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Eforturi administrative pentru menţinerea
Spitalului Orăşenesc Cugir
De la începutul acestui an şi până în momentul de faţă, menţinerea
Spitalului Orăşenesc Cugir a fost principalul aspect asupra căruia
administraţia locală şi-a canalizat eforturile. Alături de conducerea
unităţii medicale, am uzat de mijloacele legale pe care le-am avut la
dispoziţie pentru a opri trecerea Spitalului Orăşenesc Cugir pe lista
unităţilor sanitare propuse spre a fi desfiinţate sau reorganizate.
Pentru a înţelege mai bine contextul în care s-au derulat toate
aceste demersuri, vă readucem aminte că la începutul anului,
Preşedintele României, Traian Băsescu a declarat că în 2011 urmează
să fie desfiinţate aproximativ 200 de spitale nerentabile. În acest sens,
reprezentanţii Prefecturii, ai Consiliului Judeţean şi ai Casei Judeţene

de Asigurări de Sănătate din teritoriu au sarcina să facă selecţia, în
funcţie de eficienţa unităţilor medicale.
La începutul lunii ianuarie, la nivelul judeţului Alba a fost
vehiculată o listă cu unităţile medicale care ar putea fi transformate
în centre medico-sociale, dispensare sau secţii externe ale altor spitale, listă pe care s-a regăsit şi Spitalului Orăşenesc Cugir. Chiar dacă
autorităţile judeţene nu au comunicat nimic oficial în acest sens,
administraţia locală a tratat informaţia cu maximă seriozitate şi responsabilitate. Astfel, în cadrul mai multor întâlniri cu factorii decizionali judeţeni am solicitat ca spitalul din localitatea noastră să fie
menţinut în actuala formă de organizare, subliniind efecte negative pe
care o posibilă desfiinţare sau transformare le-ar avea asupra stării de

sănătate a populaţiei. Aceeaşi solicitare a fost adresata şi de
către Consiliul Local Cugir, la iniţiativa grupului de consilieri liberali, care a înaintat factorilor de decizie din judeţ
o scrisoare deschisă semnată de toţi aleşii locali, indiferent
de apartenenţa lor politică.
Trebuie spus că autoritatea locală, ca deţinătoare a
managementului unităţii medicale, şi-a luat angajamentul
să susţină financiar spitalul şi să acorde tot sprijinul posibil pentru atragerea medicilor în Cugir. Trebuie precizat că
în proiectul de buget pe anul acesta am alocat sume importante pentru spital, care vor fi utilizate atât pentru plata
utilităţilor, cât şi pentru anumite lucrări de investiţii.
Luând în considerare afirmaţiile repetate ale
preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel
care spunea că de primărie depinde continuarea activităţii
spitalului, înseamnă că nu avem motive de îngrijorare. Şi
spunem acest lucru întrucât Primăria Oraşului Cugir va
face tot posibilul ca unitatea medicală să funcţioneze în
aceeaşi formă de organizare ca şi până acum.
Menţionăm faptul că, în urma întâlnirii pe care am
avut-o la Bucureşti cu subsecretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, dr. Raed Arafat, am primit asigurări că
Spitalul Orăşenesc Cugir nu se află pe nici o listă a ministerului. Potrivit subsecretarului de stat, la întocmirea listei
cu unităţile nerentabile s-a ţinut cont de anumite criterii,
cum ar fi distanţa faţă de municipiu şi numărul insuficient
de medici care activează în cadrul spitalului. Întrucât Cugirul se află la o distanţă de circa 40 de km faţă de Alba
Iulia, iar majoritatea secţiilor importante sunt deservite de
medici specialişti, nu există motive pentru ca Ministerul
Sănătăţii să dispună desfiinţarea unităţii medicale din localitate.
La final, îmi exprim încrederea că factorii decizionali
din judeţ nu vor propune spre desfinţare un spital care
deserveşte o populaţie de peste 25.000 de locuitori, care
are medici specialişti pentru majoritatea secţiilor principale, care beneficiază de susţinerea autorităţilor locale şi a
cetăţenilor. Considerăm că, în baza principiului autonomiei locale şi descentralizarii, comunităţii cugirene trebuie
să i se respecte dreptul de a decide atunci când e vorba de
interesul cetăţenilor.
Ing. Adrian TEBAN,
Primarul Orașului Cugir
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DANIELA ŞI CAMELIA BUCUR
În acest număr, ne-am propus sa vă prezentăm două
cugirence, delicate şi
fine ca două flori de
primăvară din frumoasa grădină de pe strada
Cânepi, care au decis
să-şi împlinească destinul, pe plan profesional
şi familial, în Grecia. Ne
obişnuim greu cu ideea
că tinerii noştri îşi caută
rostul pe alte meleaguri
şi că, din aproape fiecare casă, cineva este
plecat « dincolo ». Am
devenit internaţionali,
casele noastre sunt tot
mai pustii, iar cugirenii s-au obişnuit să plece la copiii lor, în
perioada iernii, pentru că nu-şi pot permite să achite toate
cheltuielile pentru utilităţi, oricât de chivernisiţi şi economi
ar fi. Pentru cei aflaţi în a doua parte a vieţii, au devenit «
case » ţări precum : SUA, Canada, Spania, Italia, Grecia sau
altele mult mai îndepartate : Australia, Noua Zeelandă sau
Tailanda.
Daniela şi Camelia Bucur s-au născut în Cugir,
unde şi-au făcut studiile primare, gimnaziale şi liceale.
Personalităţile şi înclinaţiile lor sunt diferite : Daniela a fost
elevă la Liceul Industrial Nr.1 Cugir, la clasa de MatematicăFizică, iar Camelia, la clasa de Chimie al aceluiaşi liceu. Ele
au obţinut rezultate remarcabile la olimpiadele
de profil, dar şi la limba
româna, unde
Daniela a luat Premiul III la
Faza Naţională. Extrem
de serioase, harnice şi
determinate, cele două
surori au reuşit să-şi
atragă stima şi respectul
colegilor pentru că un
element definitoriu care
le caracterizează este
spiritul de echipă. Au
urmat studiile universitare la Institutul Politehnic « Traian Vuia » din Timişoara
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar
(continuare pagina 2)

