitati cenusa sau jaraticul nestins în aproprierea magaziilor,
șurilor sau furajelor
-nu utilizați sobe metalice sau alte sisteme de încălzire, sau gătit,
improvizate sau cu defecțiuni
-nu folosiți afumători improvizate în magazii sau poduri
-nu fumați în magazii, șoproane, fânare, depozite de furaje, poduri etc.
În cazul nerespectării acestor măsuri puteți fi sancționați cu amendă
conform legislației în vigoare.

Poliţia Locală a oraşului Cugir
va beneficia de normă de hrană
Consiliul Local Cugir a aprobat un proiect de hotărâre prin care
poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Poliţia Locală a Oraşului Cugir li
se va acorda normă de hrană zilnică. Decizia a fost luată în temeiul O.G.
nr. 65/2014 care prevede că, începând cu 1 ianuarie 2015, autorităţile
administratiei publice locale pot acorda, în limita bugetului aprobat, prin
hotărâre a consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali conform OUG
nr. 26/22 iulie 1994, privind drepturile de hrană pe timp de pace ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Deoarece responsabilitățile polițiștilor locali au crescut, ca urmare
a transferului de competențe către administrația publică locală, potrivit
principiului descentralizării, este normal să existe o motivare pe măsura
cerințelor, pentru asigurarea realizării scopului desfășurării activității de
calitate a administrației publice și satisfacerea nevoilor cetățeanului. În
aceste condiţii, motivarea acordării normei de hrană este una foarte simplă
și fundamentată și ține seama de faptul că, prin natura muncii depuse (efort
fizic și psihic prelungit), angajaților instituției trebuie să li se asigure o hrană
corespunzătoare.
Norma de hrană nu se va acorda în următoarele situaţii: pe perioada
concediului de odihnă, a concediului medical-incapacitate temporară de
muncă, concediu de maternitate, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau, după caz, 3 ani, pe perioada concediului fără plată, pe perioada suspendării raportului de serviciu şi pe perioada
delegaţiilor, alte situaţii asemănătoare.
Finanţarea sumelor necesare suportării normei de hrană stabilită se va
face din fonduri de la bugetul local.
Decizia Consiuliului Local Cugir are la bază şi art. 14 din Legea nr.
319/2006 a securității și sănătății în muncă, care reglementeaza faptul că:
,,alimentația de protecție se acordă în mod obligatoriu și gratuit de către
angajatori persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest
lucru”, coroborat cu art. 35 litera “b” din Legea Poliției Locale nr. 155/2010,
care încadrează activitatea acestui serviciu în condiții deosebite și speciale
de muncă. 			
Jr. Horațiu GĂLDĂU
Șef Serviciu Poliția Locală
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Cursuri de calificare gratuite
prin proiectul “COMBATE ŞOMAJUL”
Şomajul- fenomen permanent în toate ţările, prin dimensiune şi durată, ridică o serie de probleme privind definirea,
cauzele, formele de manifestare şi posibilităţile de reducere ale acestora. Şomajul, prin efectele economico- sociale pe
care le generează, a devenit o problemă preocupantă în ultimele decenii, pentru toate statele lumii.
Făcând o analiză a datelor statistice la nivel naţional, la sfârşitul lunii mai 2013, precum şi în cadrul regiunii de
dezvoltare, membrii echipei Colegiului I.D.Lăzărescu au constatat că jud. Alba şi Hunedoara se situează între judeţele
cu cea mai mare rată a şomajului, respectiv 7,63% (AB) şi 5,96% (HD). Nevoile identificate au fost transpuse întrun „cadru de proiect” care vizează dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare. Pentru a creşte nivelul
pregătirii specifice pieţei muncii, Colegiul I.D.Lăzărescu Cugir a aplicat la cererea de propuneri de proiecte de tip
strategic Nr. 125„Fii activ pe piaţa muncii!” AXA PRIORITARĂ 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare” DMI
5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. În luna februarie 2014, OIR POS DRU REGIUNEA
NORD-EST Piatra Neamţ a comunicat Colegiului I.D.Lăzărescu ca proiectul depus cu titlul „Combate Şomajul” ID
133658 a fost aprobat spre finanţare.
Proiectul se derulează în cadrul unui parteneriat între solicitant şi doi parteneri naţionali în regiunea Centru,
judeţul Alba şi regiunea Vest, judeţul Hunedoara. Parteneriatul se bazează pe realizarea unui deziderat comun, respectiv combaterea şomajului din mediul rural şi urban din regiunile vizate– unul dintre efectele majore generate de
criză economică din ultimii ani, prin furnizarea unor servicii de informare, consiliere, formare profesională şi mediere,
menite să îmbunătăţească nivelul de cunoştinţe şi competenţe personale necesare creşterii gradului de ocupare pe piaţa
muncii.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de
muncă, a persoanelor inactive şi a şomerilor, în special de lungă durată, pentru un grup tintă cu domiciliul în mediul
urban şi rural din regiunea Centru, judeţul Alba şi regiunea Vest, judeţul Hunedoara, format din 600 persoane.
În momentul de faţă, la Cugir au loc sesiunile de informare în vederea consilierii şi orientării privind cariera, prealabile derulării cursurilor, care se desfăşoară în incinta COLEGIULUI TEHNIC I. D. LĂZĂRESCU CUGIR.
Ulterior sesiunilor de consiliere şi orientare privind cariera, persoanele selectate în grupul ţintă vor avea acces
gratuit prin proiect la următoarele tipuri de cursuri de calificare: nivel ÎI - Operator comandă numerică, cu o durată de
6 luni; nivel ÎI - Prelucrător prin aşchiere, cu o durată de 6 luni.
Proiectul include operaţiuni şi activităţi pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea integrată a rezultatelor după finalizarea proiectului. La încheierea asistenței financiare şi tehnice necesare susţinerii acestui proiect,
persoanele aparţinând grupurilor ţinta, beneficiare ale cursurilor de formare, ale serviciilor integrate de consiliere şi
orientare privind cariera, vor dobândi un nivel de cunoştinţe şi abilităţi ce le va permite să se integreze pe piaţa muncii,
crescând nivelul de ocupare în regiunile în care se desfăşoară proiectul.
Adriana Maria CRIȘAN, Expert publicitate şi comunicare

