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Constrângerile bugetare continuă și în 2011
Bugetul oraşului Cugir pe anul 2011 este unul de supravieţuire, mai mic
decât cel de anul trecut, ceea ce înseamnă că austeritatea nu doar că va continua, ci chiar se va accentua. Potrivit noilor modificări ale Legii Finanţelor
publice locale, atunci când gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, fundamentarea
veniturilor proprii pe anul curent se face cel mult la nivelul realizărilor din
anul precedent. Deoarece în 2009 – 2010 gradul de realizare a fost sub 97%,
totalul veniturilor cuprinse în bugetul local pe anul în curs este de 20.945
mii lei, faţă de 27.439 mii lei în 2010.
Dacă anul trecut am întâmpinat numeroase dificultăţi financiare, în
condiţiile actualului nivel bugetar ne vom afla într-o situaţia delicată atât
în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor locale şi continuarea investiţiilor,
cât şi în ceea ce priveşte plata angajaţilor din sistemul bugetar. Cele mai
afectate sectoare sunt învăţământul şi administraţia publică. Ca şi anul
trecut, sumele alocate de guvern pentru finanţarea cheltuielilor de personal
din învăţământul cugirean nu asigură plata integrală a salariilor pe 2011.
Lucrurile nu stau mai bine nici în cazul drepturilor băneşti ale angajaţilor
administraţiei locale, care vor fi plătite cu dificultate.
La întocmirea bugetului de
cheltuieli am avut în vedere,
pe de-o parte posibilităţile financiare ale acestui an, iar pe
de altă parte marile necesităţi
ale comunităţii. Una
dintre preocupările majore ale
administraţiei locale este Spitalul Orăşenesc Cugir pentru care
am alocat circa 900 mii lei din
fondurile publice. Banii vor fi
utilizaţi pentru acoperirea cheltuielilor materiale ale spitalului şi
pentru derularea unor investiţii,
precum repararea acoperişului,
reabilitarea şi modernizarea grupurilor sanitare, amenajarea unei
spălătorii şi dotarea cu aparatură
medicală.
În ceea ce priveşte învăţământul, din veniturile proprii ale localităţii
Cugir au fost distribuiţi 1.660 mii lei pentru realizarea unor reparaţii în
unităţile de învăţământ. Trebuie spus că anul acesta Consiliul Judeţean
Alba a alocat 180 mii pentru finalizarea sălii de sport de la Colegiul “I.D.
Lăzarescu”, lucrare la care primăria va contribui cu suma de 321 mii lei.
Pe parcursul anului vom încerca să intervenim şi asupra infrastructurii stradale pentru care am alocat 1.000 mii lei. Cu aceste fonduri vor fi
reparate străzi, amenajate parcări şi modernizate trotuare etc. Trebuie spus
că tot în această sumă se regăsesc şi lucrările de dezăpezire şi siguranţa
circulaţiei.
Peste 1.500 mii lei din veniturile locale au fost direcţionate către Serviciul Public de Asistenţă Socială, care trebuie să acopere atât cheltuielile
cu personalul, utilităţile pentru cele patru sedii în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi achiziţionarea de alimente pentru beneficiarii Cantinei de ajutor social, acordarea de ajutoare de urgenţă şi plata abonamentelor gratuite
pentru persoanele cu handicap.
Pe lângă toate problemele locale, administraţia locală are în vedere
şi asigurarea unui climat cultural-sportiv în localitate, motiv pentru care
aproximativ 1.000 mii lei au fost repartizaţi pentru susţinerea acestor

activităţii. Casei de Cultură i-au fost alocaţi 400 lei , urmând ca anumite acţiuni să aibă loc pe baza resurselor oferite de comunitatea
locală. Către Clubul Sportiv a fost direcţionată suma de 630 mii
prin care urmărim să finanţăm toate cele trei ramurile existente în
cadrul clubului: fotbal, tenis şi şah.
Din veniturile proprii ale localităţii sunt finanţate cu suma de
676 mii lei serviciile publice cum ar fi iluminatul, alimentarea cu
apă, întreţinerea blocurilor ANL, şi alte servicii. Protecţia mediului
a primit peste 1.000 mii lei, din care 722 mii lei vor fi folosiţi pentru
salubritate. În ceea ce priveşte “Ordinea publică” s-au alocat cheltuieli în sumă de 932 mii lei din care vor fi finanţate poliţia locală
şi protecţia civilă. Pentru creşterea siguranţei cetăţenilor şi eficientizarea activităţi poliţiei locale, anul acesta vom extinde sistemul
de monitorizare video în principalele zone de infracţionalitate din
oraş.
La întocmirea bugetului pe anul 2011 ne-am focalizat pe
asigurarea funcţionării tuturor sectoarelor publice. Pentru a putea
fi susţinute unele proiecte de dezvoltare, Consiliul Local Cugir a
aprobat din excedentul anilor precedenţi să fie alocată
suma de 1.300 mii lei pentru cheltuieli de capital.
Tot anul acesta se
derulează proiectul cu
finanţare nerambursabilă
privind construirea a şapte
drumuri noi, Piciorul
Neamţului, Preluca – Comarnici, Valea Groşi, Râul
Mic – Bucuru, Brădet, Vinerea – Archiş, Afinet, a
căror lungime totala este de
17,3 km. Valoarea investiţiei
se ridică la 7.658.000 lei, din
care administraţia locală
trebuie să suporte din
bugetul local doar cheltuielile neeligibile, reprezentând comisioane, taxe, şi TVA, în valoare
totală de 1.555.744 lei.
În concluzie, ne aşteaptă un an dificil întrucât constrângerile bugetare sunt drastice, iar comunităţile locale tot mai
împovărate cu noi atribuţii. Prin descentralizarea serviciilor, în
responsabilitatea administraţiei locale sunt tot mai multe instituţii
şi ne referim la şcolile generale, la Spitalul Orăşenesc, la Poliţia
Locală, pentru care primăria nu beneficiază de susţinere financiară.
Considerăm că o descentralizare reală a administraţiei locale ar
avea loc numai în condiţiile în care resursele financiare ale unei
comunităţi, care acum se duc în bugetul statutului, ar rămâne în
unitatea administrativ-teritorială respectivă. Din păcate, lucrul
acesta nu se întâmplă.
La final doresc să vă asigur că vom face tot posibilul să găsim
cele mai bune mijloace prin care să soluţionăm şi să gestionăm
problemele locale în interesul locuitorilor din Cugir.
Ing. Adrian TEBAN,
Primarul Orașului Cugir