“Cugirul are o şansă foarte mare să redevină unul dintre marii producători de armament şi muniţie”
În cursul zilei de miercuri, 26 ianuarie o delegaţie reprezentând Comisia de Apărare, Ordine
Publică şi Siguranţă Naţională condusă de senatorul Teodor Meleşcanu a efectuat o vizită la Cugir.
Prima oprire a Preşedintelui comisiei a fost la Primăria Oraşului
Cugir unde a fost întâmpinat de către primarul, Adrian Teban,
viceprimarul, Rodica Florea şi Consilierul judeţean, Mihai
Nicuşor. După o scurtă discuţie cu aceştia, Teodor Meleşcanu,
împreună delegaţia formată din reprezentanţi ai tuturor partidelor din Parlament s-a deplasat la UM Cugir şi Fabrica de Arme,
societăţi care produc armament şi muniţie pentru sectorul de
apărare.
Potrivit lui Teodor Meleşcanu, prezenţa la Cugir este motivată
de intenţia de relansare a industriei de apărare care, „în actualele
condiţii economice este un lucru esenţial, şi pentru România în
ansamblul ei, şi pentru un oraş cum este Cugirul”. Preşedintele
Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din
Senat a afirmat că din 2012, Fabrica de Arme SA şi Cugir SA ar
putea produce un nou pistol mitralieră (pentru infanterie) conform cerinţelor NATO, armă care va intra în dotarea Armatei
Române (şi posibil, şi pe piaţa externă). Senatorul şi-a exprimat
convingerea că oraşul Cugir are o şansă foarte mare să redevină
ceea ce a fost, adică unul dintre marii producători de armament
şi muniţie, cu atât mai mult cu cât linia de producţie a noii arme
există deja, existând şi un poligon de testare cu personal calificat,
care va fi modernizat şi transformat într-un Centru de Testare. „Am convenit ca imediat după începerea sesiunii Parlamentului, să organizăm o întrevedere la nivelul Comisiei de Apărare a Senatului
cu o delegaţie a celor două societăţi din Cugir (n.r. Fabrica de Arme şi UM Cugir), care să ne prez-

inte un plan de afaceri pentru producţia acestei piese importante din arsenalul României, şi în acelaşi timp,
un ansamblu de măsuri care să asigure asanarea financiară. Ştim ca ambele societăţi sunt practic în faliment,
confruntându-se cu datorii foarte mari. Eu le-am spus foarte clar că
este nevoie de un produs foarte bun, un produs care să fie competitiv
şi pe care Armata să-l considere important şi necesar, dar în acelaşi
timp este vorba despre un produs care să poate fi susţinut din punct
de vedere financiar”, a precizat Melescanu.
În acest sens, el a mai declarat că, împreuna cu mai mulţi senatori,
va iniţia o hotărâre legislativă de ştergere a datoriilor istorice pentru
societăţile care dovedesc că au capacitatea de a-şi acoperi cheltuielile,
la ora actuală, prin contracte şi activitatea pe care o realizează. “Nu
este vorba de a continua o politica de pierderi lună de lună, este vorba
de a elimina aceste datorii istorice care sunt pe hârtie, pentru a le da o
şansă să facă dovada faptului că pot să se întreţină şi să realizeze profituri din activitatea pe care o desfăşoară, pe baza de contracte ferme”.
Senatorul a menţionat că fabrica din Cugir ar mai avea posibilitatea să
realizeze o asanare financiară prin renunţarea la unele active pentru
întreţinerea cărora sunt necesare sume mari de bani, şi transferarea
lor, fie către zona industrială care deja există în Cugir, fie prin transferarea lor la Primărie, pentru realizarea unor obiective sociale.
În încheiere, Teodor Meleşcanu a subliniat că ceea ce se va petrece
în Cugir este un lucru important nu numai pentru acest oraş, dar şi
pentru întreg judeţul, care se află în top din punctul de vedere al
şomajului, astfel că orice măsuri sau politici care creează locuri de muncă sunt extrem de importante şi
benefice pentru judeţul Alba în ansamblul său.
								
Luminița BIRĂESC
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la Facultatea de Mecanică – TCM, iar Camelia la Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului - Chimie Anorganică.
Am ales o prezentare în paralel din două considerente : pentru înclinaţia către studiul ştiinţelor exacte şi pentru faptul că
viaţa le-a purtat destinul pe aceleaşi cărări. Calităţile lor umane şi profesionale au fost de la bun început apreciate atât în ţară, cât
şi în străinătate. Astfel, au urmat o serie de experienţe dobândite în domenii diferite pentru Daniela, care a lucrat ca inginer în
primii ani la Caransebeş, în Secţia de Tehnologii boghiuri de locomotivă, a fost vânzător în primul magazin privatizat de bijuterii
şi antichităţi, dinTimişoara, traducător autorizat de limba greacă pentru notariat la Timişoara, pentru ca din 1996 să lucreze ca
inginer la Întreprinderea de maşini şi automatizări linii sortare – reciclare deşeuri, la LAMIAS Ltd - Lamias, Grecia. La societatea
meţionată s-a ocupat în primii ani de proiectare echipamente industriale, iar astăzi este Responsabil Departament Produse Noi.
Din 2000, este Instructor Informatică Autocad, la Centrul de Informatică INTERED, Grecia. Cu siguranţă, acest parcurs profesional ascendent se datorează recunoaşterii seriozităţii, disciplinei şi pregătirii profesionale deosebite.
Rezultate performante a obţinut şi Camelia care a fost : Manager Import Export la RAPEL, Sebeş, iar din 1998 este Manager
Producţie la BIOMETALKA SA, Lamia, Grecia, societate specializată în construcţii metalice şi echipament minier. Din 2007 până
în prezent este şi consultant pe domeniul proiectare - construcţie instalaţii de reciclare a gunoiului menajer, tot în Grecia. Caracteristicile esenţiale ale personalităţii sale sunt : tenacitatea, meticulozitatea, încrederea în forţele proprii şi, mai ales, perseverenţa
în atingerea obiectivelor propuse.
Ambele surori vorbesc mai multe limbi străine (greaca, engleza şi franceza), stăpânesc informatica la nivel superior, sunt comunicative, altruiste, pline de iniţiativă şi, mai ales, dornice de autoperfecţionare. În timpul liber pictează, citesc, ascultă muzică
şi vin cât se poate de des la Cugir, pentru că, numai aici, un român adevărat îşi poate încărca bateriile : în casa părintească, pe
plaiurile natale, lângă părinţi, rude şi prieteni.
Afirmaţiile lui Henry Ward Beecher ni se par cele mai concludente în definirea profilului celor două tinere cugirence :
« Pentru a deveni un om capabil şi de succes în orice profesie, trei lucruri sunt necesare : natura, studiul şi practica. »
Prof. Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar

Reglementări legislative privind desfacerea
căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă
Prin art.II din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor a fost modificată Legea nr.
4/1953 - Codul familiei, în sensul că în situaţia în care soţii sunt
de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie
sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul
căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata
desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.
Cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Ofiţerul de
stare civilă sau notarul public
înregistrează cererea şi le acordă
un termen de 30 de zile pentru
eventuala retragere a cererii de
divorţ.
La expirarea acestui termen,
ofiţerul de stare civilă sau, după
caz, notarul public verifică dacă
soţii stăruie să divorţeze şi dacă,
în acest sens, consimţământul
lor este liber şi neviciat.
Dacă soţii stăruie în divorţ,
ofiţerul de stare civilă sau, după
caz, notarul public eliberează
certificatul de divorţ fără să facă
vreo menţiune cu privire la culpa
soţilor.
La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot învoi ca soţul
care, a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt
soţ, să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei. Dacă soţii
nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după
divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite
o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se
adreseze instanţei de judecată.
Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului
asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei
judecătoreşti.
Când cererea de divorţ este depusă la primăria unde s-a
încheiat căsătoria, ofiţerul de stare civilă, după emiterea certificatului de divorţ, face cuvenita menţiune în actul de căsătorie.

