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În lipsa fondurilor judeţene şi guvernamentale,
Bugetul Cugirului nu satisface toate nevoile localităţii
Bugetul Cugirului pe anul 2012 nu va putea satisface toate nevoile localităţii, însă situaţia nu este una nouă pentru oraşul nostru. În ultimii
patru ani am trecut dintr-o austeritate în alta, am suportat tot soiul de constrângeri şi împovărări bugetare, fără a beneficia de fonduri judeţene
şi naţionale. Şi anul acesta ne vom descurca din nou cu banii pe care-i vom colecta în bugetul local, întrucât suma pe care Consiliului Judeţean
a alocat-o Cugirului la început de an este mult prea mică în comparaţie cu necesităţile pe care le avem.
Potrivit proiectului de buget realizat de primărie şi aprobat de Consiliul Local în data de 31 ianuarie, veniturile localităţii se păstrează la
nivelul celor de anul trecut, motiv pentru care fondurile au fost distribuite în funcţie de priorităţi clare, întâietate având spitalul, problemele
importante de infrastructură şi învăţământul.
Aşa cum declaram şi anul trecut, Spitalul Orăşenesc Cugir continuă să fie în centrul preocupărilor noastre, întrucât dorim să avem o unitate medicală în oraş capabilă
să ofere servicii medicale bune. De aceea am alocat resurse financiare consistente atât
pentru dotarea cu echipamente medicale, cât şi pentru reabilitarea blocului operator,
a pavilionului de la chirurgie şi interne, precum şi pentru diferite reparaţii în celelalte
pavilioane.
În ceea ce priveşte infrastructura, pe lângă reparaţiile curente, prioritare vor fi acele
străzi cu probleme din zona de sus a localităţii, unde nu am reuşit să intervenim în anii
trecuţi datorită bugetului restrâns care a permis doar continuarea lucrărilor din zona
centrală a oraşului. Este vorba de strada Drăgana care va intra în proces de modernizare
şi strada 21 Decembrie, a cărei reabilitare am început-o la sfârşitul anului trecut. Am
alocat fonduri şi pentru demararea lucrărilor de introducere a reţelelor de canalizare în
cartierul Cindeni, pe strada 1 Mai şi în zona Râul Mic, pe acele străzi unde nu există
încă rețea de canalizare. O altă problemă aflată în atenţia administraţiei locale este
staţia de epurare de la Vinerea, pentru crearea căreia, în anii precedenţi, am încercat să
atragem fonduri ministeriale.
Investiţiile continuă şi în zona blocurilor cu etapa a doua a programului privind amenajarea parcărilor. Ne pregătim să începem lucrările pentru alte 239 parcări care vor fi realizate pe străzile Rozelor, Trandafirilor şi Lalelelor, după care vom demara etapa a treia, pe străzile Mureşului,
Alexandru Sahia şi Constructorului, unde vom investi în 500 de parcări. Este un proiect prin care urmărim nu doar să descongestionăm zona
blocurilor de locuit, ci şi să dăm un plus de civilizaţie şi confort prin modernizarea trotuarelor cu piatră cubică, reabilitarea spaţiilor verzi şi
turnarea de covor asfaltic pe zona carosabilă aferentă parcărilor.
De investiţii vor avea parte şi instituţiile şcolare, anul acesta în atenţia noastră fiind cele două colegii, pentru care am stabilit lucrările prioritare în acord cu directorii acestor instituţii. La Colegiul Naţional “David Prodan” vor avea loc lucrări de reabilitare termică prin care va fi
îmbunătăţit atât confortul termic, cât şi imaginea exterioară a instituţiei. În ceea ce priveşte Colegiul “I.D. Lăzărescu”, am decis să alocăm fonduri
pentru renovarea atelierelor şcolare, cu atât mai mult cu cât avem un
protocol încheiat cu Star Transmission Cugir, prin care ne-am angajat
să reabilităm aceste ateliere, iar STC să le doteze cu echipamente pentru
practica elevilor, în special cu maşini cu comandă numerică.
Ştim că una dintre cauzele care produce disconfort tuturor
cetăţenilor este reprezentată de câinii fără stăpâni. Încercăm anul acesta
să reducem numărul lor prin încheierea unui contract cu un adăpost din
Simeria, însă problema nu va dispărea, ci va fi ţinută sub control. Din
păcate soluţia o reprezintă crearea unui adăpost pe plan local, investiţie
costisitoare pe care nu o putem realiza şi nici susţine ulterior, datorită
normelor severe pe care trebuie să le respecte un astfel de centru.
Vrem să precizăm că odată finalizate problemele de infrastructură,
vom pune la punct o strategie de dezvoltare economică pe termen scurt, mediu şi lung care va urmări creşterea atractivităţii Cugirului, astfel
încât tot mai mulţi investitori să dezvolte o afacere în localitatea noastră, iar locurile de muncă să nu mai reprezinte o problemă.
Chiar dacă veniturile de care dispunem nu sunt considerabile, ele vor fi utilizate cu discernământ astfel încât fiecare sector să beneficieze
de resursele necesare funcţionării. Dorim să-i asigurăm pe cetăţeni că vom încerca să răspundem solicitărilor pe care ni le vor face şi avem
convingerea că doar printr-un parteneriat deschis şi onest cu locuitorii vom reuşi să avem o administrare a fondurilor publice în concordanţă
cu aşteptările comunităţii.
Primarul orașului Cugir, Ing. Adrian TEBAN

Portrete Cugirene

Ne gândim adesea dacă titlul acestei rubrici a fost bine ales sau nu, întrucât, de cele mai multe ori
când realizăm un portret, ne lovim de pasiunea devoratoare care domină personalitatea celui pe care vi-l
prezentăm şi atunci ar fi fost mai bine să o numim “Pasiuni şi pasionaţi”
Considerăm că afirmaţia lui La Rochefoucauld, conform căreia: “Pasiunile sunt singurii oratori care
conving totdeauna” este cea mai potrivită pentru definirea concetăţeanului nostru Vasile Hârjoc, cel care
practică atletismul de 20 de ani şi pentru care nu există limite geografice sau fizice. Născut
la 25 februarie 1953, în localitatea Cut, jud. Alba, după absolvirea cursurilor primare el
a urmat cursurile Şcolii Profesionale din Cugir, cele liceale din Sebeş si cele ale Şcolii
Militare din Sibiu. A lucrat timp de 24 de ani la UM Cugir şi 4 ani la Depozitul de muniţii
Vinţ - Blandiana. Este căsătorit şi are un băiat Bogdan care este informatician la o societate
comercială din Bucureşti. Deşi actualmente este pensionar, nu a acceptat ideea de a nu
avea activitate, participând la toate competiţiile de atletism care sunt organizate la nivel
naţional şi internaţional.
Totul a început în 1979, când Vasile Hârjoc a participat la turul României, după care
a urmat turul Europei în 1996 care a cuprins mai multe ţări, dintre care cităm: România,
Ungaria, Cehia, Germania, Franţa, Belgia şi retur. Cel de al doilea tur european efectuat în 1998 a cuprins: România, fosta Iugoslavie, Ungaria, Austria şi Italia. În 2002 a
participat la cel de al treilea tur pe traseul: Cugir-Deva-Haţeg-Oţelul Roşu-CaransebeşReşiţa-Moraviţa-Vrśac-Belgrad-Zagreb-Ljubliana-Triest Veneţia-Ravena-Rimini-San
Marino-Bologna-Verona-Trento-Balzano-Brenner-Innsbruck-Salzburg-Linz-Viena-Budapesta-Arad-Deva-Cugir. Am detaliat traseul parcurs nu pentru a plictisi, ci pentru ca
cititorul să sesizeze mai bine multitudinea de peisaje care i s-au derulat în fata ochilor,
diferenţele de altitudine care solicită organismul, efortul fizic şi psihic la care este obligat
un “alergător” de cursă lungă, cu sau fără bicicletă. Vasile Hârjoc îşi căleşte organismul
prin antrenamente zilnice de 2-3 ore, nu are un regim alimentar specific dar evită excesele, este serios, ordonat şi mai ales disciplinat. În fiecare seară se culcă în jurul orelor 22, convins fiind că o oră de somn înainte
de miezul nopţii face cât două ore după orele 24.