Portrete Cugirene

STELA MARIA CUNA – CIUCIU
A fi născut
într-o familie de
dascăli, înseamnă
a fi obişnuit, încă
din copilărie, cu
rigorile unei vieţi
aproape
perfecte,
pentru că trebuie, în
mod necondiţionat,
sa fii un exemplu de seriozitate,
disciplină, modestie şi bun simţ. La
toate acestea, dacă
se adaugă pasiunea
pentru studiu, se
obţine profilul omului model pentru semenii lui.
Stela este un exemplu în acest sens şi faptul că din
copilărie citea cărţi care îi depăşeau vârsta (Shakespeare,
Cooper,Tolstoi, Dostoievski ) este o dovadă grăitoare a
maturităţii în gândire şi a dorinţei arzătoare de a descifra,
cât mai repede cu putinţă, tainele lumii înconjurătoare.
La liceu sau la facultate, a fost, tot timpul, şef de
promoţie şi niciodată nu a stârnit invidii, pentru că oricine
îi recunoştea calitatea de lider. Să nu credeţi că dacă era
serioasă şi muncitoare la şcoală nu avea şi un simţ deosebit
al umorului sau că nu participa la jocurile copiilor. Avea o
capacitate uluitoare de a îmbina utilul cu plăcutul şi organiza
jocuri minunate pentru copiii de pe Principală : paradis, statui, hoţii şi vardiştii, teatru de păpuşi, spectacol de circ, de
unde nu au lipsit mersul pe sârmă sau săritura cu umbrela,
pe post de paraşută.
Trecând la lucruri foarte serioase, relevăm faptul că a
absolvit Facultătea de Fizică a Universităţii « Babeş- Bolyai » din Cluj-Napoca, ca şef de promoţie în 1971 şi a fost
repartizată la ITIM- Cluj- Napoca, institut care, astăzi,
se numeşte :Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare. Este doctor în
fizică din 1983 şi funcţionează în acest institut ca cercetător
ştiintific principal, în cadrul Departamentului de Spectometrie de Masă, Cromatografie şi Fizica Ionilor. De-a
lungul anilor, a făcut stagii de lucru şi specializări în mari
institute de cercetare din domeniul nuclear din: Ungaria
(Debrecen), Italia (Gran Sasso şi Ispra), SUA (Universitatea
Wyoming), Polonia (Varşovia) şi a urmat cursul de auditori
interni pentru laboratoarele de încercări/ analize, conform
diferitelor standarde.
Pe lângă activitatea de cercetător ştiinţific principal,
Stela Cuna- Ciuciu a predat ca lector la Facultatea de Fizică
şi tot acolo, a condus teze de doctorat. Din punct de vedere
profesional, ea este membru în următoarele societăţi : Societatea Română de Fizică (unde este şi membru în Consiliul
Naţional), Societatea Română de Spectrometrie, Societatea
Naţională de Biofizică Pură şi Aplicată, International Union
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar
(continuare pagina 2)

Extinderea şi modernizarea reţelelor de apă din oraşul Cugir
Reţelele de apă ale oraşului Cugir au fost concesionate operatorului regional SC APA CTTA SA
Alba, care a aprobat recent un program de investiţii
pe anul 2011. În cadrul acestuia sunt cuprinse şi
lucrări de extindere şi modernizare a reţelelor
de apă din oraşul Cugir, mai precis de pe străzile
Oituz , Plopilor, A Sahia, Plevnei, M Sadoveanu , A
Vlaicu, R Mic, T Vuia, Înfrăţirii.
Datorită vechimii şi materialelor folosite,
reţelele din aceste zone prezintă un grad mare
de uzură, motiv pentru care sunt înregistrate
pierderi importante şi sunt afectaţi parametri calitativi ai apei.

Investiţia care urmează a fi făcută de operatorul regional prevede înlocuirea conductelor de
oţel, fontă şi azbociment cu conducte tip PEHD, conducte care asigură parametrii tehnici şi calitativi necesari si care au durata de exploatare de 50 de ani. Amplasarea conductelor se face pe
domeniul public in zone accesibile intervenţiei în cazul unor defecţiuni. Valoarea lucrărilor este
de 727.067 lei, bani proveniţi din Fondurile de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare.
Pentru demarea acestei investiţii, în şedinţa Consiliului Local din data de 24 februarie, legislativul local a aprobat documentaţia în fază SF „Extindere şi modernizare reţele de apă pe străzile
Oituz , Plopilor, Alexandru Sahia, Plevnei, Mihail Sadoveanu , Aurel Vlaicu, Râul Mic, Traian
Vuia Înfrăţirii, oraşul Cugir ”.
Trebuie spus că lucrările de extindere şi modernizare a reţelelor pe cele opt străzi sunt programate a se derula pe parcursul a opt luni.
								
Ing. Elena BOTA,
Serviciul Urmanism şi Amenajarea Teritoriului

Curierul de Cugir
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of Pure and Applied Physics Survey of Womwn Physicists (preşedinte al filialei Cluj), European Society for Stable Isotope Research
(membru în Consiliul Coordonator) şi European Geosciences Union.
Domeniile de cercetare abordate sunt foarte diversificate şi interesante pentru specialişti: aplicaţii ale izotopilor stabili în
studii ecologice şi de mediu, utilizarea izotopilor stabili în securitatea alimentară, studiul metabolismului plantelor, izotopii stabili
în cercetări medicale, geologie şi hidrologie izotopică, elaborarea de metode de analiză izotopică şi chimică prin spectometrie
de masă şi metode de preparare a probelor in vederea acestor analize. De asemenea, ea a afectuat cercetări ştiinţifice cu caracter
fundamental legate de studiul structurii şi proprietăţile cuantice ale unor molecule organice marcate cu izotopi stabili prin spectometrie de masă.
Din anul 1991, Stela Cuna- Ciuciu a pus bazele Grupului de Aplicaţii ale Izotopilor Stabili care cuprinde : 4 fizicieni, 2 ingineri electronişti şi 1 tehnician. Acest grup s-a preocupat de elaborarea unei noi direcţii de cercetare bazate pe utilizarea variaţiilor
naturale ale izotopilor carbonului, oxigenului, hidrogenului, azotului şi sulfului în studiul proceselor fizice, chimice şi biochimice
din natură, precum şi de dezvoltarea de aplicaţii ale acestor variaţii. Grupul s-a mai preocupat şi de dotarea cu echipamente de
ultimă generatie necesare institutului, pentru măsurarea izotopilor stabili care au fost cumpărate cu fonduri din proiectele de cercetare câstigate de coordonatoarea grupului.
Stela Cuna- Ciuciu a publicat 4 cărţi de specialitate, 76 de lucrări ştiinţifice şi a făcut 198 de comunicări la congrese şi conferinţe
în ţară şi străinătate. Mai adăugăm faptul că Stela s-a implicat în 32 de proiecte naţionale şi 10 proiecte internaţionale, în calitate
de coordonator sau membru.
Pentru rezultatele de excepţie obţinute în calitate de cercetător ştiinţific principal, Guvernul României i-a acordat în 2002, cu
ocazia Târgului Ştiinţei şi Inventicii Româneşti, Diploma de Excelenţă şi Medalia de Aur. Pentru cele două ipostaze, de cercetător
şi de om, noi, cugirenii, îi acordăm stima, respectul şi consideraţia noastră.
Pasiunea pentru cercetarea ştiinţifică a fost mai presus decât orice, atât pentru Stela, cât şi pentru soţul ei, cercetător ştiinţific
principal dr. Cornel Cuna. Seriozitatea, disciplina şi dorinţa de a studia i-au fost insuflate şi fiicei lor, Luminiţa Cuna, care posedă
diplome şi certificate în domeniul marketingului acordate de : Universitatea din New York, Universitatea Sorbonne Nouvelle-Paris
şi Colegiul Mount Holyoke, SUA.
Considerăm oportun că acestei familii i se potriveşte afirmaţia lui Helvetius : « Numai pasiunile mari pot da naştere oamenilor
mari. »
Prof. Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar

Cugirenii plătesc acelaşi
preţ la apă ca şi restul
populaţiei din judeţ
Începând din 1 .01. 2011 preţul de livrare al apei potabile
este unic pe întreg operatorul regional SC APA CTTA SA
ALBA, ceea ce înseamnă că locuitorii oraşului Cugir plătesc
acelaşi tarif ca şi restul populaţiei din judeţ. Tariful practicat de
SC APA CTTA SA ALBA pentru întregul judeţ este de 3,04 (cu
TVA), preţ unic pentru toate categoriile de consumatori.
Noile preţuri au fost a avizate de către ANRSC şi aprobate de către Adunarea Generală a Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „APA ALBA”, alcătuită din Consiliul Judeţean
şi consiliile locale ale oraşelor şi comunelor beneficiare de alimentare cu apă.
Oraşul Cugir este membru al asociaţiei începând cu anul
2004, iar de la 1 ianuarie 2005 furnizorul de apă din Cugir face
parte din operatorul regional SC APA CTTA ALBA. Afilierea
la aceste organisme a permis ca în perioada 2004-2008 să se
deruleze şi în Cugir programul finanţat cu fonduri europene
„Reabilitarea reţelelor de apă potabilă în jud. Alba” (SAMTID),
prin care s-au înlocuit 16 km de reţea de apă potabilă.
Unificarea preţului la apă începând cu 1 ianuarie 2011
face parte din strategia de tarifare convenită pentru susţinerea
proiectului de mai sus, precum şi a proiectului „Extinderea
şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Alba” proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de
Mediu. Prin intermediul acestui proiect, care se derulează în
prezent, în Cugir vor fi executate reţele de canalizare menajeră
pe toate străzile oraşului şi se va construi o staţie de epurare
modernă. La aceste investiţii se adaugă şi cele efectuate din fondurile proprii ale operatorului local de apă, care în perioada
2006-2010 a înlocuit 5 km de reţea apă, 3 km branşamente
şi a executat diverse lucrări specifice pentru producerea şi
distribuţia apei. 			
Ing Mircea Țârlea, Director S.C. Apa CTTA S.A. Cugir

La Cugir, Recensământul
General Agricol s-a desfăşurat
în condiţii bune
În urma Recensământului General Agricol, care s-a
desfăşurat în perioada 2 decembrie 2010- 31 ianuarie 2011
pe raza oraşului Cugir şi a localităţilor componente au fost
recenzate 2352 de gospodări agricole şi unităţi cu personalitate juridică din acest domeniu. În urma centralizării datelor
rezultă că, în perioada 2009-2010, din totalul de 7525 hectare
de teren agricol au fost utilizate 6.600 de hectare. De asemenea,
la 1 decembrie 2010, la nivelul Cugirului au fost recenzate 1991
bovine şi 1212 porcine.
În activitatea de recenzare au fost implicaţi 13 de recenzori,
doi recenzori şefi şi un coordonator. Datele au fost culese prin
interviu faţă în faţă de către recenzori pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi prin autoînregistrare, sub
îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, la unităţile cu
personalitate juridică. În ceea ce priveşte modul de desfăşurare
a recensământului agricol, în localitatea noastră nu au fost
semnalate aspecte deosebite, acţiunea desfăşurându-se în bune
condiţii.
Trebuie specificat că toate informaţiile obţinute în teren,
în perioada 2 decembrie 2010- 31 ianuarie 2011, au caracter confidenţial. Scopul Recensământului general agricol
este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, comparabile la nivel
internaţional, necesare procesului de participare a României la
Politica Agricolă Comună.
Jr. Ioana PAȘTIU,
Secretar Primăria orașului Cugir

Primăria Cugir se pregătește de curățenia de primăvară
Primăria Oraşului Cugir a elaborat un proiect de act normativ, prin intermediul Biroul Administrarea Domeniului
Public şi Privat din cadrul Serviciului Comunitar
de Utilităţi Publice al Oraşului Cugir, referitor la
Aprobarea Programului campaniei - curăţenia de
primăvară. Potrivit acestuia, acţiunile de igenizare şi
curăţare a localităţii vor debuta pe data de 28 martie
şi se vor desfăşura până în 22 aprilie, sub sloganul
deja cunoscut “Şi mie îmi pasă de oraşul meu”.
Ca şi in fiecare an, în acest demers sunt implicaţi
atât angajaţii primăriei care se ocupă de domeniul
public, cât şi instituţiile din oraş şi locuitorii Cugirului. Pentru eficientizarea campaniei, autoritatea
publică locală a stabilit un program de derulare a
acţiunii pe fiecare zonă în parte. Spre exemplu aleile
şi spaţiile verzi, rigolele din jurul proprietăţilor şi a
locuinţelor colective, vor fi igienizate începând cu
data de 28 martie, până la finele campaniei. Agenţii
economici şi o parte dintre instituţiile publice vor
trebui trebui să îşi cureţe spaţiile şi şanţurile din zonă, începând cu data de 1 aprilie.
În acest sens, Primăria va realiza parteneriate cu agenţii economici, şcolile, bisericile şi asociaţiile nonguvernamentale,
prin care, pe lângă curăţenia în incinta obiectivelor proprii, se vor angaja să igienizeze şi alte locuri din oraş, cu sprijinul
administraţiei.
Ing. Agelica OLTEAN, Biroul Administrarea Domeniului Public

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Problema câinilor vagabonzi,
în atenția autorităților
Administraţia locală a oraşului Cugir caută soluţii prin care să rezolve
problema câinilor fără stăpâni, a căror număr a crescut în ultima perioadă.
În lipsa fondurile necesare construirii unui adăpost, conducerea Primăriei
Oraşului Cugir a purtat negocieri cu primăria din Simeria (Hunedoara), pentru
ca în adăpostul amenajat în această localitate să fie primiţi şi câinii vagabonzi
de pe raza oraşului Cugir. Asociate într-un proiect comun, localităţile Deva,
Hunedoara şi Simeria au construit în urmă cu aproape trei ani o locaţie în care
patrupedele ajunse în adăpost sunt sterilizate, deparazitate, hrănite şi marcate
cu culori diferite funcţie de oraşul de unde provin.
În urma colaborării cu administraţia din Simeria, primăria Cugir speră
să reducă numărul câinilor fără stăpâni şi pericolul reprezentat de aceştia.

Program de împădurire prin Măsura 221
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a lansat,
pentru anul 2011, Măsura 221 pentru prima împădurire a terenurilor agricole în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Această
măsură are ca obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul
rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin
împădurire.
Oraşul Cugir are posibilitatea da a beneficia de programul mai sus
amintit, astfel că, în şedinţa ordinară din data de 24 februarie, Consiliul Local
Cugir şi-a dat acordul cu privire la împădurirea a 34 ha teren agricol (păşune)
aflat în fondul forestier al localităţii.