În cazul depunerii cererii la primăria în a cărei rază
teritorială soţii au avut ultima locuinţă comună, ofiţerul de
stare civilă emite certificatul de divorţ şi înaintează, de îndată,
o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a
încheiat căsătoria, spre a se face menţiune în actul de căsătorie.
În cazul constatării divorţului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorţ şi înaintează, de îndată, o copie
certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat
căsătoria, spre a se face menţiune în actul de căsătorie.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale, ofiţerul
de stare civilă sau, după caz,
notarul public respinge cererea de divorţ.
Împotriva
refuzului
ofiţerului de stare civilă sau
notarului public nu există
cale de atac, dar soţii se pot
adresa cu cererea de divorţ
instanţei de judecată, pentru a dispune desfacerea
căsătoriei prin acordul lor
sau în baza unui alt temei
prevăzut de lege.
Căsătoria este desfăcută
pe data eliberării certificatului de divorţ. Faţă de cel de-al
treilea, efectele patrimoniale ale căsătoriei încetează de la data
când s-a făcut menţiune despre certificatul de divorţ pe marginea actului de căsătorie ori de la data când ei au cunoscut
divorţul pe altă cale.
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, Legii
nr.571/2003, Legii nr.273/2006 şi a Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul prin acordul soţilor, în cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local
Cugir din 28 ianuarie a.c. s-a aprobat taxa specială aferentă
acestui serviciu prestat, în valoare de 300 de lei, .
Jr. Otilia BĂLUȚIU,
Şef Serviciu Administraţie Publică

În atenția agenților economici
Primăria oraşului Cugir, face cunoscut agenţilor economici că desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe
teritoriul oraşului Cugir se poate face numai în baza Autorizaţiei de funcţionare emisă de Primarul oraşului Cugir.
În acest sens vă facem cunoscut că agenţii economici care posedă Autorizaţii de funcţionare eliberate în anul 2010, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al oraşului Cugir nr. 91/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul oraşului Cugir, pot achita taxa de viză pentru
anul 2011, la casieria Primăriei oraşului Cugir, zilnic între orele 8-11 şi 12-15,30, vineri între orele 8-11, iar viza se aplică de Oficiul
„Autorizări şi Control Comercial”, cam. 14.
Având în vedere că valabilitatea Autorizaţiilor de funcţionare, a fost până la data de 31 decembrie 2010, neavizarea acestora,
duce la calcularea majorărilor şi penalităţilor aferente, cât şi la aplicarea de sancţiuni contravenţionale de la 300 la 500 lei (conform
art. 15, lit. b, din Regulament).
De asemenea aducem la cunoştinţă că agenţii economici noi înfiinţaţi sau care desfăşoară activitate începând cu anul 2011,
sunt obligaţi să solicite Autorizaţie de funcţionare, din partea autorităţii publice locale, sens în care trebuie să prezinte următoarele
documente: cerere pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare (imprimat tip obţinut de la Oficiu „Autorizări şi Control Comercial”, cam. 14); copie după documentele de înfiinţare şi înregistrare ale agentului economic conform legislaţiei în vigoare, inclusiv
după anexa la certificatul de înregistrare pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat; copie după actul care atestă posesia
legală a spaţiului în care se desfăşoară sau urmează să se desfăşoare activitatea; copie după actul de identitate al reprezentantului
legal; copii autorizaţii care stau la baza funcţionării (autorizaţie sanitară; sanitar veterinară; mediu; PSI; contract salubrizare);
chitanţă taxă autorizare; dosar de plastic;
Desfăşurarea activităţii comerciale şi a serviciilor de piaţă fără a deţine Autorizaţie de funcţionare, eliberată de autoritatea
publică locală se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 1.000 lei (conform art. 15, lit. a, din Regulament).
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria oraşului Cugir, Oficiul „Autorizări şi Control Comercial”, cam. 14 sau la tel.
0258751001, int. 114.
Ileana ALBU, Consilier - Oficiul Autorizări şi Control Comercial

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Bonificaţie de 10% pentru plata
integrală a impozitului
Începând cu data de 10.01.2011 se fac încasări în contul impozitelor şi
taxelor locale aferente anului 2011, datorate în condiţiile Legii 571/2003 –
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru plata integrală până la 31.03.2011 a impozitului pe clădiri , teren
si mijloacelelor de transport persoanele fizice beneficiază de o bonificaţie
(reducere) de 10%.
De asemenea în condiţiile art.284 şi 285 din Legea 571/2003, pe anul
fiscal 2011 persoanele fizice şi juridice pot beneficia de facilităţi fiscale la plata
impozitului pe clădiri, teren şi taxei asupra mijloacelor de transport, cu condiţia
depunerii cererii şi documentelor impuse de lege. În categoria persoanelor fizice
sunt incluse: veteranii de război, deportaţii, revoluţionarii, eroii – martiri,
persoanele cu handicap grav sau accentuat sau invalide de gradul I. În categoria
persoanelor juridice ce beneficiază de facilităţi fiscale privind impozitul pe clădiri
şi teren, sunt incluse: instituţiile publice, fundaţiile testamentare, parcurile
industriale, pentru clădirile şi terenurile proprietate
Programul de încasări este: luni-joi de la 8- 11.30 şi de la 12 –16, vineri
de la 8 - 11.

Ajutorul social se plăteşte de către Agenţia
Judeţeană de Prestaţii Sociale
Potrivit Legii 276/2010, pentru modificarea și completarea Legii 416/2001
privind venitul minim garantat, începând cu ianuarie 2011 plata ajutorului
social se efectuează de către Agenţiile Judeţene de Prestaţii Sociale, pe baza
situaţiilor transmise de către Primării (până la apariţia legii, plata se efectua
de către primărie, prin intermediul SPAS).
Modificări importante sunt aduse şi în ceea ce priveşte obligaţiile beneficiarilor de ajutor social și a personalului implicat în stabilirea acestor
drepturi: prezentarea lunară la Primărie a adeverinței eliberată de Agenția
teritorială pentru ocuparea forței de muncă care să ateste că persoana se află
în căutarea unui loc de muncă; depunerea din 3 în 3 luni a unei declaraţii
privind componenţa și veniturile familiei la Primărie; efectuarea anchetelor
sociale la domiciliul beneficiarilor de ajutor social din 3 în 3 luni sau ori de
câte ori este nevoie.
Menţionăm faptul că pentru beneficiarii de ajutor social de la Cugir, drepturile aferente lunii ianuarie 2011 vor fi plătite de către Agenţia de Prestaţii
Sociale Alba, pe baza situaţiilor transmise de SPAS Cugir.