Gala Filmului de Autor a revenit la Cugir
În zilele de 27 şi 28 noiembrie, cugirenii au avut
şansa de a viziona pe marele ecran al Casei
de Cultură mai multe producţii internaţionale
premiate la marile festivaluri internaţionale
de film. Proiecţiile au avut loc în baza unui
parteneriat dintre Primăria şi Casa de Cultură
Cugir cu Asociatia Cinemascope și Voodoo
Films, care au lansat o nouă ediţie a Galei Filmului de Autor. Evenimentul a fost organizat
sub forma unei caravane care promovează
în premieră
filme de autor, producții
internaționale, unele dintre ele prezentate în
capitală în cadrul altor festivaluri, dar care
nu intră în circuitul cinematografelor din alte
orașe.
Cugirenii au putut viziona, în cele două zile, patru

filme premiate internaţional: La Jaula de Oro (The Golden Dream)- Premiul ‘Un Certain Talent’,
Un Certain Regard, Cannes 2014; Maps
to the Stars (2014)– Premiul pentru interpretare feminină, Cannes 2014; Like
Father, Like Son– (2013)– Premiul juriului, Cannes 2013; Leviathan (2014)Premiul pentru scenariu, Cannes 2014.
Cugirul a devenit parte a acestei
caravane naţionale a filmului din 2013,
astfel că ediţia de anul acesta continuă
eforturile administraţiei locale de a satisface dorinţa cinefililor cugireni.
Casa de Cultură