Se distribuie gratuit

Demersuri repetate pentru
construirea staţiei de epurare şi
a canalului colector la Vinerea
Primăria Oraşului Cugir aşteaptă avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului cu
privire la proiectul „Staţie de epurare şi canal
colector – localitatea Vinerea”, depus în baza
Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. Acest proiect, prin care administraţia
locală intenţionează să construiască o staţie de
epurare cu o capacitate de 7,8 l/s şi un canal
colector în aval de localitatea Vinerea, se află în
momentul de faţă în faza de evaluare. Valoarea
investiţiei se cifrează la 3.504,705 mii lei, din
care contribuţia proprie este de 6% ( 208,075 mii
lei), iar finanţarea nerambursabilă este de 94%
(3259,839 mii lei), la care se adaugă cheltuielile
neeligibile de 36,791 mii lei.
Trebuie spus că este a doua oră când primăria
încearcă să atragă fonduri pentru implementarea
acestei investiţii. Proiectul mai sus amintit a mai
fost depus în anul 2010 la Administraţia Fondului de Mediu din cadrul Ministerul Mediului
şi Pădurilor . Din păcate pentru administraţia
cugireană şi mai ales pentru cetăţenii din Vinerea, proiectul a fost respins, cu toate că,
spre deosebire de alte localităţi care au primit
finanţare, în Vinerea există deja reţea de canalizare, introdusă de primărie cu fonduri proprii.
Pentru ca aceasta să poată fi folosită, ea trebuie
să fie racordată la un canal colector şi o staţie de
tratare a apelor menajere.
Dacă şi de această dată proiectul „Staţie de
epurare şi canal colector – localitatea Vinerea”
va fi respins de către Ministerul Dezvoltării şi
Turismului, primarul Adrian Teban este decis
să propună legislativului local să aprobe fonduri
pentru demararea investiţiei din bugetul local.
			
Ana Maria STOIAN,
Biroul Managementul
Proiectelor cu finanțare internațională

VASILE HÂRJOC

Parcă nici nu ne vine să credem că există aici, alături de noi, un om pentru care efortul fizic,
fusul orar, pericolele, traseele de mii de kilometri pe arşiţă, ploaie sau vânt sunt mai importante
decăt limitele unei pensii, facturile care trebuie plătite, scăderea leului faţă de moneda europeană sau
creşterea preţurilor.
Ca şi cum Europa nu i-ar fi fost suficientă, Vasile Hârjoc a trecut oceanul şi a traversat America
de la Atlantic până la Pacific, prin California, Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida. Vasile Hârjoc se poate mândri cu faptul
că a traversat munţii Carpaţi, Apenini, Tatra, Alpii Stâncoşi, dar şi deşerturile din
Arizona şi New Mexico.
Căutăm acum să inventariem performanţele sportive ale atletului Vasile Hârjoc:
multiplu campion naţional masters în probele de 3.000 m, 5.000 m, 10.000 m, semimaraton şi maraton (42,195 km). Este campion balcanic semimaraton (Bucureşti
1993), vicecampion balcanic semimaraton (Sofia 1994 şi Istambul 1995). A ocupat
locuri de frunte în competiţiile organizate în România, Turcia, Grecia, Italia, Ungaria, Puerto Rico şi SUA. A alergat de 15 ori proba de maraton şi a participat la
Campionatul Mondial de alergare pe şosea Valladolid (Spania) şi Bruges (Belgia).
Dacă-l întâlniţi pe stadă, vă salută politicos privindu-vă direct în ochi şi un
zâmbet larg îi luminează faţa, iar mâna pe care v-o întinde este caldă şi puternică.
Trăieşte cu regretul că a fost legitimat la Metalurgistul Cugir şi acum reprezintă
Clubul Sportiv Municipal Alba-Iulia, pentru că la noi nu există o astfel de secţie.
Exemplul său ar putea atrage tinerii să practice acest sport şi mai ales să-şi facă din
Vasile Hârjoc un model demn de urmat.
Eroul nostru are un vis pe care doreşte să-l realizeze şi anume să facă ocolul
pământului pe bicicletă, iar dârz şi determinat cum îl ştim, cu siguranţă va reuşi. Fiecare zi din viaţa lui este o provocare în depăşirea limitelor, iar unul din principiile care-i guvernează
viaţa este: “azi, un pic mai mult decât ieri, mâine un pic mai mult decât azi”.
Acesta trebuie să fie cheia succesului şi secretul campionului Vasile Hârjoc.
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar
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Program de încurajare a creșterii nivelului de educație
Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir realizează la nivel local
măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanei singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a
oricăror persoane aflate în nevoie, aşa cum este prevăzut în Regulamentul de
organizare şi funcţionare al SPAS aprobat prin HCL nr. 77/2006.
În domeniul protecţiei copilului, SPAS Cugir monitorizează şi analizează
situaţia copiilor din unitatea administrativ – teritorială respectivă, respectarea şi realizarea drepturilor, identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează
documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protectie, sprijină
activitatea de prevenire a abandonului copilului dar realizează şi parteneriate sau alte tipuri de colaborări cu organizaţiile neguvernamentale şi cu
reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de
protecţie a copilului (conform art. 9, lit a din HCL 77/2006)
În aceste condiţii, pentru ca efortul depus de instituţia noastră să
se concretizeze într-un număr cât mai mic de cazuri de abandon scolar,
am considerat ca colaborarea cu alte instituţii care îşi propun acelaşi scop
binevenită. Astfel s-a aprobat prin HCL 123/2011, Acordul de parteneriat si
Contractul de finantare incheiat cu Agentia Nationala pentru Romi in scopul
impementării proiectului „Diversitatea - scoala viitorului”.
Agentia Națională pentru Romi este structura guvernamentală de
reprezentare a romilor în plan național. Instituția functionează ca organ de
specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului și este coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Agenția Națională pentru Romi
aplică, coordonează, monitorizează și evaluează măsurile din domeniile sectoriale de intervenție socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de
îmbunătățire a situației romilor, aprobată prin H.G. Nr.430/2001.
In luna martie 2011 Agentia Nationala pentru Romi a lansat un program
de incurajarea cresterii nivelului de educatie in randul tinerilor şi promovarea
diversităţii, program la care Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir a trimis o propunere de proiect intitulat „Diversitatea - scoala viitorului” care a
fost aprobata.
Proiectul si-a propus sa dezvolte cunostintele elevilor romi si neromi din
clasele primare cu privire la conceptele de diversitate culturala si sa ii faca pe
acestia sa constientizeze diversitatea culturala in comunitatea lor si dincolo
de aceasta.
Dintre obiectivele specifice ale proiectului amintim: formarea persoanelor implicate in proiect; promovarea principiilor educatiei incluzive
; formarea unui comportament bazat pe curiozitatea şi respectul faţă de
cultură (etnică, de gen, socială etc); stimularea performanţei şcolare şi prevenirea abandonului şcolar; implicarea si responsabilizarea parintilor- romi
si neromi in educatia copiilor
Grupul tinta a fost format din copii in varsta de 6-8 ani din Scolile cu
clasele I-VIII Iosiv Perviai Nr. 1 Cugir şi Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Cugir,