În atenția beneficiarilor de
alocație complementară sau de susținere

Începand cu 01.01.2011 s-a abrogat OUG 105 / 2003 privind alocația
complementară și de susținere, ceea ce a determinat încetarea plății acestor
drepturi. Începând cu aceeaşi dată, a intrat în vigoare Legea nr. 277/2010
privind alocația pentru susținere a familiei şi Hotărârea de Guvern nr. 38/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii sus menţionate.
Cetăţenii care au venituri de până la 370 lei/persoană şi copii minori care
frecventează cursurile şcolare pot beneficia de acest drept. În acest sens la sediul SPAS Cugir trebuie depus un dosar care trebuie să cuprindă următoarele:
cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea alocației pentru
susținerea familiei; actele doveditoare privind componența familiei, filiația
copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal (se dovedesc cu
livretul de familie); actele doveditoare privind veniturile familiei realizate în
luna anterioară depunerii cererii; adeverințe de elev privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere (după caz); alte acte după
caz.

Poliția Comunitară devine Poliția Locală
Legea Poliţiei Locale nr.155/2010 a intrat în vigoare de la 1 ianuarie
2011. Conform legii, instituţia va avea mai multe atribuţii decât avea Poliţia
Comunitară, inclusiv în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică, paza
bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii, afişajul
stradal, protecţia mediului, activităţile comerciale, evidenţa populaţiei
şi alte domenii stabilite prin lege. Chiar dacă legea nu comasează Poliţia
Comunitară cu cea orăşenească, ea extinde atribuţiile poliţiştilor comunitari, inclusiv în domeniul rutier, zonă în care pînă acum poliţiile comunitare se întâlneau cu nenumărate situaţii în care nu aveau competenţa să
intervină. Astfel, o parte a foştilor poliţişti comunitari vor avea atribuţii
asemănătoare poliţiştilor din Inspectorate şi vor putea colabora mai uşor cu
agenţii sau inspectorii în cadrul misiunilor.
Personalul Poliţiei Locale va fi preluat în primul rînd de la Poliţia
Comunitară, care va fi dotat cu uniformă, însemne distinctive şi mijloace individuale de apărare şi intervenţie şi anume: bastoane de cauciuc sau tomfe,
pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătuşe, aparate cu electrosoc, conform
normelor stabilite prin prezenta lege.
Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază pot fi dotaţi
şi cu arme letale, pentru îndeplinirea activităţilor specifice, cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
dotarea cu arme de serviciu a personalului propriu al persoanelor juridice
autorizate să deţină şi să folosească astfel de arme.
Trebuie spus că articolul 28 al noii legi prevede ca la nivelul fiecărui
oraş unde funcţionează Poliţia Locală, să fie organizată şi să funcţioneze o
Comisie Locală de Ordine Publică a Consiliului Local. La nivelul localităţii
noastre, această comisie este formată din primarul oraşului, Adrian Teban,
şeful poliţiei oraşului Cugir, comisar şef Nicolae Olaru, şeful serviciului
Poliţia Locală, Florin Arion şi trei consilieri locali, ing. Emil Muntean, ec.
Graţian Suciu şi ec. Aurel Păştină. Comisia a primit girul legislativului local
în ședinţa extraordinară din 14 ianuarie, ea având statutul de organism cu
rol consultativ.
Jr. Florin ARION, Șef Seviciu Poliția Comunitară
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Încotro? La Colegiul Naţional „David Prodan” Cugir
În perioada 11-12 decembrie 2010 Colegiul Naţional David Prodan a derulat, în parteneriat cu asociaţia Şcoala pentru Viaţă din ClujNapoca, proiectul "ÎNCOTRO?". Acesta se adresează liceenilor din clasele X-XII şi îşi propune să susţină orientarea vocaţională a acestora
printr-un proces de autocunoaştere şi corelare a oportunităţilor existente cu ceea ce îi defineşte individual.
Agenda proiectului s-a desfăşurat pe parcursul a două zile pe baza unor sesiuni de învăţare
în grupuri de câte 6-10 elevi. Facilitată de un formator/trainer, acesta creează un mediu deschis
spre împărtăşirea de idei şi păreri proprii prin discuţii de grup şi analiză a orientării vocaţionale.
Specific proiectului este sesiunea ÎNCOTRO? care reuneşte 3-5 oameni din comunitate ce şi-au
descoperit pasiunea pentru o anumită vocaţie care îi defineşte. Împărtăşind din experienţa lor şi
răspunzând întrebărilor adresate de participanţi, aceştia susţin procesul de orientare vocaţională
aducând exemple practice. Participanţii la acest proiect beneficiază de conturarea mai clară a
ceea ce îi defineşte ca personalitate şi de un cadru pentru descoperirea a ceea ce îşi doresc să
întreprindă pe viitor în viaţă conform chemării vocaţionale.
Cadrul proiectului este definit printr-un set de metode de educaţie non-formală, prin exerciţii
de grup şi individuale, prin interactivitate într-un mediu de învăţare şi descoperire.
Ilinca Opincariu este membru fondator al asociaţiei Şcoala pentru viaţă şi fostă absolventă a
colegiului. A pus bazele acestei organizaţii non-profit gândindu-se la provocările cărora trebuie să
le facă faţă un proaspăt absolvent de liceu: decizia de a urma sau nu o facultate, un loc de muncă şi astfel, prin proiectul ÎNCOTRO? să le ofere
oportunităţi de dezvoltare şi opţiuni pentru studii universitare potrivite personalităţii fiecăruia. Înscrierile liceenilor au fost înregistrate online, pe site-ul asociaţiei, iar ulterior au primit un chestionar al inteligenţelor multiple ale cărui rezultate au fost utile pentru conturarea profilului personalităţii. Deplasarea la Cugir a presupus o echipă tânără formată din trei traineri care, cu pasiune si răbdare, i-au făcut pe liceeni
să descopere şi să găsească în ei înşişi oportunităţi de dezvoltare. În cele două zile s-a creat o legătură strânsă între formatori şi participanţi,
primii venind cu o atitudine pozitivă şi multă creativitate ajungând direct la sufletul fiecărui adolescent.
Pe parcursul a două zile de ateliere, adolescenţii au învăţat bucurându-se cum să rezolve probleme, cum să comunice eficient şi au realizat
că sunt responsabili pentru deciziile lor. Deşi programul s-a desfăşurat în week-end liceenii au dat dovadă de mobilizare şi interes. Sălile de
clasă au fost pregătite din seara zilei de vineri, astfel că băncile au fost îndepărtate, lăsând în mijloc scaunele aşezate în cerc; totul trebuia să
arate cât mai puţin formal, astfel că deşi activităţile s-au desfăşurat în incinta şcolii acest lucru trebuia omis. Participanţii au fost trataţi de la
egal la egal, conversaţiile realizându-se mai ales la persoana a - II-a singular. O parte din materialele prezentate (testul inteligenţelor multiple,
citate şi discursuri motivaţionale, filmuleţe etc) au fost în limba engleză, aşa încât participanţii au avut ocazia să îşi exerseze abilităţile de
comunicare într-o limbă străină.
Educaţia tinerilor pentru prezent se referă la stimularea curiozităţii în legătură cu tot ceea ce este nou şi descoperirea resurselor interne
care odată deblocate pot fi folosite în orice situaţie de viaţă. Participanţii au plecat cu o imagine îmbunătăţită a EU-lui şi pregătiţi pentru
învăţarea continuă pe parcursul întregii vieţi.
Nu doar s-au distrat învăţând sau au învăţat distrându-se, dar şi-au descoperit noi laturi ale personalităţii; s-au consolidat prietenii şi s-au
legat unele noi, atât între elevi, cât şi între liceeni şi facilitatori. Fiecare dintre noi a lăsat ceva aici în acest week-end o lacrimă, un zâmbet şi
multe aplauze.
Mulţumim pe această cale conducerii Colegiului Naţional David Prodan, în special domnului director prof. Bur Miron, pentru că ne-a
permis să profităm de această oportunitate. 				
Prof. Ioana Maria SCÂNTEIE, Consilier Școlar