Topul firmelor cugirene - competiția 2013
Vineri 24 octombrie 2014, Camera de Comerţ
şi Industrie a judeţului Alba, a organizat festivitatea
de premiere a firmelor performante pe anul 2013. In
acest top sunt cuprinse 1141 firme, din care 63 din Cugir respectiv 5,52%. In anii anteriori numarul firmelor
din Cugir cuprinse in Top au fost: 28/2005; 27/2006;
36/2007; 33/2008; 58/2009; 51/2010; 47/2011; 55/2012
şi 63/2013.
Domeniile de activitate ale firmelor competitoare
sunt: Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; Industrie;
Agricultură, Silvicultură, Pescuit; Construcţii; Servicii;
Comerţ şi Turism. Clasele de mărime au fost stabilite
dupa numărul de salariaţi şi cifra de afaceri.
-Microintreprinderi(mi) cu pană la 9 salariaţi; Intreprinderi mici(im) cu 10-49 de salariaţi, respectiv: Intreprinderi mijlocii (imj) cu 50-249 de salariaţi; Intreprinderi mari (iM) cu 250-999 salariaţi; Intreprinderi foarte
mari(iFM) cu peste 1000 de salariaţi.
Firmele din Cugir sunt cuprinse în Top pe următoarele
locuri:
- Cercetare -Dezvoltare: HEXASOFTWARE locul 3
(mi); TERAINFO - 2 (im)
- Industrie: ARGISAN locul 2 (mi); ELIT locul 1
(iFM); CORSARUL locul 2 (im)
GINI STYLE - 2 (im); CINPROD - 2 (im); M&C
ECOPAPER - 1 (mi); ACITECH ROM - 1(im); CORDEACONSTRUCT - 1(im); TEA - 2 (imj); BULBUCAN
- 1 (im); LIL-MEC - 2 (im); MECFIL - 3 (im); SILMAR
- 6 (im); USITECH - 7 (im); OTELURI si DEBITARI - 8
(im); MARBAD - 1 (mi); PROTOTIP CONSTRUCT - 2
(mi); MATRIX CUGIR - 3 (mi) ; MECANIC TEHNIC
- 4 (mi); PROFTURN - 5 (mi); TEHNICA CUGIR - 6
(mi); EUROCOMPUTRER - 8 (mi); EUROTEC PRODUCT - 1 (im); H.D.COMPANY - 6 (mi); INSTALSERV 6 (mi); NOVA GRUP - 1(imj); NOVA MODUL - 2 (imj);
SGL PRODUCTIE&COMERT - 3 (im); NOVATEHNIC
- 4 (mi); CUPLAJE PROD - 1(im); STAR TRANSMISSION CUGIR - 1 (iFM) MOBITALIA - 1(mi); TEHNO
PLAST CUGIR- 1 (m).
- Agricultură, silvicultură, pescuit: SÂPCEA - 1
(mi)
- Construcții : CONSTRUCT DESIGN - 4 (im);
L.G.GALA CONSTRUCT - 1 (mi)
- Servicii: LAMTRANS - 7 (im); M-BIT - 5 (mi);
DRAGANA - 3 (mi); PARCUL INDUSTRIAL CUGIR 3(mi); KAPA AFFAIRS - 3 (mi); PROCAR ENGINEERING - 1 (im); S&S CLEAN-UP - 6 (mi) AGONI OIL - 8