A avut loc Campionatul
Orășenesc pentru seniori la Șah rapid
În data de 13 februarie, în organizarea Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir
a avut loc Campionatul Orăşenesc pentru Seniori la Şah Rapid. Au intrat în
competiţie nouă iubitori ai sportului minţii din localitate: Ovidiu Lupu, Doru
Jiroş, Ioan Zaharie, Mihai Vâlceanu, Victor Cojocaru, Gheorghe Murg, Alexandru Perean, Gheorghe Todor şi Nicolae Motolea.
Concursul s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile în care concurenţii au
susţinut opt runde, la capătul cărora primele trei locuri au fost ocupate de
Ovidiu Lupu (8 p.), Doru Jiroş (7,5 p.) şi Ioan Zaharie (6,5 p.).
În luna martie copiii şi juniorii echipei de şah a CSO Cugir, pregătiţi de
prof. Vasile Lupu, vor participa la etapa judeţeană a campionatului de şah,
care va avea loc la Cugir, spre bucuria şi mândria iubitorilor de şah din localitate. La competiţie sunt aşteptaţi să participe copii şi juniori din tot judeţul,
Cugirul urmând să trimită în joc aproximativ 25 de tineri talentaţi.

Responsabilități noi în trafic pentru
polițistul local

Odata cu intrarea în vigoare a Legii Politiei Locale, responsabilitățile
polițistului local vor crește semnificativ, în sensul că acestuia îi vor reveni noi atribuții în mai multe domenii,
însă complet noi pentru Poliția Locală vor fi
atribuțiile din domeniul circulației rutiere.
Astfel, pe raza orasului Cugir, polițiștii
locali vor putea sancționa contravențiile
din trafic, de la parcarea neregulamentară
până la încălcarea normelor legale privind
masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a
efectua semnale de oprire a conducătorilor
acestor vehicule. Polițistii locali vor putea
dirija circulația și vor putea sancționa
contravențiile săvârșite de pietoni, bicicliști,
mopedisti sau căruțasi.
Sancționarea infracțiunilor din trafic rămâne, însă, doar în sarcina
Poliției Rutiere. S-a stabilit că, pentru început, polițistii locali cugireni din
cadrul Serviciului Circulația pe drumurile publice, își vor îndeplini sarcinile de serviciu specifice împreună cu colegii de la Poliția Rutieră, pentru a căpăta experieța necesară.
Totodată, Poliția Locală Cugir a demarat procedurile necesare pentru
obținerea avizului Autorității Naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, pentru a permite și a facilita obținerea datelor
cu caracter personal necesare îndeplinirii obligațiilor de serviciu. Această
oportunitate oferită Polițiilor Locale din țară, de a accesa în mod direct
baza națională de date constituie un pas înainte, o condiție fără de care
serviciile polițiilor locale își îndeplineau sarcinile în mod anevoios, și de
multe ori tardiv.
Polițiștii locali vor putea acorda contravenienților în trafic, pe lângă
sancțiunile prevăzute de lege și puncte penalizare. Punctele penalizare vor
fi introduse în sistem on line, pe o perioadă de 1 an de la intrarea în vigoare
a Legii Poliției Locale de către angajații din cadrul Poliției Naționale –
Serviciul Rutier, urmând ca în decurs de maximum un an de zile de la
înființare să fie instruită o persoană din cadrul Poliției Locale Cugir pentru a efctua astfel de operațiuni.
În plus, pe lângă puncte, polițiștii locali vor avea drepturi în legitimarea victimelor unui accident și verificarea semafoarelor, astfel preluând o
parte din activitatea poliției, în special a poliției rutiere.
În concluzie, începând cu data de 1 martie 2011, Poliția Locală Cugir
va efectua acțiuni comune , împreună cu Poliția orașului Cugir, în vederea
creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, asigurarea unui trafic fluent precum și asigurarea măsurilor de ordine pe timpul
desfășurării unor manifestări cultural sportive, religioase, etc.
Jr. Florin ARION, Șef Seviciu Poliția Locală
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Balul Îndrăgostiţior 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 Cluj-Na
Consiliul Elevilor Colegiului Naţional „David Prodan” a dat
dovadă, încă o dată, de competenţă, seriozitate, inventivitate şi spirit
de echipă prin organizarea unui eveniment de proporţii, cu care v-aţi
obişnuit începând de anul trecut: balul îndrăgostiţilor. Membri Consiliului au luat această iniţiativă începând cu luna ianuarie a acestui
an. Încă de la prima şedinţă, aceştia au stabilit care va fi ideea în jurul
căreia avea să graviteze întreg evenimentul. Inspiraţi fiind de succesul pe care elevii claselor a XII-a l-au obţinut, organizatoriii noştri
s-au gândit să iasă şi de această dată din tipare prin abordarea unei
idei diferite de celelalte prin originalitate şi inventivitate. Astfel, ei au
luat locul unor roboţi lipsiţi de suflet, dar dornici să cunoască iubirea
adevărată cu ajutorul cuplurilor care au evoluat pe scena balului.
Aşa au început pregătirile… Fiecare şi-a confecţionat un costum
„de robot”, care să îi aproprie cât mai mult de aceste „creaturi”, au
alcătuit un scenariu interesant pentru filmuleţul de debut şi s-au pus
pe treabă. Trebuie menţionat faptul că s-au dăruit în totalitate muncii lor, au luat în serios pregătirea acestui eveniment şi, ca rezultat,
totul s-a concretizat într-un spectacol inegalabil. Privit din afară, totul pare simplu. Însă, din perspectiva organizatorilor, nu e chiar aşa
uşor. Sunt o grămadă de detalii aparent nesemnificative care, trecute
cu vedera, generează un adevărat haos într-o asemenea activitate.
Din fericire, elevii s-au descurcat foarte bine şi au reuşit ca, până la
începutul programului, să aibă totul pus la punct.
Balul a avut loc în data de 11 februarie, la bine-cunoscuta
discotecă Wake-up, avându-l ca invitat pe celebrul cântăreţ Bitză.
Emoţiile şi-au spus cuvântul înainte de începerea programului, iar
agitaţia plutea printre organizatori. Toţi alergau de colo-colo, cu
scopul de a pune la punct şi ultimele detalii, pentru ca totul să fie
ca la carte. La ora 20:00, lumea a început să se adune în sala discotecii. Prima chestie sesizabilă a fost minunatul decor de pe scenă,
confecţionat chiar de către elevii noştri. S-a putut observa cu
uşurinţă efortul depus, dar, în acelaşi timp, se poate spune că totul a
meritat. Pereţii au fost acoperiţi de cartoanele frumos pictate într-un
stil adecvat temei, făcând ca totul să pară o „groapă de fier vechi”,
un mediu propice roboţeilor noştri. Programul în sine a început în
jurul orei 23:00, până atunci sala umplându-se cu aproximativ 700 de
oameni dornici de distracţie. În ce a constat acesta? Pentru început,
s-au vizionat filmuleţele pregătite pentru debutul spectacolului, care
explicau tema abordată şi făceau prima prezentare a participanţilor,
după care roboţii şi-au făcut apariţia pe scenă pe ritmul unei melodii
bine alese. După introducerea făcută de către cele trei cupluri prezentatoare, s-a dat startul probelor în urma cărora avea să fie ales titlul
de Miss & Mister Îndrăgostit/ă 2011. Participanţii s-au descurcat
neaşteptat de bine, probele au fost bine gândite, în sensul că nu i-au