scoli care sunt in apropierea cartierelor locuite de comunitatea roma din
Cugir, si care au beneficiat de: consiliere şi mentorat pentru un grupul de
copii implicaţi în proiect; dezvoltarea abordării inovative, concentrate
pe îmbunătăţirea prezenţei şi performanţelor şcolare, dar şi pe dezvoltarea abilităţilor extrascolare; dezvoltarea stimei de sine şi performanţele
copiilor.
In cadrul proiectului s-au desfăşurat activitati ce vizeaza identificarea şi dezvoltarea abilităţilor practice şi sociale în rândul copiilor:
Învăţarea prin joc a fost încurajată prin dezvoltarea competenţelor practice şi sociale în detrimentul violenţei, discriminării şi excluderii sociale.
Au avut loc activităţi dupa orele de şcoală - am încurajat copiii să-şi
continue studiile, prin sprijinirea acestora în procesul de învăţare global
(de exemplu, au fost ajutati să îşi facă temele, să înţeleagă mai bine ce au
studiat în clasă, etc). Pe perioada desfasurarii proiectului un numar de 50
de elevii au primit o masa calda.
Proiectul nostru s-a bazeazat pe o relaţie partenerială dintre un
consiliu local prin intermediul SPAS, un ONG rom, si instituţii de
învăţământ .
Serviciul Public de Asistenta Sociala Cugir în calitate de solicitant
a participat la definirea clară a elementelor cheie ale proiectului, analiza
situaţiei proiectului încă din fazele preliminare, comunicarea între toate
părţile implicate şi identificarea modalităţii de măsurare a succesului
proiectului, analiza obiectivelor, identificarea principalelor elemente ale
matricei proiectului, formularea indicatorilor, mijloace de identificare şi
evaluare a resurselor. SPAS Cugir prin rolul sau de solicitant a acţionat
pentru buna gestionare a resurselor şi a fost instituţia coordonatoare,
care a participat la monitorizarea şi evaluarea permanentă a proiectului. SPAS Cugir a alocat resurse şi expertiză în domeniul de referinţă al
proiectului.
Atât în procesul decizional cat şi în cel de informare şi îndrumare au
fost implicaţi voluntari din partea Asociaţiei RomCruc din Cugir si liderii comunităţi rome din Cugir. Faptul că membrii Asociaţiei RomCruc
din Cugir au lucrat cu reprezentanţii administraţiei locale, cu reprezentantii scolii în derularea acestui proiect îi ajuta să dezvolte un parteneriat
public-privat durabil avand ca scop facilitarea şi identificarea mecanismelor locale participative pentru combaterea excluziunii romilor si promovarea diversitatii .
Echipa care a implementat proiectul “Diversitatea - Scoala Viitorului” crede cu tarie ca scoala trebuie să ofere fiecărui elev posibilitatea
de a-şi forma o traiectorie proprie, având uşile deschise pentru toţi aceia
care au nevoie de educaţie, instruire şi integrare socială, încercând să
suplinească izolarea şi nivelul scăzut de educaţie a părinţilor elevilor.
Coordonator BS Adriana MUNTEAN

Cugirul are un campion naţional la matematică
În luna noiembrie 2011, în 268 de centre de testare din ţară a
avut loc cea de-a XV-a ediţie a Concursului ,,Lumina Math’’ organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Universitatea Europei de sud-est Lumina. Ediţiile anterioare
au învederat faptul că acest concurs este unul de maximă dificultate, presupunând cunoştinţe matematice la nivelul cel mai înalt
al programei şcolare. La nivel naţional, au participat la concurs
47385 elevi din clasele IV-VIII, din 1212 şcoli. La toate nivelele,
comparativ cu ediţia anterioară, s-a înregistrat un număr mai
mare de participanţi reflectând interesul crescut pentru acest
concurs în ciuda dificultăţi sale în rândul elevilor. Pe clase participarea a fost următoarea: clasa a IV-a – 7078 elevi, clasa a V-a
– 13852 elevi, clasa a VI-a -11025 elevi, clasa a VII-a -8357 elevi,
clasa a VIII-a -7073 elevi.
Judeţul Alba a fost reprezentat de 2201 elevi din 63 şcoli : 225
elevi la clasa a IV-a, 562 elevi la clasa a V-a, 470 elevi la clasa a VIa, 492 elevi la clasa a VII-a şi 422 elevi la clasa a VIII-a.
În Cugir a fost organizat un singur centru de testare, la Şcoala
cu clasele I-VIII Nr. 3 Cugir. La concurs au participat elevi de
la toate şcolile din oraş, cea mai numeroasă participare având-o
şcoala gazdă. Regulamentul concursului stabileşte un sistem de
premiere în funcţie de punctajele obţinute de fiecare elev.

Cele mai bune rezultate le-au obţinut elevii Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 3 Cugir: 1 premiu I, 2 premii III şi 12 menţiuni.
Dintre elevii cugireni, Premiul I la nivel naţional a fost cucerit
de Luana Bel, clasa a IV-a, pregătită de doamna învăţătoare
Elena Crişan. Eleva Luana Bel, un copil de excepţie, s-a clasat pe locul I la nivelul judeţului, dovedindu-se cea mai bună
din cei 255 elevi din clasa a IV-a, participanţi la concurs la
nivelul judeţului. Premiul III a fost obţinut de elevul Soreaţă
Eduard din clasa a IV-a B Step-by-Step îndrumat de doamnele învăţătoare Sofia Iovănescu şi Demian Groza Lucia şi
elevul Presecan Mihai, clasa a VII-a B, prof. Burţă Manuela.
Menţiuni au obţinut elevii: Bărăbanţ Iulia, Broscăreanu Andrei, Cebotari Alexandru, Chirilă Alexandru, Herlea Alexandru, Lazăr Ariana, Lazăr Diana, Micu Răzvan, Negru Cătălin,
Trif Denisa – clasa a IV-a şi Para Roxana – clasa a V-a A, profesor Stela Ţârlea. Îi felicităm din tot sufletul pe aceşti elevi ce
au reprezentat cu onoare Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Cugir.
Exprimăm gratitudinea noastră cadrelor didactice care i-au
pregătit şi le-au îndrumat paşii pe calea spinoasă a învăţării
matematicii.
		
Prof. Luminiţa SGUBEA
			
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3

Cugirul e fruntea !
Orașul de la poalele Drăganei a dat ,,campioana de toamnă” a fotbalului judetean, după 15 partide CSO ocupând prima treaptă a podiumului.
11 victorii, 3 egaluri și 1 înfrangere este linia de clasament a cugirenilor
care au marcat 64 de goluri și au primit 10. Având un lot format majoritar
din cugireni, elevii lui Cătălin Pașcanu și întreaga familie CSO Cugir și-a
propus titlul de campioană a județului iar la finalul sezonului să petreacă
alături de cugirenii și de susținătorii echipei promovarea în eșalonul al
3 - lea ( Divizia C ). Astfel în perioada 28 ianuarie - 4 februarie se va face
un stagiu centralizat de pregatire la Cugir în care se va pune accentul pe
pregătirea fizică iar până la începutul returului ( începutul lunii martie )
sunt programate și şapte partide de verificare cu echipe experimentate
precum FC Cisnădie (liga 3), Unirea Alba Iulia (liga 2), Arieșul Turda
(liga 2), Sportul Sebeș, Metalul Aiud, Dacia Orăștie și FC Cugir (liga 4).
Familia CSO Cugir mulțumește cugirenilor care au fost lângă echipă și au
susținut-o și vă așteaptă și în retur în număr cât mai mare. Împreună putem fi campioni. Luptăm pentru voi, pentru orașul acesta
și sperăm ca la finalul campionatului steagul orașului nostru și al echipei CSO CUGIR să fie ancorat pe treapta intâi a podiumului.
Bogdan PETRIC