Biroul Evidența Persoanelor
la ora bilanțului
Activitatea biroului evidența persoanelor în anul 2010 s-a
desfăşurat în conformitate cu legislaţia și dispozițiile în vigoare
astfel că au fost eliberate 3546 cărți de identitate, 3240 cărți de
alegător, 57 cărți de identitate provizorii și au fost aplicate un
număr de 350 vize de reşedinţă.
De asemenea s-au înregistrat în evidențe 308 persoane la
naştere, au trecut în evidență pasivă 384 persoane decedate ,
s-au efectuat verificări în Registrul judeţean de evidență Alba
1251 și în Registrul naţional de evidența persoanelor 915 pentru serviciul taxe și impozite judecatoria Alba-Iulia, persoane
fizice, alte instituţii conform Lg.677/2001.
Pe linie informatică s-a desfăşurat un volum mare de
muncă în vederea actualizării bazei de date, pregătirea loturilor de producţie a cărţilor de identitate. Cu sprijinul poliției
oraşului Cugir a fost depistat un urmărit (dispărut de la domiciliu). Deși a existat un volum mare de muncă biroul nu s-a
confruntat cu situaţii deosebite.
Pentru ca și în acest an activitatea să se desfăşoare la fel
de bine, pe această cale facem apel la cetăţenii oraşului să se
prezinte în termen pentru a-și schimba cărţile de identitate la
expirare.
Pentru toți cetăţenii oraşului anunţăm că la biroul nostru programul de lucru cu publicul se desfăşoară zilnic între
orele 08 - 11 și 14 - 16 de luni până joi, iar în ziua de joi este
prelungit până la orele 18 și vineri între orele 8 - 11.
Amintim din nou actele necesare obţinerii cărții de identitate: cerere tip, certificate de stare civilă (naștere, căsătorie),
sentință divorţ (după caz) contractul pentru locuinţă împreună
cu titularul acestuia toate documentele original și copie xerox
chitanţă de 7 lei, timbru fiscal de 4 lei.
Pentru obţinerea vizei de reşedinţă cetăţenii completează
cererea tip, timbru fiscal de 4 lei, contractul de locuinţă original și copie xerox împreună cu proprietarul locuinţei.
Liana Cristina OLARU, Gabriela MUREȘAN,
Biroului de evidenta persoanelor

Vocaţia
colaborării

Într-o atmosferă caldă de conac, având alături gazdele primitoare ale Casei de Cultură Cugir, elevii Şcolii cu clasele I-VIII Nr.3
au desfăşurat vineri 14 ianuarie 2011, activitatea în parteneriat Dor
de Eminescu.
În solitudinea plină de amintiri a bibliotecii am simţit cu toţii
o acută nevoie de poezie. Şi aşteptarea începea să lucreze într-un
fel care o reclama întregit.
Natura agitaţiei interioare era cu totul particulară. Aşa a început confruntarea
Lacului, cu Noaptea,
cu Povestea teiului,
Revedere, La steaua
sau
Singurătate.
Călătoria
aceasta
s-a prelungit de-a
lungul unei dupăamiezi şi nu era
vorba numai de un
proces de reajustare a judecăţilor de
valoare, ci era o poveste ilustrată de micii artişti cugireni, poveste ce dezminţea convenţiile edulcorate ale unei plastici minore,
arătând de fapt caracterul încărcat de un prea plin de sensuri ce
devenea factor activ într-un uimitor mod de racordare.
Recitatorii noştri i-au dedicat întreaga zi poetului nostru
naţional – sinteza tradiţiei şi a noutăţii – chiar dacă curentul antiEminescu e la modă prin şcolile româneşti, chiar dacă unii oameni
de cultură susţin astăzi că Eminescu nu e poet naţional. A nega
sintagma „poet naţional” înseamnă a nega naţia, patriotismul,
părinţii ...
Forţa unei naţiuni se concentrează într-o personalitate, altfel
cultura ei devine minoră.
			