pus în mare dificultate pe aceştia, oferindu-le, în acelaşi timp, posibilitatea să îşi pună la contribuţie imaginaţia şi originalitatea. În plus, ei
s-au şi distrat, alături de public, prin intermediul probelor cu caracter umoristic. Între momente, spectatorii au putut viziona momentele
amuzante de la filmări, adică încercările disperate ale organizatorilor
de a-şi juca „rolul” cât mai bine, încercări concretizate în căzături amuzante pe zăpadă şi alte asemenea lucruri. Totodată, ne-am putut bucura
şi de un dans modern realizat de eleva noastră Teodora Negrean, de
o mică scenetă interpretată de Andrei Troancheş şi Bogdan Bura, de
un moment amuzant improvizat de Vlad Cherecheş şi Alex Valuch,
precum şi de un dans al aceluiaşi Alex Valuch, în stil Michael Jackson,
cu care v-aţi obişnuit deja. Ceea ce a dat o notă deosebită balului a fost
„tehnica” de jurizare, la finele fiecărei probe membri juriului spunând
publicului şi participanţilor notele acordate. Astfel, fiecare pereche a
ştiut unde se situează şi a avut posibilitatea de a obţine punctaj mai
mare la problele ce urmau să vină prin efortul depus. Deschiderea către
public a juriului a conferit transparenţă întregului bal, iar noutatea a
prins chiar bine.
La sfârşit, s-au comunicat rezultatele finale, s-au decernat cele cinci premii, după care s-a dat startul declaraţiilor de dragoste, începute
de către cuplul din organizare, Leona şi Oly, pe urmă fiind invitaţi şi
curajoşii din public să îşi mărturisească iubirea. Ideea a prins foarte
bine şi s-au găsit destui „viteji” care au spus lumii întregi cât de mult
iubesc ei. Totodată, acesta a fost un gest frumos şi pentru partenerii/partenerele cărora li s-au făcut declaraţiile, pentru că, trebuie să
recunoaştem, nu poţi avea şansa să faci un asemenea lucru frumos în
fiecare zi. Lumea a devenit din ce în ce mai veselă, organizatorii noştri
au scăpat de emoţii şi s-au pus, şi ei, pe distracţie. A urmat o pauză
până la concertul lui Bitză. Adevărul e că spectatorii au fost foarte
încântaţi de prestaţia acestuia, întreaga sală fredona melodiile cunoscute, şi toată lumea dansa. Chiar dacă au intervenit mici „incidente”
din cauza neseriozităţii şi aroganţei ieşite din comun a cântăreţului,
lumea s-a simţit bine şi totul a decurs conform planului. A fost o
atmosferă de sărbătoare, oamenii reuşind să se detaşeze cât de cât de
problemele cotidiane, (ba chiar să se şi îndrăgostească, în cazul în care
nu au făcut-o deja) iar elevilor li s-a oferit şansa de a se distra înainte de
începerea „sesiunii de olimpiade”. Trebuie menţionat că Miss & Mister
Îndrăgostiţii anului 2011 au fost perechea alcătuită din elevii Arianna
Ilovan, din clasa a IX-a D şi Andrei Dicu din clasa a X-a D. Nu se poate
spune că balul nostru a fost ceva ieşit din comun, spectaculos, dar important este că totul a ieşit curat, fără probleme de dezorganizare, iar
munca depusă de colegii noştri în intervalul de o lună de zile a meritat,
într-adevăr. Felicitări tuturor organizatorilor şi să sperăm că, pe viitor,
se vor menţine cel puţin pe aceeaşi linie de plutire şi că vor reuşi să
impresioneze, în continuare, la fel cum au făcut-o până acum!
Prof. Ioana Maria SCÂNTEIE,
Consilier psihologic, Colegiul Naţional „David Prodan”

Ai grijă de copilul tău până nu e prea târziu
Miercuri 9 februarie 2011, la Casa de Cultură Cugir, s-a desfăşurat activitatea Micii
infractori şi comportamentul indezirabil din cadrul proiectului mai amplu Ai grijă de
copilul tău până nu e prea târziu, proiect iniţiat de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Cugir.
La eveniment au participat: doamna Rodica Cristina Florea – viceprimarul oraşului
Cugir, domnul director prof. Horia Rotche, căpitanul Cosmin Jurcoveţ (IJJ Alba), inspectorul de Poliţie Claudia Dirimi, inspectorul de specialitate Iuliana Cornelia Leah
(A.N.I.T.P-C.R. Alba Iulia), inspectorul Luminiţa Sgubea, consilierul educativ Luminiţa
Cebotari.
Activitatea s-a dovedit de un real folos pentru cei 100 de elevi şi 10 cadre didactice
participante la campania de informare asupra fenomenului traficului de persoane şi a
prevenirii faptelor de natură penală şi contravenţională. Traficul de persoane a devenit
o afacere cu dimensiuni globale, de aceea era nevoie de o campanie pentru familiarizarea
tinerilor cu conceptul de trafic de persoane, învăţarea de noi modele de comportament prin activităţi interactive, vizionare de film, dezbateri, concurs, aplicaţii practice cu privire la riscurile ce apar postând prea multe informaţii personale pe site-urile de socializare.
Sperăm ca elevii noştri să nu se numere niciodată printre victimele acestui fenomen complex, vinovat de producerea a milioane de
drame omeneşti. 								
Prof. dr. Luminiţa CEBOTARI

Să ne cunoaștem Orașul!

- Monumentele și statuile zonei Cugir- “Câmpul Pâinii”În şedinţa sa din 28.01.2011, Consiliul Judeţean Alba a hotărât
cuprindea în programul judeţean şi finanţarea proiectului: „Concurs
şcolar de eseuri, cu titlul „Să ne cunoaştem monumentele zonei CUGIR-CÂMPUL PÂINII” (care include : oraşul Cugir şi comunele:
Blandiana, Ceru Băcăinţi, Sălişte şi Şibotul ), considerându-l de interes judeţean.
Întocmirea proiectului a fost determinată de următoarele
constatări :
1-În anul 2010 s-a efectuat un sondaj de opinie pe un eşantion
de 458 persoane cu privire la statuia existentă în faţa U.M.Cugir.
La întrebarea cum se numeşte statuia situată în faţa U.M.Cugir,
răspunsurile obţinute au fost:
a-dintre salariaţi ai uzinei: 3% ştiu de existenţa statuiei şi cunosc
denumirea acesteia ; 58 % ştiu de existenţa statuiei , dar nu cunosc
denumirea acesteie ; iar 34% nu au cunoştinţă de sculptură.
b- dintre persoane din afara uzinei : 2% au cunoştinţă de statuie
şi cunosc denumirea acesteia ; 18 % au cunoştinţă de statuie , dar
nu cunosc denumirea, restul de 80% nu au cunoştinţe de existenţa
statuiei.
2-În cursul anului 2010 s-a verificat, dacă şi ce înscrisuri
conţin principalele monumente şi statui din Cugir. Rezultatul a fost
următorul : 3 conţin date relativ suficiente, 5 conţin foarte puţine
date, restul nu au înscrisuri .
3-În cursul aceluiaş an 2010 s-au purtat discuţii– cu 55 persoane
adulte, cu un bun prestigiu civic-referitor la necunoaşterea monumentelor şi statuilor existente în Cugir. Răspunsurile acestora au
fost următoarele : 8 au afirmat nu mă interesează monumentele, 6
persoane au spus :”dacă aveţi bani daţii la spital”.Restul de 41 persoane au susţinut şi insistat privind necesitatea unor acţiuni de
cunoaştere a obiectivelor de interes public, respectiv a celor ce
caracterizează şi definesc localitatea , a celor care constituie unicate
sau au importanţă foarte mare.
În această situaţie s-a iniţiat şi redactat proiectul privind orgaizarea unui concurs şcolar de eseuri cu tema: ”Să ne cunoaştem
monumentele (şi statuile) Cugirului (sugestie Dorin Sava - prefectura Alba). Consiliul Judeţean a apreciat ca bine venit proiectul,
dar să cuprindă şi comunele arondate Cugirului, argumentându-se
astfel: „Consiliul Judeţean este interesat de proiecte zonale, oraşele
să ajute şi comunele pentru ca şi acestea să dobândească cunoştinţe
şi experienţă în domeniul cunoaşterii, promovării conservării