Burse școlare de la bugetul local
Elevii de la cursurile cu frecvenţă pot beneficia de burse
acordate din bugetul local, în funcţie de fondurile disponibile. Consiliul Local Cugir a aprobat în şedinţa extraordinară
din luna decembrie cuantumul acestor burse, numărul lor şi
fondurile alocate în 2011 cu această destinaţie fiecărei unităţi
şcolare.
În anul şcolar 2011/2012 la nivelul oraşului sunt acordate 331 de burse sociale şi 220 de burse de studiu şi de
merit. Elevii premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale
şi internaţionale pot beneficia de burse de performantă în
valoare de 35 de lei/lună. Acelaşi cuantum îl au şi bursele
de merit pe care le pot primii elevii care au obţinut media
generală de cel puţin 8,50 sau au fost premiaţi la concursurile
judeţene şi care au nota 10 la purtare în anul şcolare anterior.
De bursele de studiu în valoare de 25 lei/ lună beneficiază cei

care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariu
minim pe economie şi care au media generală peste 7 şi
nota 10 la purtare. În ceea ce priveşte bursele sociale, nivelul acestora a fost stabilit diferenţiat, în funcţie de categoria
din care fac parte elevii. Astfel, elevii orfani de ambii părinţi
sau bolnavi primesc 25 lei/lună, cei din mediul rural, care
sunt şcolarizaţi în altă localitate – 35 lei/lună, iar elevii care
provin din familii cu venituri reduse - 13 lei/lună.
Suma necesară pentru plata burselor pe 4 luni (septembrie-decembrie 2011) este de aproximativ 55.000 de lei,
urmând ca fondurile necesare pentru anul 2012 să fie aprobate la adoptarea bugetului.
Adriana ȘTEFĂNUȚ,
Șef Birou Contabilitate Primăria Cugi
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Impozitele şi taxele locale nu au suferit modificări
Legislativul local a decis pentru al doilea an consecutiv să menţină nivelul contribuţiile pe care cugirenii le datorează bugetului local. Astfel că, fie
că e vorba de impozit pe clădiri, terenuri sau mijloacele de transport, locuitorii Cugirului vor scoate din buzunar aceeaşi sumă ca şi anul precedent.
Încasările au început din 9 ianuarie, iar cei care vor plăti integral impozitele
şi taxelor locale aferente anului 2012 până la 2 aprilie, vor beneficia de o
bonificaţie (reducere) de 10%.
De asemenea în condiţiile art.284 şi 285 din Legea 571/2003, pe anul
fiscal 2012 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
Cugirenii care nu-şi achită la termen contribuţiile datorate bugetului local vor suporta majorări de 2% pe lună şi fracţiune de lună.
Menţionăm că Serviciul Taxe şi Impozite este la dispoziţia cetăţenilor în
următoarele intervale orare : luni-joi de la 8.00- 11.30 şi de la 12.00 –16.00,
vineri de la 8.00- 11.00.

Gala performerilor cugireni
Administraţia locală din Cugir a premiat elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare din anul şcolar 2010/2011. Gala performerilor s-a desfăşurat
în 21 decembrie, la sediul primăriei, în prezenţa viceprimarului Rodica Florea care i-a felicitat pe elevii cugireni şi dascălii acestora pentru seriozitatea,
munca şi implicarea de care au dat dovadă. Au fost răsplătiţi 120 de elevi
care au obţinut premii la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor şcolare
şi 80 de profesori care i-au pregătit pe tinerii performeri cugireni. În funcţie
de competiţii şi rezultate, premiile oferite de primărie au constat în bani,
diplome şi dulciuri. Pe lângă acestea, fiecare profesor şi elev a primit „Catalogul performerilor”, despre care primarul Adrian Teban spunea că este „un
semn al preţuirii pe care o are conducerea administraţiei locale pentru meritul
acestor elevi şi al dascălilor lor de a ridica nivelul învăţământului cugirean,
reprezentându-l cu cinste pe plan local, judeţean şi naţional.”
Pentru organizarea evenimentului au fost alocaţi 11.000 lei din care s-a
asigurat fondul total al premiilor în bani, tipărirea catalogului şi pachetele cu
cadouri.

Taxă specială pentru firmele care nu au
contract cu firma de salubrizare

Începând din acest an, agenţii economici care nu încheie contracte cu firma
de salubrizare, sunt nevoiţi să achite o taxă specială. Este vorba de 10 lei \
persoană, înregistrată în firmă\lună, reprezentând contravaloarea serviciului
de precolectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere. Decizia a fost luată de către Consiliul Local ca urmare a unei adrese primite de SC
G&E INVEST 2003 SRL Cugir, prin care solicita instituirea taxe respective,
întrucât agenţii economici refuză încheierea contractelor de prestări servicii,
chiar dacă beneficiază de serviciul de salubrizare.
Menţionăm că o taxă similară a fost instituită acum doi ani şi în cazul
persoanelor fizice care nu au contracte cu firma de salubrizare, diferenţa fiind
că nivelul acesteia este 8 lei. În ambele situaţii această formă de taxare este mai
costisitoare decât plata în baza contractului de prestări servicii.
Măsura a început deja să-şi dovedească eficienţa întrucât numărul celor
care nu au încheiat contracte cu firma de salubrizare este în scădere.

Poliţia Locală Cugir vă informează :

Începutul de an ne prinde pe toţi în căutarea întocmirii unui bilanţ al anului precedent, încercând să vedem ce a mers bine şi ce nu a mers bine, dar, în acelaşi timp, ne
face să ne gândim şi care va fi strategia pe 2012.
Pentru anul 2012, activitatea Poliției Locale Cugir vizează în primul rând toate
domeniile ce țin de competența sa și care sunt stabilite prin lege, punându-se însă un
mai mare accent pe combaterea fenomenului cerșetoriei la nivelul orașului nostru,
luarea măsurilor ce se impun împotriva conducătorilor auto care își parchează autoturismele ilegal pe domeniul public și a celor care nu respectă regulile privind afișajul
stradal.
În ceea ce privește cerșetoria, este bine de știut că aceasta a devenit un adevărat
fenomen în România. Deși există în acest sens un proiect de lege depus la Senat, care
vrea să interzică aceste practici, credem că acest lucru va fi foarte dificil în condițiile
în care această “meserie” a ajuns sa facă parte din rutina zilnică a societății. Însă
cerşetoria nu poate fi combătută doar de poliţiştii locali, ci este nevoie şi de sprijinul
cetăţenilor, care nu ar trebui să le mai dea bani cerşetorilor.
Referitor la circulația și parcarea autoturismelor pe raza orașului nostru, reamintim conducătorilorilor auto prevederile art. 10 , respectiv art. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2011 privind Regulamentul de Ordine Publică și Gospodărire
a Orașului Cugir, Cap. VI, ce vizează circulația, oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor, și le aducem la cunoștință faptul că este interzis să oprească sau să staționeze
cu autovehiculele pe zone verzi, terenuri destinate spațiului verde, sau în alte locuri
decât cele special amenajate sau semnalizate corespunzător, și totodată să nu circule
cu autovehiculele pe zone verzi, alei pietonale, trotuare, căi de acces pentru persoane
cu dizabilități, în parcuri sau zone închise circulației.
De asemenea, este foarte important ca cetățenii orașului nostru, persoane fizice
și juridice să cunoască obligațiile ce le revin în ceea ce privește afișajul stradal. Astfel, potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 79/2011, lipirea afișelor, posterelor sau
anunțurilor publicitare în alte locuri decât pe panourile speciale de afișaj este interzisă;
firmele de publicitate vor menține panourile de afișaj în bună stare, estetice și nedegradate, este interzisă montarea de panouri publicitare sau banere fără autorizare (acord)
din partea Autorității Publice Locale, respectiv a Serviciului “Administrarea Domeniului Public” și achitarea taxelor legale la Serviciul Impozite și Taxe Locale. Totodată, se
vor respecta zonele de amplasare a reclamelor sonore sau luminoase, care pot tulbura
liniștea publică, iar amplasarea mesh-urilor pe parapeții balcoanelor imobilelor, pe
clădirile cu destinația de locuit este interzisă. Nu vor fi menținute firme sau reclame
deteriorate, inestetice, incomplete pe fațadele imobilelor, în vitrinele magazinelor sau
amplasate pe domeniul public.
Stabilirea priorităților de mai sus este până la urmă o necesitate în informarea cât
mai corectă a cetățenilor privind activitatea Serviciului Poliția Locală Cugir dar și un
punct de sprijin în desfășurarea eficientă a activităților Serviciului.