(IM); JESICA - 2 (im); POSTEI SERVICE 8 (im); WAG
SERVICE CUGIR- 4 (im).
- Comerț - Turism: MEAMTU - 1 (mi); TRANSILVANIA FURS - 6 (mi); UNIVERSAL CONSTRUCT ELECTRIC - 6 (mi); NMSIS TRADING - 10 (mi); LEITNER
AXEL - 5 (mi); FRAAND GRUP - 7 (mi); SILVADOR
FOREST - 2 (im); JULY CUGIR - 9 (im); G.M.C.CUGIR
- 7 (mi); DELPAS - 4 (imj); MINI-MAL - 7 (im); DORIDO - 10 (im); FARMACIA FARMEX - 9 (im); SPERANTA FARM - 5 (mi); SANOPHARM - 7 (mi); SEATING
LIVE - 1 (mi); KONCEPT CUGIR - 8 (im); INTERNATIONAL TURIST - 4 (mi); CASA CUGIREANA - 1 (mi);
CLAU&CRIS ROYAL - 3 (mi); SAKILIME - 1 (mi)
- Trofee de excelenţă pe anul 2013
1. Distincţie de excelenţă (în ordine alfabetică, firme
ce au ocupat locul unu trei ani consecutiv) :BULBUCAN
; CUPLAJE PROD ; ELIT ;EUROTEC PRODUCT;
NOVA- GRUP;
2.Trofeu de excelenţă (în ordine alfabetică,firme ce
au ocupat locul unu cinci ani consecutiv): CUPLAJE
PROD; ELIT;
3.TOP - cele zece companii exportatoare din jud.
Alba: STAR TRANSMISSION CUGIR
4.TOP - cele zece companii importatoare din jud.
Alba: STAR TRANSMISSION CUGIR
5.TOP - societaţi comerciale după cifra de afaceri:
ELIT - 4 STAR TRANSMISSION CUGIR - 6.
6. TOP - societaţi comerciale după profitul curent:
ELIT - 4 ;
Firmele din Cugir aflate in TOP-2013 cuprind 2700
de salariaţi.
OBSERVAȚII: - Din cele 25 de unităţi ce prelucrează
metal, 15 execută angrenaje (specialitate consacrată în
Cugir);
- 5 firme din cele premiate au obţinut în anul 2000 certificat de investitor în zona defavorizată Cugir (facilitaţi
fiscale). Administratorii celor 16 firme active din 20 şi
mai ales a celor 5 aflate în TOP 2013 au dovedit vocaţie
de foarte buni gospodari.
Comunitatea din Cugir, cu prisosinţă, poate adresa
mulţumiri firmelor şi instituţiilor care se implică în viaţa
comunităţii.Sugerăm domnului Primar şi Consiliului Local să acorde diplomele cuvenite celor cuprinşi în clasamentul TOP-2013 al jud. Alba.
Le adresăm Felicitări tuturor şi La Multi Ani!
Ing. Aurel VOICU,
președinte Asociația PRO-Cugir
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- PETRICAN DAVID-RAUL, ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea
ALCALA DE HENARES, MADRID- SPANIA
- SABĂU-AGRELO IRENE, ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea
RIBEIRA, A CORUNA - SPANIA
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- ROMAN CRISTINEL-CONSTANTIN și RADU MIHAELA-MARIA;
- CIBU MARCEL și HAN RAMONA-GEANINA;
- CĂSTĂIAN IOAN și BALOSIN
ANDREEA-IOANA;
- LUGJA NIKOLIN și FARCAȘ
ETELKA-ILEANA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
- JURCA CIPRIAN, fost cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Ghe.Asachi
nr.23;
- SIBIȘAN IVAN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.26;
- SEDERIAȘ STELLA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.G.Coșbuc nr.10;
- ȘANDRU MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.I.Creangă nr.2;
- POPOIU MARINICĂ, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.E.Racoviță nr.3;
- BORZA MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Intrarea Mihai
Viteazu nr.1;
- ȚIMPEA EMIL, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.21 Decembrie 1989
nr.34;

- CĂRPINIȘAN IOACHIM, cu ultimul domiciliu în Cugir, str. Doinei,
nr.4;
- MARINCAȘ ANA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str. Nuferilor,
nr.8;
- SOCACIU ANA, cu ultimul domiciliu în Săliștea , str. Mare, nr.251;
- BUTNAR CORNELIA-ANA,
cu ultimul domiciliu în Cugir, str.
Arieșului, nr.15;
- SALCU NICOLAE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str. Ghe. Asachi,
nr.23;
- SGUBEA DUMITRU, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str. Lalelelor,
nr.2;
- CERNA ȘTEFANA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str. Cloșca,
nr.19;
- ROMOȘAN ELENA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str. G. Enescu,
nr.5;
- PETRAȘCU VIRGINIA-MARIA,
ACT TRANSCRIS - decedată în
REGGIOLO - ITALIA, fostă cu ultimul domicliu în Cugir, str. Al. Sahia, nr.23;
- DORNIC GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în Cugir, Intr. Mihai
Viteazu, nr.1;
- BLADA NICOLAE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Gr.Ureche
nr.3.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri stare civilă