şi punerii în valoare a patrimoniului local. Organizarea şi
desfăşurarea proiectului judeţean „Cultură pentru cultură„ şi mai
ales rezultatele acestuia, constituie un succes deosebit. Proiectul
Cugirului poate deveni de interes judeţean şi finanţat ca atare”.
Astfel proiectul s-a completat şi finalizat cu titlul „Să ne
cunoaştem monumentele zonei Cugir-Câmpul Pâinii (Cugir,
Blandiana, Ceru Băcăinţi ,Sălişte şi Şibot) devenind proiect de interes judeţean .
Proiectul este finanţat cu suma de 5000 lei şi se va desfăşura
în perioada Februarie-Iunie 2011, în şcolile gimnaziale şi liceale
din Cugir şi comunele arondate. Elevilor câştigători li se vor
acorda diplome, premii în bani, excursii şi nominalizare în presa
judeţeană şi locală.
Ca produse finale ale concursului vor fi : Fotografii, pliante ,
Fişa monumentului, catalog sau album reprezentativ pentru zonă
, excursii cu temă ,ş.a.
Echipa de redactare şi implementare a proiectului este
constituită din următoarele persoane : D-na Oprean Sorina –Consiliul Judeţean Alba (consultant), D-nul prof. Iancu Ionuţ - Colegiul Tehnic „I.D.Lăzărescu”-(tehnoredactare), D-na prof. Mihai
Rodica Roxana, director Şcoala „Iosif Pervain (realizare manuscrise şi documentare), D-na prof. Dumitrean Camelia– director
Colegiul Tehnic „I.D.Lăzărescu” (organizator şi gazda reuniunilor
pentru implementarea proiectului) şi semnatarul prezentului articol, iniţiator şi coordonator de proiect.
Totodată, parteneri la înfăptuirea proiectului sunt şi profesorii
şcolilor liceale şi gimnaziale din Cugir, Blandiana, Ceru Băcăinţi,
Sălişte şi Şibot.
Concurenţii trebuie să prezinte–pe prima pagină a filei A4–
fotografia, caracteristice şi semnificaţia monumentului sau statuiei. Istoricul, forma şi dimensiunile, inclusiv adresa obiectivului se
înscrie pe aceeaşi pagină, iar pe verso se prezintă eseul autorului.
Dorim succes tuturor concurenţilor.
Definiţii:1-Monument –Operă de arhitectură sau de
sculptură, destinată să perpetueze amintirea unui eveniment sau
unei personalităţi remarcabile; 2 -Statuie –sculptură în rondele –
barse care prezintă în întregime un personaj (de obicei o personalitate, figuri alegorice, etc.) 					
			Ing. Aurel VOICU, Consilier local
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- STARK JULIA ( ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea
NURNBERG-GERMANIA)
- RĂDAC ANDRES PAUL
( ACT TRANSCRIS, născut în
localitatea CASTELLON DE LA
PLANA-SPANIA).

structorul, nr.5;
- TĂNASE ANA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Rîul
Mic, nr.117;
- VINŢELER MIHAELALUCIANA, cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, str.21 Decembrie
1989, nr.49;
- MARIAN MELANIA, cu
CĂSĂTORII :
ultimul domiciliu în oraşul Geoa- DIMA TEOFIL şi CIOBOT- giu, sat.Gelmar, nr.85;
ARIU ALEXANDRINA;
- MUNTEANU MARIA, cu
- BELDIE CRISTIAN-DUultimul domiciliu în oraşul Cugir,
MITRU şi BERINDEIU IOANAstr. S. Bărnuţiu, nr.74;
ROXANA;
- HERLEA AVRAM, cu
- COROBEA DANIEL şi
ultimul domiciliu în oraşul CugirSTĂNESCU ALINA-BEATRICE
Vinerea, str. Merilor, nr. 74;
( căsătorie încheiată în localitatea
- BUTA FLOREAN, cu
TORINO-ITALIA);
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
- SERDIUC ALIN-FLAVIU şi str. Doinei, nr.6;
PETRE CĂTĂLINA;
- MILEA AUREL-HORIA, cu
- ŞANDRU GHEORGHE şi
ultimul domiciliu în Mun. Alba
BUHOIU FELICIA;
Iulia, str. George Bariţiu, nr.13;
- OLTEANU OVIDIU- EDU MIHAI, cu ultimul
MIRCEA-FLORIN şi HURLOI
domiciliu în oraşul Cugir, str. Al.
CORINA-MARIA.
Sahia, nr.42;
- GROZAVESCU MARIA, cu
DECESE ÎNREGISTRATE:
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
- COSMA ALEXANDRA, cu
str. Rîul Mic, nr. 141;
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
- HREHORCIUC SOFIA, cu
str.Gheorghe Doja nr.5;
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
- URSĂCHEL IOLANA, cu
str. Rozelor, nr.23, judeţul Alba;
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
- ALDEA IACOB, cu ultimul
str.N. Bălcescu, nr.8;
domiciliu în oraşul Cugir, str.
- TĂNASE NICOLAE, cu ulRozelor nr. 25, judeţul Alba;
timul domiciliu în oraşul Cugir, str.
- RUJA VIOREL, cu ultimul
Aurel Vlaicu, nr.35;
domiciliu în oraşul Cugir, str.
- NISTORESC ELENA, cu
Lalelelor, nr.3, Judeţul Alba.
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
str.1 Mai, nr.72;
Nicoleta DAICU
- GATEA IOAN, cu ultimul
Ofițeri Stare Civilă
domiciliu în oraşul Cugir, str. Con-

Din activitatea biroului de evidența
persoanelor Cugir
Având in vedere ca in oraşul nostru exista un număr mare de
cetăţeni a căror carte de identitate a expirat (peste 800) facem apel din
nou la aceştia pentru a se prezenta la serviciul nostru in vederea punerii
in legalitate.
De asemenea s-a constatat ca mulţi din cei cu documente expirate
sunt plecaţi la munca in străinătate fapt pentru care rugam rudele sau
alte cunoştinţe sa- i anunţe pentru a-si clarifica situaţia. In acest sens ii
informam ca pot obţine cartea de identitate prin imputerniciti la ambasadele sau consulatele romane din tarile in care muncesc. Documentele
necesare sunt: -procura speciala eliberata la ambasada sau consulat fotografii stampilate pe verso cu stampila ambasadei sau consulatului
-certificate de stare civila original si copie xerox
(nastere,casatorie,sentinta divort,certificate deces sot, soţie maştere
copii sub 14 ani)
-chitanţa contravaloare CI. 7 lei (casieria primăriei Cugir) -timbru
fiscal 4 lei (posta)
-Contractul de locuinţa sau adeverinţa de la registru l agricol impreuna cu titularul acestuia.
Liana Cristina OLARU, Gabriela MUREȘAN,
Biroului de evidenta persoanelor

Poliția Cugir vă informează...