Jr. Florin ARION,
Șef Seviciu Poliția Locală
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Înşelăciunea sau escrocheria, infracţiune frecvent
întâlnită, a cărei victimă pot fi concetăţenii noştrii
Se ştie dintotdeauna că românii sunt inventivi. Acesta este un lucru bun. Problema este că în ultimul timp, multe persoane inventează
tot felul de metode care să le aducă profituri nemeritate, fără să se gândească la cei pe care îi păgubesc, sau la consecinţele faptei lor din
punct de vedere penal.
Pentru a nu fi înşelaţi/escrocaţi de diferite persoane care vă apelează pe telefoanele mobile şi fixe, prezentându-se în mod mincinos
că sunt reprezentanţi ai societăţilor de telefonie, Cosmote, Orange, Vodafone sau Romtelecom, aducându-vă la cunoştinţă faptul că aţi
câştigat diferite premii atât în bani cât şi în bunuri, facem următoarele recomandări: -nu depuneţi sume de bani în conturile bancare
comunicate de diverse persoane prin telefon, nici nu încărcaţi cartele telefonice.
Din practica de zi cu zi, reiese că acele persoane care se prezintă drept angajaţi ai companiilor de telefonie mobilă sau fixă şi vă
informează ca aţi câştigat sume de bani importante, solicitându-vă să depuneţi diferite comisioane în conturi bancare, sunt escroci.
Poliţia Română a instrumentat în ultimii ani, mai multe dosare penale privind infracţiuni de înşelăciune cu acest mod de operare, autorii
fiind trimişi în judecată în multe cazuri în stare de arest preventiv, însă doar de puţine ori prejudiciul a fost recuperat integral.
Vă recomandăm să nu daţi curs acestor solicitări, mai mult, să nu comunicaţi datele dumneavoastră de identitate (nume, prenume, dată şi loc naştere, adresă, cod numeric personal – CNP), sau a membrilor de familie. O altă practică care s-a răspândit la nivel
naţional, este modul de operare prin care diferite persoane se prezintă la domiciliul victimei, şi sub pretextul că lucrează la diferite companii (de gaz, de electricitate, etc.), afişând cu această ocazie legitimaţii false, profită de credibilitatea şi uneori neatenţia unora dintre
dumneavoastră şi vă cer anumite sume de bani, sau vă sustrag bunuri de valoare din locuinţă.
Pe această cale vă recomandăm să trataţi cu atenţie sporită acest gen de fapte şi persoane, iar în cazul în care constataţi că ceva nu
este în regulă, sau aveţi suspiciuni de orice fel, să apelaţi la sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei oraşului Cugir, apelând numerele de
telefon 112 sau 0258/751525, 0258/754004.
Adjunct al șefului Poliției Cugir, Comisar şef de poliţie,
Călin-Mihael IOANEŞ

Campania legumelor şi fructelor
donate!
În săptămâna 31octombrie-4noiembrie, în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, la Şcoala cu Clasele IVIII Nr. 3 Cugir s-a desfăşurat acţiunea de strângere de legume
şi fructe de către elevi. S-au implicat 5 elevi şi 1 cadru didactic
şi au fost strânse 30 kg. de legume şi fructe, care au fost donate
unor persoane vârstnice din oraş. Am continuat să donăm la
adresele primite de la Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir prin directorul Ştirb Nedel Viorica, acum doi ani cu ocazia
Campaniei cartofului, unde am mai fost şi cu alte ocazii. Le
mulţumesc şi pe această cale atât lor, cât şi voluntarilor care
s-au implicat.
Şi perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă a fost una
plină din punct de vedere al activităţilor derulate de Şcoala
cu Clasele I-VIII Nr. 3 Cugir. În perioada 14 noiembrie -16
decembrie elevii noştri au fost printre piticii lui Moş Crăciun,
strângând în proiectul cu Poşta Română, 6 saci de jucării
pentru copiii orfani şi cei din familii dezorganizate. Moşul a
călătorit cu “poştalionul” prin Poşta Cugir.
Vine, vine Moş Crăciun!, este un alt proiect desfăşurat la
nivelul instituţiei noastre, în care s-au implicat mai mulţi elevi şi cadre didactice, chiar şi foşti elevi voluntari. La Şcoala
cu Clasele I-VIII Nr.3 Cugir au fost strânse îmbrăcăminte;
încălţăminte; jucării; rechizite; bani. Unii elevi au participat
la cabinetul de
consiliere
al
şcolii unde au
realizat brăduţi
şi steluţe, care
au fost expuse
la expoziţia de
Crăciun a şcolii,
organizată de
directorul educativ profesor
Luminiţa Sgubea şi institutor
Sabina Presecan.
Le mulţumim tuturor pentru frumoasa implicare şi le
dorim un an nou mai bun, cu multă sănătate şi multe împliniri
frumoase.
Prof. Cristina CÎMPEAN,
Școala Generala cu Cls. I-VIII, Nr. 3 Cugir

În cadrul Centrului de zi,
80 de persoane vârstnice au
redescoperit generozitatea
În fiecare an, de
sărbători încercăm
să descoperim sensul
Crăciunului, să adunăm în
jurul nostru cât mai mulţi
oameni dragi pentru a ne
bucura împreună de miracolul Naşterii Domnului.
Ce am descoperit noi despre Crăciun în ultimii şase
ani dă un plus de încântare sărbătorilor de iarnă,
şi aici mă refer la bucuria
reciprocă pe care ne-o oferim împreună cu beneficiarii Centrului de zi pentru persoane vârstnice din cadrul SPAS Cugir. De la înfiinţarea centrului (în anul
2005) şi până în prezent, am încercat să îndulcim singurătatea pe
care cei mai mulţi dintre beneficiarii noştri o resimt, prin adunări
în jurul bradului în cadrul centrului. La aceste întâlniri colindăm,
ne facem cadouri şi serbăm Crăciunul într-o familie care creşte de
la un an la altul.
În cadrul Centrului de zi am redescoperit faptul că oamenii
sunt generoşi... în câteva rânduri, nu am uitat de cei care au fost
alături de noi la un moment dat şi care, datorită înrăutăţirii stării
de sănătate nu au mai putut să ni se alăture. În aceste momente,
"un colind pentru prieteni" cum am numit noi această activitate, a
încălzit inimile celor care nu mai pot frecventa centrul de zi şi pe
care i-am colindat acasă.
Şi în acest an, păstrând tradiţia centrului, am serbat într-un
cadru festiv venirea Crăciunului alături de aproximativ 80 de persoane vârstnice, bucurându-ne totodată de prezenţa, în mijlocul
nostru, a d-nei viceprimar, Florea Rodica şi a d-nei Ştirb Nedel
Viorica, şef serviciu SPAS care şi-au exprimat dorinţa de a fi alături
de beneficiarii centrului de zi pentru persoane vârstnice în acest
moment.
Bucuria împărtăşită, sentimentul de comuniune şi comunicare
dincolo de cuvinte, care reprezintă obiectivul principal al serviciilor oferite în cadrul centrului de zi, răzbat cu mai multă forţă în
preajma sărbătorilor, astfel încât în acest an am descoperit, o dată
în plus că Moş Crăciun "Este iubirea ce o oferim celor dragi de
Sărbători, este pâinea oferită săracilor, este dragostea îndreptată
către copiii orfani, …este înţelegerea celor din jur, …este un zâmbet oferit familiei, …Moş Crăciun suntem noi!" (Anonim)
			