Sfatul Specialistului:
Tratamente de iarnă la pomi

La cerera mai multor cetăţeni revenim din nou cu câteva recomandări în ceea ce
privesc tratamentele care se fac la pomi în repausul vegetativ (de iarnă).
Pentru început să reamintim că, pe timpul iernii, pe scoarţa copacilor iernează
o multitudine de agenţi patogeni ca: rapăn păduchele din San Jose- iarnă, afide, ouă
acarieni, rezervă, făinare, monilioză, erwinia, monilioza, etc. Dintre aceştia cel mai
periculos este păduchele din San Jose, despre care vom scrie câteva cuvinte.
Păduchele din San Jose este cel mai păgubitor dăunător al pomilor, fiind considerat dăunător de carantină. Este răspândit în toate zonele din ţara noastră. Este polifag, atacând peste 200 de specii de arbori, arbuşi, plante ierboase, preferănd speciile
lemnoase. Atacă atât părţiile lemnoase, frunzele cât şi fructele. Se fixează cu ajutorul
rostrului (un organ care îl ajută la hrănire) în ţesutul ramurilor şi suge conţinutul celular. O data cu înţepătura este introdusă şi saliva , care conţine o substanţă toxică sub
acţiunea căreia se produc o serie de modificări biochimice, din care cauză ţesuturile se
necrozează, se roşesc producându-se pete caracteristice. Pomii atacaţi au o vegetaţie
redusă, frunze etiolate, fructe mici şi pătate. Când atacul acestui dăunător este mare
pomi se uscă începând de la vărf în jos. Fiind un dăunător de talie mică este greu de
observat cu ochiul liber, dar în timp devin evidente efectele atacului. Acest dăunător
are 2-3 generaţii pe an, mai frecvent două. Iernează ca larvă de vârsta I-a sub un scut
protector, pe ramurile şi tulpinile pomilor.
Pentru combaterea acestui dăunător sunt necesare 1-3 tratamente la avertizare, pe
vegetaţie, precum 2 tratamente pentru forma hibernantă(de iarnă). În continuare vom
discuta despre tratamentele care se execută în repausul vegetativ, urmând ca în alte
articole viitoare să discutăm despre tratamentele care trebuiesc executate pe vegetaţie
împotriva acestui dăunător periculos pentru pomi fructiferi. Aşadar pâna la pornirea
pomilor în vegetaţie se vor executa două tratamente cu un insecticid specific pentru
tratametele de iarnă, de exemplu CONFIDOR OIL în doză de 1,5 l%. Aceste tratamente
sunt eficiente şi pentru reducerea rezervei de afide, ouă de acarieni. Un tratament se
va executa în această perioadă iar al doilea în anul următor până la intrarea pomilor în
vegetaţie.
Spuneam la începutul articolului că pe scoarţa pomilor fructiferi există şi o rezervă
mare de boli ca rapănul, făinarea, erwinia, monilioza. Pentru reducerea acestei rezerve
de boli este foarte important să se execute şi tratamente cu piatră vânătă în concentraţie
de 3% (300 gr./10 litri apă). De preferat se executa mai întâi tratamentul cu piatră
vânătă şi pe urmă cel cu Confidor, aceste substanţe nefiind compatibile.
Aceste tratamente se pot executa când temperatura este peste 5 grade C şi se execută
prin îmbăierea completă a pomilor.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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La Cugir a început “Crăciunul Copiilor”
Spiritul sărbătorilor de iarnă a pus stăpânire peste orăşelul de la
poalele Drăganei care a devenit mai scânteietor ca niciodată. Pe semne
că micuţii cugireni şi nu doar ei, au fost tare cuminţi, căci Moş Crăciun,
ajutat de administraţia locală, a aprins mii de luminiţe multicolore pe
străzile oraşului şi a înălţat un brad de aproape 20 m în faţa catedralei,
de sub ramurile căruia îi salută în fiecare seară luminosul Moş Crăciun
şi renii săi. Şi asta nu e tot. Casa de Cultură a Oraşului Cugir a devenit
unul din ajutoarele Moşului şi a declarat perioada cuprinsă între 6 şi 21
decembrie “Crăciunul Copiilor”. Astfel centrul localităţii a devenit locul
de unde se revarsă bucuria sărbătorilor, întrucât, în fiecare weekend, pe
scena amplasată pe strada Al. Sahia vor urca tinerele talente ale oraşului
pentru a colinda, a dansa şi a pune în scenă diferite momente artistice.
Manifestările cuprinse în programul acţiuni “Crăciunul Copiilor” au
debutat de Moş Nicolae, când peste 1.000 de cugireni s-au adunat la brad
pentru a lua parte la momentul aprinderii luminiţelor ornamentale. Cu
această ocazie, Casa de Cultură a pregătit un prim program artistic în
cadrul căruia au concertat Grupul ”Mlădiţe cugirene”, condus de prof.
Ionela Popa, Cercul de pian, chitară şi canto al Casei de Cultură (prof.
Corina Băcăinţan), Grupul ”Aprentis” (prof. Călin Furdui) şi formaţia
”Millenium C”, a Casei Orăşeneşti de Cultură. În acestă admosferă de
sărbătoare , copiii şi adulţii au numărat în cor alături de primarul Adrian Teban şi de olimpica Bel Luana (Şcoala Gimnazială Nr. 3) secundele rămase până la aprinderea luminiţelor din brad, a căror explozie de
culoare i-a entuziasmat pe toţi cei prezenţi. Şi aşa cum se cade, evenimentul s-a încheiat cu ”O ce veste minunată”, cântată în cor de tinerii artişti şi