În conformitate cu Legea 155/12.07.2010 privind înfiinţarea poliţiei
locale şi Hotarârea nr 1332/23.12.2010 cu aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, la nivelul oraşului nostru
s-a înfiinţat Poliţia Locală Cugir.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale s-a aprobat
prin hotărârea Consiliului Local Cugir, cu avizul consultativ al Comisiei
locale de ordine publică.
Poliţia locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor
în următoarele domenii: a) ordinea şi liniştea publică precum şi paza
bunurilor; b) circulaţia pe drumurile publice; c) disciplina în construcţii
şi afişajul stradal; d) protecţia mediului; e) activitatea comercială; f)
evidenţa persoanelor; g) alte domenii stabilite prin lege.
Având în vedere că personalul existent va prelua mai multe sarcini
şi atribuţii pe linie de ordine şi siguranţă publică, Poliţia oraşului Cugir
prin protocolul încheiat cu această instituţie , a luat măsuri în vederea
sprijinirii Poliţiei Locale atât din punct de vedere logistic cât şi procedural.
În acest sens, Poliţia oraşului Cugir, prin Formaţiunea de ordine
publică reprezentată de Subinspector de poliţie Buteaţă Cătălin şi poliţia
locală Cugir reprezentată de d-nul Jurist Arion Florin , vor întocmi lunar o planificare privind modul de acţiune a patrulelor mixte formate din
poliţişti de la ambele instituţii, şi totodată vor întocmi sinteza activităţilor
de menţinere a ordinii şi liniştii publice în oraşul nostru, care va fi
prezentată Consiliului Local. Felicităm Poliţia Locală Cugir şi îi urăm
deplin succes.
Nicolae OLARU, Comisar Șef, Poliția Orașului Cugir
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Spectacol sportiv marca CSO CUGIR

După o vacanţa binemeritată şi o perioadă centralizată de
pregătire la ,,poalele Drăganei”, familia CSO a intrat în forţă pe ultima
sută de metri din pregatirea unui ,,retur de foc”. Bazându-se pe acelaşi
lot de jucători, acelaşi staff, dar cu o foame de victorie şi succes mai
puternică, CSO a început foarte bine jocurile amicale pe care le-a disputat până acum. Victorie 2-1 cu Unirea Alba Iulia U18 (echipa din
care fac parte 4 componenţi ai naţionalei României U18) şi 2 egaluri
1-1 cu CS Ocna Mureş şi echipa de liga a 3-a Unirea Floreşti. Asta
până la surpriza pe care ,,familia CSO” a făcut-o cugirenilor: meciul
amical cu o campioană a României.
Dacă în urmă cu un an la Cugir a poposit echipa Dinamo II
( tot pentru un amical cu CSO Cugir) de data aceasta a fost rândul
unei echipe la fel de titrate : CFR Cluj II. Echipa care a fost în ultimii
doi ani campioana şi vicecampioana României a răspuns afirmativ
invitaţiei de a oferi, alături de CSO, un spectacol fotbalistic frumos
pentru locuitorii din Cugir, pasionaţi de sportul rege. Conduşi de
directorul centrului de copii şi juniori al CFR-ului, Gheorghe Vasile

(antrenor care a format numeroşi jucători printre care îi amintim
doar pe Tibi Bălan, Alex Păcurar, Gabriel Giurgiu, Alex Dalbea,
Dan Matei, Zsolt Szilagy ), oaspeţii au venit la Cugir fără 4 titulari aflaţi în pregătire cu echipa mare a CFR- ului : Sergiu Bus,
Paul Mocan, Sergiu Negruţ şi Adrian Paun, dar au deplasat un lot
valoros din care amintim doar prezenţa portarului Tiut ( al 3-lea
portar al echipei mari şi component al naţionalei României juniori
), israelianul Aimar şi Flavien Tamou, toţi 3 ,,pariurile” de viitor ale
clubului CFR.
Cătălin Paşcanu a citit rapid şi foarte bine jocul clujenilor, a
ordonat o echipă ,,strânsă”, bine aşezată în teren care a contracarat foarte bine jocul oaspeţilor. Isac Radu a marcat de 2 ori pentru CSO, amintind de vremurile în care făcea furori ca atacant al
Metalurgistului ( V cum îi spun colegii şi apropiaţii, fiind atacantul
cel mai prolific ca număr de goluri şi minute jucate pentru CSO ),
aduncând astfel o victorie preţioasă în palmaresul clubului, chiar
dacă acest joc a fost doar amical.
La oaspeţi a marcat Aimar după o cursă impresionantă a super
talentatului jucător Flavien Tamou. Ambele echipe au practicat un
joc foarte plăcut, cu pase la firul ierbii, artificii tehnice şi faze spectaculoase, încălzind astfel atmosfera din jurul celor aproximativ
200 de specatori prezenţi la meci.
Pe lângă surprizele fotbalistice, CSO-ul vine cu inovaţii şi la
nivel de marketing. Clubul are propriul site pe FACEBOOK : CSO
Cugir acolo unde deja a strâns peste 1000 de fani. Pe site aflaţi cele
mai noi ştiri despre echipă, puteţi interacţiona cu cei din echipă şi
puteţi câştiga numeroase premii puse în joc de CSO.
CSO Cugir ţine să mulţumească sporterilor şi cugirenilor de
pretutindeni pentru susţinere şi vă aşteaptă pe voi, locuitori ai
oraşului nostru, să fiţi alături în lupta pentru promovare şi pentru
accederea în liga a 3-a. Aşa cum este şi sloganul nostru ,,o echipă
campioană cu suporteri campioni” vă aşteptăm alături de noi.
DOAR ÎMPREUNĂ putem fi CAMPIONI. Împreuna suntem mai
puternici !
Bogdan PETRIC