As.soc. Carmen SULINCEAN

Biroul evidenta persoanelor la ora bilanţului
Activitatea biroului evidența persoanelor în anul 2011
s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia și dispoziţiile în
vigoare astfel că au fost eliberate 4300 cărți de identitate, 4165
cărți de alegător, 59 cărți de identitate provizorii și au fost aplicate un număr de 325 vize de reşedinţă.
De asemenea s-au înregistrat în evidențe 219 copii la
naştere, pentru un număr de 341 s-a înregistrat decesul aceştia
trecând în evidența pasivă, s-au efectuat 2096 verificări în RJEP
și RNEP pentru furnizarea unor date conform LG.677/2001
ca urmare a solicitării unor instituţii (serviciul taxe și impozite, judecătorii, cabinete ind. de avocatură, agenţia de prestaţii
sociale Alba, serviciul asistență socială și altele).
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. Deși a existat un
volum mare de muncă biroul nu s-a confruntat cu situaţii deosebite.
Pentru că și în acest an activitatea să se se desfăşoare la

fel de bine, pe acestă cale facem apel la toți 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
08.00-11.00 , 14.00-16.00 de luni până joi iar în ziua de joi este
prelungit pînă la orele 18.00 și vineri între orele 08.00-11.00
Amintim din nou actele necesare obţinerii cărții de identitate:
Cerere tip
Cartea de identitate și cartea de alegator
Certificate de stare civilă (naștere,căsătorie,) sentință de
divorţ (dupa caz), contractul pentru locuinţă împreună cu titularul acestuia (aceste documente original și copie xerox)
Chitanţa 7 lei (casieria primăriei)
Timbru fiscal 4 lei (poștă)
Lucrătorii biroului evidența persoanelor
Liana Cristina OLARU, Gabriela MUREȘAN

În eternitatea eminesciană

Eminescu... Întreaga fiinţă tresare, tot sufletul se înfioară şi tremură la amintirea sa. Veşnicia a îmbrăcat haina fiinţei poetului şi
vibrează în fiecare din noi.
Niciodată nu o să dispară luceafărul care a strălucit atât de des... Iată, imortalizat momentul strălucirii sale, într-o încercare
reuşită a cercului de teatru al Casei de Cultură din Cugir care a susţinut un recital de excepţie, în data de 16 ianuarie.
Cu deosebită candoare şi gingăşie, cu paşi sfioşi ne-am apropiat şi am pătruns tot mai adânc în desluşirea vieţii poetului.
Într-o atmosferă feerică, încărcată de melancolie şi mister, am păşit fascinaţi de acordurile unei muzici diafane, într-o lumină
crepusculară şi am ascultat ... Chiar gândurile poetului ne vorbeau, ne răscoleau, prin trăirea intensă a tinerilor modelaţi artistic de
către Maria Dodoc, cea care a înmănunchiat sublimele versuri ce au conturat curgerea vieţii poetului.
Cei care au însufleţit gândurile lui Eminescu, în această atmosferă au fost: Alex Voina, Dani Olaru, Lavinia Pop, Andreea Greuruş,
Larisa Torok, Silviu Oprişiu, Nicoleta Făţan şi Ana Bugeag.
Atâta timp cât va dăinui în mintea noastră ecoul acestor gânduri, vom putea însufleţi oricând, cu orice prilej nemuritoarele versuri şi vom da sens adevăratei culturi.
Aşadar să ne bucurăm că există Casa de Cultură, locul în care adevărata dragoste pentru Eminescu s-a reflectat şi în acest an.
Ana BUGEAG, Casa de Cultura
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MUNTEAN IOAN, cu
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
domiciliu în oraşul Cugir,
ŞOT EMILIA VICTORIA ultimul
str.N.Copernic
nr.9;
(ACT TRANSCRIS, născută în localiVOICA IOANA, cu ultimul
tatea
EIVISSA – SPANIA).
domiciliu în oraşul Cugir, str.Doinei
nr.12;
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
CÂRJONŢU ANGELA, cu
CIORTEA SILVIU-TUDOR ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.
şi ADAM CLAUDIA-DORINA;
nr.5;
SELAGEA
TITUS
şi Liliacului
VARODI MARIA, cu ulPÂCLIŞAN MARIA;
timul
domiciliu
VIGLIONE
BALDAS- Liliacului nr.3; în oraşul Cugir, str.
SARRE şi DRĂGAN ADELA DIANA
BÂRSAN SIMION, cu
(ACT TRANSCRIS, căsătorie încheiată ultimul
domiciliu în oraşul Cugir,
în localitatea GEISLINGEN AN DER str.S.Bărnuţiu
nr.32;
STEIGE – GERMANIA);
TURLEA NICOLAE, cu
CHIRILĂ ŞTEFAN şi HOCA ultimul
domiciliu în oraşul Cugir-ViEUGENIA.
nerea, str.Mesteacănului nr.12;
BORTA ANASTASIA, cu
DECESE ÎNREGISTRATE:
domiciliu în oraşul Cugir-ViGRĂZĂVESCU
PARA- ultimul
str.Morilor nr.44;
SCHIVA, cu ultimul domiciliu în oraşul nerea,
JIBOTEAN TRAIAN, cu
Cugir, str.I.Creangă nr.43;
ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.
COMĂNESCU ANA, cu ul- cetăţii nr.19;
timul domiciliu în oraşul Cugir-Vinerea,
POP GHEORGHE, cu ulstr.Moţilor nr.35;
domiciliu în oraşul Cugir, str.
HONDOLA LIVIU, cu ul- timul
Constructorului
nr.4;
timul domiciliu în oraşul Cugir-Vinerea,
LUNGU IOANA, cu ulstr.Principală nr.100;
în oraşul Cugir, str.
PALCU ILIE, cu ultimul timul domiciliu
nr.17;
domiciliu în oraşul Cugir, str.Ghe.Asachi Horea
BACIU
MARIA, cu ultimul
nr.21;
PĂDUREAN MARGARE- domiciliu în oraşul Cugir-Vinerea, str.
TA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, Principală nr.292.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
str.Rozelor nr.17;
Nicoleta DAICU
ROMOŞAN CORNEL, cu
Ofițeri Stare Civilă
ultimul domociliu în oraşul Cugir, str.
Ştefan cel Mare nr.2;