Prof. Luminița CEBOTARI

Poliția Cugir vă informează...
Faptele îndreptate împotriva omului sunt numeroase şi variate.
Distincţia dintre infracţiunile comise împotriva drepturilor absolute
privitoare la existenţa fizică şi la principalele atribute ale fiinţei umane,
pe de o parte, şi faptele îndreptate împotriva altor drepturi şi interese ale
omului , pe de alta, a determinat clasificarea acestora de către legiuitor în
mai multe categorii. Astfel infracţiunea de omor face parte din categoria
,,Infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii’’.
Infracţiunile contra persoanei, după cum rezultă şi din denumirea
lor, sunt fapte îndreptate împotriva omului, a unor drepturi care sunt indisolubil legate de existenţa fizică şi personalitatea lui, fără de care acesta
nu ar putea fi conceput, respectiv dreptul la viaţă, la integritate corporală,
dreptul la libertate, la demnitate.
Din această categorie de fapte face parte şi infracţiunea de omor, care potrivit articolului 174 din Codul Penal este definită ca
reprezentând uciderea unei persoane şi se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani precum şi interzicerea unor drepturi. În
cazul omorului calificat pedeapsa este de la 10 la 25 ani precum şi interzicerea unor drepturi.
Deşi în ultimii 10 ani în oraşul nostru nu a avut loc nici un omor, în acest an mai precis în data de 06.01.2011, numitul T.Ironim
Cosmin de 33 ani, a ucis cu o lovitură de cuţit pe numita V.M.L., în Parcul Industrial din Cugir. Autorul omorului T.Ironim Cosmin
a fost imediat reţinut şi arestat. Întrucât s-a constat că acesta suferă de o boală psihică a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava
în vederea expertizării psihiatrice.
Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean Alba care este competent în acest sens.
Nicolae OLARU, Comisar Șef, Poliția Orașului Cugir
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- ROŞU LOIS EMANUELA
(ACT TRANSCRIS, născută în localitatea SALT – SPANIA);
- OPRINCA GIULIA-MARIA
(ACT TRANSCRIS, născută în
PARIS – FRANŢA);
- MOLDOVAN DIANA MARIA (ACT TRANSCRIS, născută în
MADRID – SPANIA);
- VARGA RAUL-CRISTIAN.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE
ANDREICA
MIRCEARĂZVAN şi TRIAN ANCA-FLORINA;
HANICANU MIHAI DORIN şi BREAZ MIRELA (ACT
TRANSCRIS, căsătorie încheiată în
localitatea POELS – REPUBLICA
AUSTRIA).
DECESE ÎNREGISTRATE:
- TERETEAN ALEXANDRUŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str.Al.Sahia nr.3;
- BENA IOAN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.
Rozelor nr.1;
- DRAGOSIN VIORICA, cu
ultimul domiciliu în Şibot, str.
Principală nr.10;
- LAVER VASILE, cu ultimul
domiciliu în com.Bistra, sat Crasna
Vişeului nr.403 A; jud.Maramureş;
- SAVA IOAN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Ştefan
cel Mare nr.4;
- HĂNCEANU ALEXANDRU,
cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, str.Rozelor nr.5;
- NEDEL FLOAREA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
Mihai Viteazu nr.51;
- DASCĂL ILEANA, cu ultimul
domiciliu în com.Chiochiş, sat Jimbor nr.72, jud.Bistriţa Năsăud;
- MUNTEAN IOVA, cu ultimul

domiciliu în oraşul Cugir, str.Râul
Mic nr.59;
- LAZAR DOMNICA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.R.Mic nr.94;
- STANCIU IOAN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir – loc.
comp. Vinerea, str.Teiului nr.12;
- CERNEA IOAN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.
Doinei nr.8;
- HERGHELEGIU MIRCEA,
cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, str.Livezii nr.16;
- MARTAGIU ION, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Rozelor nr.17;
- FLEACA GHEORGHE, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Rozelor nr.10;
- ROŞCA MARIA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.21
Decembrie 1989 nr.43;
- PASCU ILIE, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir,
str.G.Enescu nr.21 A;
- BALINT-BOCSKAI IOSIF,
cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, str.Gr.Ureche nr.2;
- SIBIŞAN TRAIAN, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.G.Enescu nr.4;
- FILIMON PARASCHIVA,
cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, loc.comp.Vinerea, str.
Principală nr.301;
- LUPU AURELIA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, loc.
comp.Vinerea, str.Morilor nr.58;
- LĂTĂREŢU MARIA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Rozelor nr.3.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri Stare Civilă

Să ne cunoaștem Orașul!

Punere în valoare a patrimoniului local Cugir
„Comitetul cetăţenesc pentru reconstituirea Monumentului Fabricii de
Fier şi Oţel Cugir” îşi va continua activitatea sub denumirea de „Comitetul
cetăţenesc pentru punerea în valoare a patrimoniului local Cugir”. Faptul
că scopul pentru care a luat fiinţă comitetul a fost atins, dă gir acestui organism obştesc să stăruie pentru punerea în valoare şi a altor bunuri din
patrimoniul local.
În acest sens s-au făcut mai multe demersuri: în ziua de vineri, 14 ianuarie 2011 s-a înregistrat la primărie - pentru Consiliul Local Cugir - Informarea privind continuarea activităţii sale. Menţionăm membrii acestui
comitet: ing. Voicu Aurel, consilier local- preşedinte, dr. ing. Sudrijan Mihai, preşedinte AGIR - vicepreşedinte, Blaga Vistian, preşedinte CARPsecretar şi membrii Ene Constantin, Jugaru Petru, Szuhai Petru, Radu
Paul, Roşian Emil, ec. Mureşan Grigore, Rusu Ioan şi ing. Vodă Gheorghe.
Comitetul se va completa în timp cu specialişti în diferite domenii de activitate locală dar şi în funcţie de obiectivele urmărite. Comitetul este decis
să participe la operaţiunile de identificare, selectare şi pregătire a obiectelor
pentru muzeu.
Un alt demers a fost acela de a se întocmi de către comitet o listă a
obiectivelor şi edificiilor reprezentative din oraşul Cugir, la care se pot
adăuga bunuri remarcabile, sau de la care se pot elimina acele obiective
considerate nesemnificative. Pentru această selecţie facem apel la toţi
concetăţenii să facă propuneri în acest sens (lista se va prezenta C.L.)
Trebuie spus că obiectivul principal al comitetului este: Crearea
Muzeului Oraşului Cugir. În informarea adresată Consiliului Local sunt
menţionate următoarele locaţii-clădiri care pot găzdui muzeul: Blocul 1
Mai din str. Viitorului nr. 5, Blocul de nefamilişti nr. 7 din str. Tineretului,
fosta cazarmă militară, Blocul de nefamilişti nr. 5 din str. Gheorghe Doja,
nr. 1. În această listă poate fi cuprinsă şi clădirea fostului atelier - şcoală a
Colegiului Naţional „David Prodan”.
Precizăm că în anul 2009 la solicitarea noastră şi a primăriei, conducerea Uzinei Mecanice Cugir şi-a dat acordul de principiu pentru Blocul 1
Mai. Clădirea este situată în centrul oraşului, este liberă, este construită din
cărămidă, deci se pot realiza recompartimentări. Totodată în jurul clădirii
există posibilitatea amenajării unor spaţii verzi şi a unei parcări potrivite.
Facem precizarea, foarte importantă, că toate municipiile, oraşele şi
comunele judeţului Alba au cel puţin un muzeu, Cugirul nu are. De aceea,
Comitetul cetăţenesc pentru punerea în valoare a patrimoniului local
Cugir solicită tuturor concetăţenilor oraşului nostru să nominalizeze, să
identifice şi să prezinte obiectele potrivite pentru muzeu. În acest sens se
cunoaşte dorinţa firească a multor cugireni de realizare a muzeului, motiv
pentru care ne bazăm pe sprijinul ce-l putem obţine.
Având în vedere importanţa şi urgenţa înfiinţării muzeului, propunem
consiliului local şi primăriei să desemneze o persoană din cadrul Casei de
Cultură care să aibă sarcina gestionării tuturor demersurilor legate de acest
obiectiv.
Trebuie spus că la dotarea muzeului cel mai important deţinător de
obiecte şi documente este Uzina Mecanică Cugir. Din acest motiv, adresăm
rugămintea de a ne sprijinii domnului Director General, ing. Conţan Nicolae, domnului Director General Adjunct, ing. Morariu Marin, domnului
Directorului General al Fabricii de Arme, ing. Suciu Horia şi reprezentantului Romarm, domnul drd. ing Roşian Radu.
Ing. Aurel VOICU, Consilier local
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Drumul comunal dintre Vinerea şi Săliştea va fi reabilitat