Spectacole de teatru la Casa de Cultură
În data de 8 februarie pe scena mare a Casei de Cultură a Oraşului Cugir au urcat actorii trupei Iosif Vulcan ai Teatrului de Stat
din Oradea. Publicul cugirean a avut plăcerea şi bucuria de a-l vedea pe talentatul Richard Balint din Cugir, actualmente actor al teatrului
din Oradea, nominalizat în 2006 la premiile UNITER pentru cel mai bun actor în rol secundar. Alături de colegii săi, Petre Ghimbăşan, Sebastian Lupu, Ioana Dragoş-Gajdo, Alexandru Rusu, Pavel Sîrghi, Corina Cernea, Adela Lazăr, Mariana Vasile, Daniel Vulcu, ei au susţinut
două piese de teatru: “Vrăjitorul din OZ”, destinată celor mici şi comedia “Și miniștri calcă strâmb”.
Călătoria către ţărâmul vrăjitorului din Oz s-a dovedit a fi o experienţă intensă pentru cei aproximativ 300 de elevi ai şcolilor generale din Cugir. Cu toţii au fost captivaţi de peripeţiile prin care au trecut Dorothy şi cei patru prieteni ai săi, căţeluşul Toto, Sperie–Ciori,
Leul cel Laş şi Omul Tinichea în drumul lor către Oraşul Smaraldelor. Decorul
plin de culoare, costumele, replicile şi melodiile interpretate i-au încântat pe
cei mici, care au dansat şi au cântat în ritmul minunatelor personaje de poveste.
O aventură spumoasă s-a dovedit şi piesa „Și miniştrii calcă strâmb"
scrisă de autorul englez Ray Cooney, pusă în scenă cu măiestrie de către actorii teatrului din Oradea. Comedia, desfaşurată într-un ritm dramatic, a
prezentat o sumedenie de probleme care rezultă din aventurile amoroase ale
personajelor principale. Pe scurt, piesa a fost despre un ministru, mâna dreaptă
a premierului care întârzie de la o şedinţă de guvern în care se discută bugetul,
pentru o aventură cu secretara opoziţiei, într-o cameră de hotel. Apariţiile succesive ale soţiei ministrului, ale secretarului, ale soţului amantei, ale infirmierei, revenirile chelnerului şi ale directorului hotelului înnebuniţi de agitaţia
şi gesturile echivoce ale locuitorilor camerei, culminează cu apariţia unui Mort
care nu este atât de ţeapăn pe cât pare. Situaţiile tragi-comice au fost gustate
din plin de spectatorii cugireni, care, la final, au asistat chiar şi la o nuntă
desfaşurată în registrul burlesc cel mai desăvârşit.
În 15 martie, Primăria şi Casa de Cultură a Oraşului Cugir
intenţionează să ofere ca « mărţişor » tuturor iubitorilor de artă şi cultură din
oraş, un extraordinar spectacol de teatru oferit de maestrul Florin Piersic şi
Medea Marinescu. Este vorba de piesa “Străini în noapte”, o comedie romantică
fascinantă, cu răsturnări surprinzatoare de situaţii, despre seducţie, minciună
şi timpul care ne transformă, pusă în scenă de maestrul Radu Beligan. Doritorii
sunt aşteptaţi să se adreseze pentru procurarea biletelor la Casa de Cultură.
Luminița SGUBEA, Șef Casa de Cultură

VOX POPULI

Care ar trebui să fie priorităţile bugetare
ale acestui an?
Drăghici Oana

Burlacu Cristian

“Cred că una dintre priorităţile primăriei ar trebuie să

“Din punctual meu de vedere ar trebui ca primăria să

fie infrastructura stradală. Foarte multe străzi, inclusiv cele prin-

rezolve cu prioritate problema asistenţilor persoanelor cu handi-

cipale, sunt pline de gropi. Pe lângă aspectul urât, circulaţia se

cap care au fost trimişi în şomaj pe motiv că primăria nu are

desfăşoară cu greutate.”

bani.”

Cristea Florică

Jibotean Dragomir

“Sunt străzi din Cugir asupra cărora nu s-a intervenit

“Sănătatea trebuie să fie prioritatea numărul unu a

niciodată, sau de foarte mult timp. Cred că primăria ar trebui să

administraţiei locale. Primăria trebuie să facă tot posibilul să

aibă în vedere şi populaţia care locuieşte în zone mai mărginaşe.

îmbunătăţească condiţiile din spital şi să aducă medici, pentru

În rest, nu putem spune că au fost realizate multe lucruri bune de

că de spital avem toţi nevoie, copii, pensionari, oameni tineri.”

către administraţia locală.”

Luminița BIRĂESC

Sfatul Specialistului:

Combaterea
agenţiilor patogeni
în răsadniţe, solarii şi sere
Preţul destul de ridicat al răsadurilor de legume a determinat ca mulţi gospodari să-şi producă personal răsadurile necesare
în gospodărie şi de ce nu, să vândă surplusul de răsaduri. Dar
obţinerea de răsaduri de bună calitate nu este întodeauna un lucru
uşor, având în vedere multitudinea de boli şi dăunători care pot diminua producţia şi sănătatea răsadurilor de legume. Începând de
la semănat şi până la recoltare, respectiv, plantare, răsadurile sunt
supuse atacului unor agenţi patogeni: Phytium spp.; Rhyzoctonia

solani; Fusarium spp.; Aphanomyces spp.; Phytophtora spp., etc.
Pentru obţinerea unor răsaduri viguroase şi sănătoase
recomandăm respectarea următoarele măsuri de prevenire şi
combatere:
1.
Amplasarea răsadniţelor se va face în locuri adăpostite,
însorite şi pe cât posibil, nu în acealaşi loc ca în anul precedent;
2.
Înainte de utilizare se va face dezinfecţia tocurilor
răsdniţelor, ramelor, uneltelor, cu Sulfat de cupru-3%;
3.
Amestecul de pământ va fi făcut cu 5-7 zile înainte din:
nisip curat, mraniţă bine fermentată şi cernută;
4.
Înainte de semănat cu 5-7 zile amestecul poate fi dezinfectat cu unul dintre produsele Captadin-200gr./mc prin prăfuire,
Topsin 0,1%+Dithane 0,2% câte 300-400 ml./mp soluţie;
5.
Sămânţa de tomate, vinete, castraveţi, varză, ardei poate
fi tratată înainte cu 2-3 zile cu unul dintre produsele Captadin-4
gr./ kg.sămânţă, Dithane-2gr./ kg săm., Rovral.1 gr./ kg.săm., etc;
6.
Deoarece bolile răsadurilor sunt favorizate de temperaturi ridicate şi exces de umiditate se vor lua măsuri de aerisire
zilnică, în special în perioada amiezii, dar fără a provoca şocuri
mari de temperatură care să sensibilizeze răsadurile;
7.
Plantele răsărite sau repicate vor fi tratate săptămânal,
după ce plantele au fost plivite şi udate cu unul dintre produsele:
PREVICUR-0,2%, TATOO C-0.3%, ACROBAT MZ-0,2%, RIDOMIL GOLD MZ-0,25%, SECURE-0,15%, etc. Cel mai eficiente
sunt asocierile dintre substanţele cu acţiune preventivă cu cele cu
acţiune curativă.
8.
La apariţia focarelor de boală, plantele bolnave se smulg
şi se distrug, iar zona se dezinfectează cu Sulf pulbere şi se intervine imediat cu tratamentul chimic.
9.
Pentru combaterea dăunătorilor din răsadniţe se vor folosi produse specifice care se găsesc în magazinele de specialitate.
Este bine să nu ignorăm aceste recomandări care nu
sunt costisitoare, dar care ne ajută să obţinem răsadurile necesare
gospodăriei, răsaduri sănătoase şi de ce nu, sunt şi soiurile care le
considerăm cele mai bune pentru grădina noastră. Cele pe care
le cumpărăm de pe piaţă nu todeauna sunt soiurile pe care ni le
dorim.
				Gheorghe SPĂTĂCEAN