Sfatul Specialistului:
Plantarea pomilor fructiferi
Deşi suntem în plină iarnă, timpul trece repede iar gospodarii se gândesc de pe acum ce trebuie să facă la primăvară în
grădină. Mulţi pomi s-au uscat sau sunt prea bătrâni şi nu mai
dau randamentul dorit şi ca atare trebuiesc înlocuiţi cu alţi pomi
tineri. Deşi am mai abordat şi altă dată discuţia despre plantarea
corectă a pomilor în articolul de faţă vom reaminti câteva măsuri
obligatorii de plantare corectă a pomilor fructiferi.
Este bine de ştiut că operaţia de plantare reprezintă, pentru
pomul tânăr, o expunere serioasă la numeroşi factori de stres.
Dintre aceştia cel mai important este legat de afectarea sistemului
radicular, care se petrece la scoaterea pomului din solul pepinierei
din care a fost scos, pentru a fi replantat în altă parte. La scoaterea
lui din sol , o mare parte din perişorii absorbanţi ai rădăcinilor se
rup chiar dacă se lucrează cu mare atenţie. Totodată se pot rupe
şi ramificaţii principale ale rădăcinii mai ales în cazul rădăcinilor
pivotante ce pot pătrunde la peste o jumătate de metru adâncime
în primul an. Deasemenea plantarea la locul definitiv presupune
schimbarea de microclimat, de compoziţie a solului, etc. Dacă
pe lângă aceşti factori mai intervine şi o primăvară secetoasă
procentul de prindere poate fi afectat foarte serios. Aceşi factori
fac ca plantarea de toamnă să fie mai eficientă. Dar cum mulţi
gospodari vor planta pomi în această primăvară, pentru ca procentul de prindere să fie cât mai mare, este bine să ţină cont de
următoarele recomandări:
Mocirlirea rădăcinilor. Este o lucrare importantă deoarece
contribuie mult la prinderea pomilor. Mocirla se obţine din
1 parte balegă proaspătă de vită, 1 parte apă peste care se adaugă
pământ galben până când, prin amestecare continuă se obţine o
pastă de consistenţă medie. În această pastă se vor cufunda complet rădăcinile pomului. Mocirlirea rădăcinlor se face după ce
acestea au fost fasonate, adică îndepărtarea prin tăierea doar a
părţilor uscate, rupte sau rănite.
Când plantăm, vom aşeza pomul fasonat şi mocirlit pe centrul gropii, iar nodul de altoire obligatoriu să se situeze la nivelul
solului. Un amănut interesant, dacă în zona de deasupra nodului
de altoire se observă o zonă mai închisă, pigmentată cu muşchi,
aceasta este partea dinspre nord orientată în pepinieră. Şi în
grădină această orientare trebuie respectată, în sensul că pomul
trebuie plantat cu această parte înspre nord (în Cugir nordul este
spre Şibot). După ce pomul a fost aşezat în groapă aşa cum s-a descris mai sus, se acoperă rădăcinile cu un strat de pământ gros de
aproximativ 5 cm. Peste acest strat se presară un strat de bălegar
fermentat după care se pune din nou pământ care se tasează
foarte bine astfel încât nodul de altoire să nu coboare sub nivelul
solului iar pomul să nu poată fi smuls uşor.
Următoarea lucrare este fixarea tutorilor adică ţăruşi ajutători
de care se leagă pomii pentru a nu fi smulşi de vânturile puternice. Legarea se poate face cu sfoară, rafie, benzi de plastic, nuiele
de răchită, etc. Şi foarte important udarea pomilor, o găleată la
pom. Dacă primăvara este secetoasă udarea repetată se impune
de la sine.
Am prezentat pe scurt câteva măsuri care dacă vor fi respectae
vor contribui la prinderea pomilor şi implicit satisfacţia de a avea
fructe produse în grădinile noastre, fructe sănătoase şi bune.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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Cugirenii primesc decizia de impunere
			
însoţită de scrisoarea primarului la început de an

În perioada următoare fiecare locuitor al oraşului Cugir va primi în cutia poştală decizia de impunere pe anul 2012. Este
vorba de o înştiinţare de plată cu privire la impozitele şi taxele locale pe care le are destinatarul de achitat în acest an. Această
adresă trimisă de Serviciul Public Taxe şi Impozite este însoţită de o scrisoare a primarului Adrian Teban pe care o redăm mai
jos, prin care le comunică cetăţenilor investiţiile realizate în cursul anului precedent din bugetul local, precum şi lucrările pe care
administraţia locală doreşte să le realizeze în 2012.
„Stimată doamnă / Stimate domn,Vă mulţumim pentru contribuţia pe care aţi avut-o în 2011 la realizarea bugetului local,
prin achitare taxelor şi impozitelor, în ciuda dificultăţilor financiare pe care le traversaţi. Datorită dumneavoastră şi a celorlalţi
cetăţeni buni platnici, am încheiat anul bugetar 2011 cu excedent. Din respect faţă de dumneavoastră, aşa cum am făcut în fiecare
an de când mi-aţi încredinţat conducerea localităţii, vin în faţa dvs. la început de an, pentru a vă informa despre felul în care
administraţia locală şi-a făcut datoria, gestionând banii publici cu responsabilitate şi pentru a vă comunica proiectele pe anul în
curs.
Proporţional cu posibilităţile bugetare, în 2011 au fost realizate următoarele:
•
Investiţii la Spitalul Orăşenesc Cugir –reabilitarea acoperişurilor; montarea de geamuri termopan; întocmirea
proiectului tehnic şi amenajarea unei spălătorii; asigurarea funcţionalităţii unităţii medicale – 900.000 lei
•
Modernizarea  parcărilor - str. Gr. Ureche, Ştefan cel Mare, Aleea Ştefan cel Mare, E. Racoviţă, Victoriei- 700.000 lei
•
Continuarea  modernizării trotuarelor- strada Rozelor – 400.540 lei
•
Refacerea pavajelor cu  piatră cubică - str. I.B. Deleanu, Mihai Viteazu, Libertăţii – 8.500 lei
•
Reparaţii cu plombe şi covoare asfaltice - str. Rozelor, 1 Decembrie 1918, Alexandru Sahia, Victoriei, I Creangă, Gr.    
Ureche, Ştefan cel Mare, Doinei, Constructorului, Tineretului, N. Bălcescu, Stadionului, 21 Decembrie 1989, Râul Mic, G
.
Coşbuc, Ghe. Asachi, Spicului, Unirii, Mărăşeşti, str. Principală din Vinerea – 730.000 lei
  
•
Demararea reabilitării străzii 21 Decembrie 1989 ( porţiunea poarta fabricii - podul Cindeni)- 100.000 lei
•
Reabilitarea Turnului de apă – 100.000 de lei
•
Reabilitarea şi modernizarea Bazei Sportive a Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir (CSO)-  45.000 lei
•
Reparaţii drumuri de munte  Mugeşti, Călene, Feţeni– 75.000 lei
•
Finalizarea sălii de sport de la Colegiul “I.D. Lăzărescu”- 626.000 lei
În 2012 ne propunem o serie de investiţii care vor creşte siguranţa şi confortul locuitorilor oraşului Cugir.
•
Lucrări de reabilitare la Spitalul Orăşenesc Cugir: reabilitarea grupurilor sanitare, refacerea instalaţiilor electrice, înlocuirea tâmplăriei, reabilitarea blocului operator, amenajarea unor locuinţe pentru medici.
•
Demararea proiectului „Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi tratare apă uzată în
aglomerarea Cugir”-  modernizarea staţiei de tratare apă Râul Mare; extinderea şi modernizarea staţiei de epurare; extinderea
reţelei de canalizare în Cindeni - str. M. Viteazu, Zorilor, 1 Iunie, St. O. Iosif, 8 Martie, Deal, Bradului, Şurianu, Oituz, A. Iancu,
Decebal, Ştrandului, Primăverii, T. Vladimirescu, Traian, Livezii, Nuferilor, Dealului, Slavici, Cloşca, etc.
•
Modernizarea  parcărilor - străzile Rozelor, Trandafirilor, Lalelelor, Mureşului, Alexandru Sahia şi Constructorului.
•
Construirea staţiei de epurare  în localitatea Vinerea.
•
Continuarea reabilitării  străzii 21 Decembrie 1989  până la Piaţa de Sus.
•
Modernizarea străzilor  Drăgana din Cugir şi a str.  Eroilor şi Culturii din Vinerea.
•
Continuarea  modernizării trotuarelor pe strada Trandafirilor.
•
Extinderea iluminatului public .
•
Construirea şi reabilitarea unor drumuri  de munte.
•
Reabilitarea bazei sportive din Cugir şi Vinerea.
Îmi exprim încrederea că, beneficiind de aportul dumneavoastră la constituirea bugetului local, vom reuşi să
realizăm ceea ce ne-am propus.”
Locuitorii Cugirului vor primi deciziile de impunere însoţite de scrisoarea primarului până, cel târziu, în data de 31 martie.