de publicul prezent.
Spectacolele vor continua la fiecare sfârşit de săptămână,
până în data de 21 decembrie, cu momentele artistice oferite
de Cercul de teatru, Cercul de canto, pian şi chitară, trupele
Aprentis, Amurg, Star Dust, Millenium C, Grupul Mlădiţe cugirene, Taraful Casei de Cultură, copiii romi ai Centrului de zi
şi ai Partidei Romilor şi Fanfara Transilvania.
Şi pentru ca admosfera Crăciunului să fie completă, câteva
căsuţe de lemn vor comercializa în această perioadă, produse
tradiţionale româneşti specifice sărbătorilor de iarnă.
Luminița BIRĂESC

Ștefan Hrușcă susține un concert de colinde
la Casa de Cultură din Cugir
Ștefan Hrușcă, interpret originar din Maramureș, cunoscut publicului din
România mai ales prin colindele care le interpretează va fi prezent la Cugir în
data de 16 decembrie. Artistul va susţine un concert de colinde pe scena Casei de
Cultură, evenimentul făcând parte dintr-un turneu naţional intitulat ”Dascălul de
colinde”.
Concertul va începe de la ora 20.30, iar printre colindele pe care cugirenii le
pot asculta se numără: Florile Dalbe, Trei Pastori, Afara Ninge Liniștit, Linu-i
Lin, Sfanta-iSara de Crăciun dar si Ruga Pentru Parinti.
Biletele pot fi achiziţionate de la Casa de Cultură Cugir, preţul variind între 20
şi 40 de lei. Elevii şi studenţii beneficiază de reducere, pentru ei biletul fiind de
doar 10 lei. 					
Casa de Cultură

Ambulanţa
pentru urgenţe sociale
Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir, în exercitarea
atribuţiilor ce-i revin cu privire la protecţia persoanelor vârstnice,
persoanelor cu dizabilităţi precum şi a persoanelor cu boli cronice
sau terminale în diferite stadii de evoluţie, a înfiinţat în anul 2014
Serviciul Public de Interes Local „Ambulanţa pentru Urgenţe Sociale Cugir”.
Principalele obiective ale Ambulanţei pentru Urgenţe Sociale
Cugir sunt acordarea asistenţei medico-sociale persoanelor/grupurilor cu risc crescut de excluziune socială care reprezintă urgenţe
sociale, transmiterea cazurilor depistate către compartimentele
specializate în vederea asigurării serviciilor de care au nevoie
persoanele aflate în situaţii de criză medico-socială, conform
prevederilor legale in vigoare şi medierea relaţiilor cu serviciile publice de urgenţă specializate(spitale, policlinici, centre rezidenţiale, adăposturi de urgenţă etc.) în vederea internării/
cazării persoanelor aflate în situaţie de criză
De serviciile Ambulanţei pentru Urgenţe Sociale pot beneficia
persoanele care se află în una din următoarele situaţii: - nu se află
în stare critică şi nu necesită monitorizare sau îngrijiri medicale
specializate pe durata transportului; - se află în situaţia de urgenţă
socială care necesită intervenţie imediată pentru prevenirea
degradării fizice şi sociale (persoane fără adăpost, persoane care
locuiesc în condiţii insalubre etc.); -sunt persoane dependente/imobilizate la domiciliu fără susţinători legali prezenţi sau în
cărora veniturile nu le permit achitarea transportului (venituri sub
1000 lei); - sunt victime ale violenţei în familie; -sunt persoane
cu dizabilităţi; -necesită transport în vederea realizării tratamentului chimioterapeutic; -necesită transport către alte instituţii medicale/sociale, în vederea asigurării serviciilor de calitate adaptate
nevoilor persoanei (în situaţia imposibilităţii furnizării serviciilor
de către Serviciul Public de Ambulanţă Alba ).
Serviciile de transport medical neasistat se pot furniza şi contra
cost în condiţiile în care veniturile cumulate ale membrilor familiei (neluând în calcul bugetul personal complementar) depăşesc
1000 lei/lună/membru de familie, caz în care vor suporta costul
serviciilor raportat la tariful de 0,75 lei/km.
Serviciile de transport sanitar neasistat sunt oferite beneficiarilor în funcţie de nevoi, de luni până vineri între orele 8:00-16:00.
În situaţii de excepţie, bine motivate, serviciile pot fi acordate şi
în afara programului amintit la recomandarea managerului de caz
şi cu avizul şefului SPAS, în limita posibilităţilor şi a capacităţii
serviciului.
Solicitarea se realizează în baza unei cererii scrise însoţită de
următoarele acte: -copii ale actelor de identitate ale beneficiarului
şi ale membrilor familiei acestuia; -copii ale documentelor medicale care să dovedească starea de sănătate a persoanei: certificat de
încadrare în grad de handicap, certificat de pierdere a capacităţii de
muncă, ultima ieşire din spital etc; -act medical care să confirme
faptul că pacientul nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare sau îngrijiri medicale specializate pe durata transportului,
(medic de familie sau medic curant).
Din luna mai 2014 şi până la această dată au fost realizate 27
de transporturi la diferite instituţii pentru un număr de 11 beneficia
ri.
Carmen SULINCEAN, Asistent social