Cei 5 km de drumul comunal (DC218) , care fac legătura între
centrul localităţii Vinerea şi centrul localităţii Săliştea vor fi reabilitaţi
şi modernizaţi, printr-un program comun al celor două unităţile
administrativ-teritoriale. Astfel, în şedinţa extraordinară din 14
ianuarie, Consiliul Local Cugir a aprobat Studiul de Fezabilitate al
proiectului “Reabilitare şi modernizare drum comunal Vinerea –
limită teritoriu administrativ, comuna Săliştea”, care prevede reabili-

tarea celor 2,6 km ce aparţin localităţii Cugir.
Potrivit proiectului, partea carosabilă se va executa cu
îmbrăcăminte bituminoasă, iar acostamentele drumului se
vor consolida cu balast. Scurgerea apelor pluviale se va realiza
prin rigole sau şanţuri , în timp ce în zonele accidentate pentru
siguranţa circulaţiei se vor amplasa parapeţi metalici. Taluzurile
se vor înierba pentru a împiedica erodarea solului, iar în zonele
în care se formează torenţi sau sunt pârâiaşe se vor monta podeţe
tubulare, se vor executa rigole sau şanţuri pentru scurgerea apei.
La nivelul unităţii administrativ teritoriale Cugir, lucrările se
vor derula pe parcursul a cinci luni, iar valoare investiţiei este de
aproximativ 2.500.000 lei.
Trebuie spus că fondurile destinate reabilitării şi modernizării
drumului comunal DC 218 sunt acordate de Guvernul României,
în cadrul programului „ Reabilitare şi modernizare -10.000 km
drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local”, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013.
Mircea M. SIMU

Pieţele vor fi administrate de S.C. Cugireana S.A.
Începând din ianuarie, pieţele agroalimentare, târgurile şi oboarele aflate pe raza Oraşului Cugir vor fi date în administrarea societăţii
S.C. Cugireana S.A, aflată în subordinea Consiliului Local Cugir. Hotărârea a fost luată în şedinţa de consiliu din data de 28 ianuarie,
urmând ca între Primăria Oraşului Cugir şi S.C. Cugireana S.A. să fie încheiat un contract de dare în administrare. Conform acestuia,
administratorul va avea obligaţia de a asigura servicii de calitate tuturor utilizatorilor, creându-le condiţiile necesare pentru desfăşurarea
unui comerţ civilizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În cadrul aceleiaşi reuniuni a legislativului local s-a aprobat Caietul de sarcini, Regulamentul de funcţionare a pieţei şi forma contractulului de dare în administrare. Astfel cele patru pieţe (Piaţa Complex, Piaţa 1 Mai, Târgul de cereale şi Târgul de animale) vor avea un
administrator care va acţiona în subordinea Consiliului Local Cugir în interesul cetăţenilor – comercianţi şi cumpărători.
Reamintim că pieţele agroalimentare de pe raza Oraşului Cugir au fost concesionate începând cu anul 2005 până anul trecut firmei SC
Dronca SRL Cugir. Datorită neonorării prevederilor contractuale şi ca urmare a solicitării Primăriei, Tribunalul Alba a dispus rezilierea
Contractului de concesiune încheiat de administraţia locală şi firma SC Dronca SRL Cugir şi preluarea în administrare proprie a acestui
important serviciu. 										 Ing. Angelica OLTEAN

Acțiuni culturale la Școala Generală Nr.2 Cugir
Educaţia pentru frumos şi în spirit patriotic a fost dintotdeauna
o prioritate pentru cadrele didactice de la Şcoala cu clasele I- VIII
Nr.2 în activitatea de educare a copiilor ce le sunt încredinţaţi. Evenimentele importante din calendarul cultural nu trec niciodată neobservate.
Astfel, ca o prelungire a sărbătorilor de iarnă ale românilor, două
activităţi au fost desfăşurate cu succes, una în şcoală, alta la Primăria
oraşului. Activitatea, „Eminesciana 2011” a reunit un număr de
copii inimoşi şi sensibili, care l-au omagiat pe poetul nostru nepereche. În „Gândul despre Eminescu” copiii din clasele a VI-a, a VII-a
şi a VIII-a au trecut în revistă reperele biografiei poetului, împletite
cu versuri reprezentative. Copiii talentaţi la recitări, pregătiţi cu
dăruire de profesorii lor, s-au întrecut într-un concurs de recitări
care au trezit la viaţă poezii mai puţin cunoscute, lucru ce a făcut
cu atât mai interesant acest moment, mai ales pentru asistenţă. Nu
s-a uitat nici faptul că Eminescu nu e doar poet, ci şi prozator, şi
s-au făcut lecturi din povestea „Făt - Frumos din lacrimă” şi nuvela
„Avatarii faraonului Tla”, iar faptul că Eminescu a depăşit graniţele

României prin geniul său creator a fost redat prin lecturi în traducere în limbi de circulaţie mondiala (engleză şi franceză), poezie
şi proză.
În timpul desfăşurării acestor activităţi s-au derulat „Imagini
eminesciene”, creaţii plastice ale copiilor, inspirate de poeziile si
proza ascultate.
Într-o atmosferă de sărbătoare, de şezătoare, la lumina
lumânărilor care au încadrat portretul lui Eminescu, profesorii coordonatori s-au putut bucura de roadele muncii lor, de buna cooperare şi de aplauzele celor participanţi şi ale asistenţei, pe un fond
muzical de excepţie, care a făcut să vibreze sufletul fiecăruia.
Activitatea dedicată zilei de 24 ianuarie a fost deosebit de
interesantă, prin mesajul patriotic. Momentele istorice au alternat
cu momentele artistice susţinute de elevi – prezentări şi recitări de
poezie patriotică dedicată evenimentului.
Importanţa actului unirii, a domnitorului Al. I. Cuza, aportul
lui M. Kogălniceanu la naşterea statului român au fost subliniate
prin intervenţiile elevilor şi prin cele două reviste editate în şcoală
pentru omagierea acestui eveniment.
În încheiere, participanţii la activitate, s-au prins într-o horă a
unirii, alături de micii elevi care au adus o notă de culoare, de optimism şi de mândrie.
În activităţile menţionate au fost antrenaţi peste 60 de elevi
coordonaţi de profesorii de limba şi literatura română, limbi moderne, istorie şi arte, precum şi învăţători.
Considerăm că astfel de activităţi sunt foarte binevenite, pentru
că elevii au posibilitatea să trăiască şi alte emoţii decât cele strict
legate de clasă şi de studiu, pot învăţa lecţii de istorie, de patriotism
şi de sensibilitate în acest mod plăcut, fără efort şi fără plictisul unor
prelegeri care sună fals.
Prof. Eugenia BĂLTEANU