Primăria Oraşului Cugir va avea o strategie de comunicare cu cetăţenii
La sfârşitul anului trecut, Asociaţia Oraşelor din România a
organizat prin intermediul Biroului AOR din cadrul Primăriei
Cugir o întrunire la care au fost invitaţi să participe reprezentanţii
administraţiei locale, societăţii civile, instituţiilor de învăţământ
şi mediului economic. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea proiectului care a stat la baza înfiinţării biroului din Cugir şi
anume „Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor din
România prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale şi a membrilor” (octombrie 2009- decembrie 2011)
Întâlnirea, condusă de către Directorul Executiv al AOR, Alexandru Petrovici, managerul proiectului, a avut rolul de a identifica
necesităţile Cugirului cu privire la comunicarea cu cetăţenii astfel
încât să fie concepută o strategie proprie în acest sens. Punctul de
pornire a discuţiilor a fost prezentarea de către reprezentantul AOR
a rezultatelor unor studii cu privire la percepţia cetăţenilor în raport
cu autorităţile locale, precum şi o strategie cadru de comunicare. „
În cadrul proiectului a fost realizat un sondaj pe un număr de 15.000
locuitori din mediul mic urban, respectiv în oraşe până în 50.000
locuitori. Potrivit rezultatelor acestui studiu cea mai mare parte a
cetăţenilor s-a declarat mulţumită de modul în care administraţia
publică locală îşi popularizează deciziile luate la nivel local. Pe de
altă parte am constatat că cetăţenii nu sunt implicaţi în activitatea
comunităţii locale, motiv pentru care noi ne-am şi dorit ca aceste
întâlniri să contribuie la întărirea relaţiei dintre cei doi parteneri de dialog” a declarat Alexandru Petrovici. Potrivit declaraţilor
sale “Strategia localităţii Cugir de comunicare cu cetăţenii ” va fi
disponibilă în cel mai scurt timp şi în ea se vor regăsi propunerile
care au fost prezentate în cadrul întâlnirii.
Trebuie spus că din 185 de oraşe în care s-a derulat proiectul

VOX POPULI:

Consiliul Local Cugir este organul legislativ al administraţiei
publice locale, care funcţioneazã în baza Legii nr.215/2001- Legea
administraţiei publice locale. Prin intremediul acestei rubrici, îi
aducem în atenţia dvs. pe cei 19 consilieri locali ai oraşului Cugir,
în ordine alfabetică.

MICU ROMULUS
Consilier Local PNL

Data naşterii: 21 septembrie 1953
Studii:
- 1972- 1977 – Institutul Politehnic “Traian Vuia” - Facultatea de Mecanică - Secţia: Tehnologia Construcţiilor de
Maşini
Activitate profesională:
2009- prezent : Inspector Şef Calitate- S.C. Uzina Mecanică
Cugir
2007- 2009 : Director General - S.C. Uzina Mecanică Cugir
2005 -2007 : Şef Centru de Gestiune Sculărie, Utilităţi, Elemente de Cuplare şi Frânare- S.C. Uzina Mecanică Cugir
2003-2005 : Director Sucursală Sculărie- S.C. Uzina
Mecanică Cugir
1987-2003 : Şef Secţie Sculărie - S.C. Uzina Mecanică Cugir
1981-1987 : Şef atelier dispozitive şi matriţe- Secţia
Sculărie- S.C. Uzina Mecanică Cugir
1977-1981 : Inginer proiectant scule-dispozitive-verificatoare – Secţia Sculărie- S.C. Uzina Mecanică Cugir
Activitate politică
- 1999- prezent : membru PNL
- 2000-prezent : Consilier Local
Ioana PAȘTIU, Secretar

În atenția cetățenilor

amintit anterior, au fost selectate pentru a beneficia de o strategie de comunicare cu cetăţenii doar 21 de localităţi, printre care
şi Cugirul.
Amintim că la întâlnirea care a avut loc în primărie au participat, din parte autorităţii publice locale viceprimarul Rodica
Florea, consilierul judeţean Nicuşor Mihai, consilierii locali
Emil Munteanu, Mircea Țârlea şi Horia Rotche, în timp ce din
partea societăţii civile au răspuns invitaţiei reprezentanţii:
Asociaţiei „Biroul de Consiliere pentru cetăţeni”, Constantin
Bârsan, „Asociaţiei Crescătorilor de Animale”, Mircea Burlan,
„Asociaţiei Diabeticilor”, Elisabeta Ispas, „Asociaţiei RomCruc”,
Ioan Lup, Consiliului Elevilor, reprezentat de Alin Teodorescu,
precum şi numeroşi agenţi economici.
Adina BĂRBOI, Biroul A.O.R. Cugir

Care ar trebui să fie priorităţile administraţiei locale în anul 2012?

Ciobanu Rodica
“În primul rând trebuie să spun că suntem foarte mulţumiţi
de ceea ce s-a realizat în localitate în ultimii ani. Sub nici un mandat nu s-au făcut atât de multe investiţii. Ceea ce mi-aş dori ar fi să
se investească mai mult la spital, unde am fost nu demult şi am plecat de acolo cu un gust amar. Mi-a făcut impresia că suntem undeva
in lumea a treia. Este dezolată imaginea acestui spital: nezugrăvit,
nevopsit, băncile rupte… Îţi dă aşa un sentiment de neîncredere. Eu
mi-aş dori să fie mai mult în atenţia conducerii localităţii, nu pentru
mine, ci mai ales pentru copii noştri care merită să fie îngrijiţi.”
Ciobanu Florin
„Ar fi bine ca primăria să poată repara blocurile acestea vechi care sunt în paragină şi să le transforme în locuinţe. Sunt
atât de mulţi tineri care nu au unde locui şi pentru care acest aspect
reprezintă un impediment în a-şi întemeia o familie. Pe lângă efectul
pozitiv pe care l-ar avea asupra tinerei generaţii, administraţia locală
ar putea beneficia de un venit în plus, ca urmare a chiriei pe care ar
percepe-o.”
Popescu Eugen
“Drumul acesta principal (str. Drăgna) ar trebui reparat cu
prioritate. Apoi, poate cel mai important lucru pe care ar trebui să se

Aleșii noștri

concentreze administraţia locală este de a atrage cât mai mulţi
agenţi economici în oraş. E păcat că locuitorii Cugirului au ajuns
să ia drumul altor oraşe precum Alba, Orăştie, Sebeş. Fără locuri
de muncă oamenii nu au cum face faţă traiului de zi cu zi, nu-şi
pot plăti datoriile, nu-şi permit să ofere copiilor şansa să urmeze
o şcoală. Apoi, ar trebui să se facă presiuni asupra conducerii fabricii să angajeze oameni pe criterii de competenţă şi nu pe alte
criterii, aşa cum se întâmplă acum”
Cioran Ioan
“În principal ar trebui să se investească în infrastructură,
în arterele principale ale oraşului. Un alt domeniu în care ar trebui să investească primăria, nu doar bani, ci şi timp, este ecologizarea oraşului şi mai ales a Râului Cugir.”
Curta Eugen
“Spitalul Orăşenesc Cugir trebuie să fie prioritatea
numărul unu a primăriei, pentru că e păcat să fim nevoiţi să
fugim la Alba, din moment ce există o unitate medicală aici, în
oraş. Apoi, la fel de important este să fie create locuri de muncă.
Fără sănătate şi locuri de muncă nu se poate.”
Luminița BIRĂESC

Primăria Oraşului Cugir anunţă cetăţenii că pe str. 21
Decembrie traficul auto este blocat pe porţiunea cuprinsă
între Furnica şi Podul Cindeni, datorită executării
lucrărilor de modernizare stradală şi a celor de înlocuire
a reţelelor de utilităţi. Circulaţia , inclusiv traseul autobuzelor se desfăşoară pe ruta Haltăstr. Vasile Alecsandri - str. Spicului- 21 Decembrie.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