Recompartimentări și modernizări
la clădirea “Interne – chirurgie” a Spitalului Orășenesc Cugir
Spitalul Orășenesc Cugir, ale cărui clădiri au o vechime de aproximativ 60 de ani, a intrat în anul 2013 într-un complex ciclu de reparații
absolut necesare, care au în vedere realizarea unor lucrări care să
vină în completarea celor executate deja și care să îmbunătățească
funcționalitatea clădirii.
Primul obiectiv al investițiilor îl reprezintă Secția Interne – Chirurgie a Spitalului Orășenesc Cugir, investiție care a fost începută în toamna
anului 2013 și care se apropie de finalizare. Lucrările de modernizare
la clădirea menționată mai sus, deși au fost demarate cu mare avânt,
nu au fost lipsite de dificultăți care au apărut pe măsura avansării în
execuția lucrărilor și care au contribuit în final la prelungirea termenului
de finalizare a acestora. Cu toate acestea, lucrările acestui prim-proiect
al investiției au intrat în linie dreaptă, stadiul execuției, în momentul de

față fiind "lucrări de finisaj" – vopsit pereti, montat obiecte
sanitare, montat covor PVC.
Conform noilor recompartimentari și modernizări la
clădirea "Interne – chirurgie" a Spitalului Orășenesc Cugir,
structura secțiilor pe nivele va fi următoarea : la subsol sunt
amenajate diferite săli care deservesc personalul auxiliar din
cadrul spitalului; la parter vor fi amenajate: cabinet medic chirurgie, cabinet medic fizioterapie, cabinet medic dermatologie, camera de gardă Urgențe-Interne, Urgențe-Chirurgie.
Tot la parterul clădirii, în partea de Est este amenajată
Platforma acoperită pentru ambulanță, care permite accesul
din partea de Nord a clădirii, direct din str. N.Balcescu, pentru
cazurile de urgență transportate cu ambulanța. La etajul I va fi
amenajată sala pentru intervențiile chirurgicale – bloc operator, alături de alte săli adiacente activităților chirurgicale; La
etajul II vor fi amenajate: cabinet medic interne, cabinet medic
diabet, boli nutriție, salon pneumologie, camera investigații
paraclinice EKG, aerosoli; La mansarda vor fi amenajate:
cabinet medic cardiologie și saloanele aferente.
În mare, aceasta va fi structura pe nivele a noii clădiri a
Spitalului Orășenesc Cugir. Totodată, putem spune că lucrările
de investiție efectuate corespund întru totul priorităților pe
termen mediu stabilite prin Planul Strategic al Ministerului
Sănătății Publice reflectate în realizarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile sanitare de bază, creșterea
calității vieții prin îmbunătățirea calității și siguranței actului
medical, apropierea de indicatorii de sănătate și demografici ai țărilor civilizate, în același timp cu scăderea patologiei
specifică țărilor subdezvoltate.
Florin ARION, Manager Spitalul Orășenesc Cugir
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