VOX POPULI

Ar trebui menţinut Spitalul din Cugir
în aceeaşi formă de organizare?
Radu Maria
“Spitalul Orăşenesc Cugir ar trebui să rămână în aceeaşi formă
de organizare ca şi până acum. Cugirul este totuşi un oraş, nu este o
comună şi cred că este normal să avem un spital în localitate. Vreau să
vă spun că recent am fost internată la Alba Iulia şi este foarte greu să
faci naveta, mai ales de la o anumită vârstă. De aceea, am încredere că
autorităţile vor face tot posibilul ca spitalul să fie menţinut.
Muntiu Maria
„Chiar dacă condiţiile din spital nu sunt foarte bune, spitalul trebuie să funcţioneze în continuare. Într-adevăr, ar trebui făcute lucrări
de reparaţii interioare şi exterioare, , ar trebui reparat sistemul de iluminat, schimbate geamurile, ar trebui aduşi mai mulţi medici pentru
ca serviciile medicale să corespundă cu necesităţile. Însă, să ştiţi că nici
în alte localităţi, mai mari decât Cugirul, condiţiile din spitale nu sunt

mai bune. În concluzie, avem nevoie de spital, mai ales că Cugirul
este un oraş cu mulţi pensionari.”
Poenar Dragosin
„Autorităţile locale trebuie să facă toate eforturile pentru
menţinerea spitalului, iar apoi pentru dotarea acestuia. Existenţa
unui spital reprezintă o necesitate pentru populaţia oricărei
localităţi.”
Vodă Moise
“Din punctul meu de vedere desfinţarea spitalelor nu va salva
sistemul medical, ci dimpotrivă. Eu zic că soluţia o reprezintă depolitizarea spitalelor şi finanţarea lor după necesităţi. Ar fi păcat să
se ajungă la situaţia de ne pune pe noi, simpli cetăţeni, să luăm
drumul altor spitale.”
Luminița BIRĂESC

Sfatul Specialistului:
Dăunătorii de depozit
În articolul de azi vom discuta despre o categorie a dăunătorilor
de depozit şi anume rozătoarele. Rozătoarele fac parte din clasa
mamifere şi reprezintă o treime din fauna globului pământesc.
Din păcate datorită numărului mare şi capacităţii extraordinare de înmulţire a acestor mamifere, produc pagube însemnate
producţiilor agricole. De exemplu, o pereche de şobolani poate
distruge anual peste 30 kg de cereale şi împreună cu descendenţii
dintr-un singur an, pagubele provocate pot ajunge teoretic la peste
15 tone de produse. Pagubele provocate recoltelor şi depozitelor
de cereale şi alimente se apreciază la circa 10% din producţia
totală agricolă, respectiv sunt distruse peste 25 milioane de tone
de cereale, cu care s-ar putea hrăni peste 150 milioane de oameni.
Majoritatea rozătoarelor au un regim variat de hrană, chiar
omnivor, însuşire care le
permite să se adapteze uşor
la cele mai diferite surse de
hrană. În afară de pagubele
economice, rozătoarele în
contact permanent cu animalele domestice din ferme,
gospodării individuale, precum şi cu animalele sălbatice
din câmp şi păduri, pot fi
considerate ca purtători de
germeni şi vectori principali, în trasmiterea a numeroase boli infecto-contagioase deosebit de grave, dintre
care unele transmisibile la oameni, cum sunt trichineloza (cea
pentru care trebuie să facem obligatoriu analiza la carnea porcilor
sacrificaţi în gospodăriile personale), leptospiroza, pesta porcină,
antraxul, icterul infecţios, turbarea, toxinfecţiile alimentare, etc.
În situaţia de climă continentală excesivă din ţara noastră,
rozătoarele au cele mai bune condiţii de dezvoltare şi înmulţire
şi ca atare şi posibilitatea de a întreţine şi trasmite cele mai diferite boli infecţioase şi parazitare. Mai ales în gospodăriile familiale
condiţiile sunt extrem de bune pentru şobolani şi şoareci. Să ne
gândim la sutele de kilograme de cereale depozitate în pod sau
şoproane care stau la dispoziţia acestor musafiri nepoftiţi, sau la
alimentele din cămările noastre. De multe ori este suficient să deschizi uşa la cămară ca să simţi imediat mirosul specific produs de
urina sau excrementele şoarecilor.
Având în vedere aceste aspecte este clar că fiecare gospodar trebuie să ia măsuri de ţinere sub control a populaţilor de
şobolani şi şoareci din gospodăriile personale. Combaterea acestor rozătoare este extrem de dificilă din mai multe motive, dar
totuşi se poate realiza cu puţină perseverenţă folosindu-se în acest
sens atât metode mecanice, care constau din utilizarea unor curse
şi capcane din lemn sau metal care se găsesc în comerţ, cât şi a
metodelor chimice care constau din utilizarea unor substanţe cu
acţiune de intoxicare rapidă sau lentă. Aceste substanţe se găsesc
în comerţ şi pot fi folosite cu succes. Este foarte important să se
respecte recomandările de pe ambalaj şi ca animale domestice să
nu vină în contact cu ele. Nu este suficient folosire numai odată a
acestor produse, ci cât mai des până când observăm că nu mai sunt
consumate. S-a constatat că rozătoarele în special şobolanii, sunt
capabili să realizeze că anumite produse sunt periculoase şi să nu
mai consume acel produs. De aceea este util să folosim substanţe
diferite, care ne vor ajuta să avem un succes relativ în combatrea
numărului de rozătoare. Este posibil ca o anumită perioadă de
timp să reducem populaţia de rozătoare din gospodărie, iar după
un timp să observăm din nou că numărul acestora creşte. În acest
caz repetăm din nou tratamentul, fără să ne descurajăm. Este spre
folosul nostru dacă ţinem sub control numărul de rozătoare atât
din punct de vedere economic dar mai ales din punct de vedere
al sănătăţii.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

