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De la nevoia de curăţenie la atitudine civică
Aş începe cu speranţa că venirea primăverii va declaşa la nivel
individual şi comunitar acea nevoie de curăţenie cababilă să determine
atitudini ferme faţă de dezordine, indiferent de forma sub care o întâlnim.
În urmă cu câţiva ani am pornit un demers al cărui scop a fost acela
de a responsabiliza opinia publică, de a coagula eforturile comunităţii în
jurul unor atitudini civice cu privire la mediul înconjurător. Sub sloganul
sugestiv „Şi mie îmi pasă de oraşul meu” organizăm anual, înaintea
Sărbătorilor de Paşte, o campanie de curăţenie prin care igienizăm
domeniul public şi îl înfrumuseţăm prin cosmetizarea copacilor, prin
plantarea de pomi, flori şi arbuşti ornamentali. Vom demara şi anul
acesta campania, în perioada 5 martie-13 aprilie, şi vom continua să o
desfăşurăm şi în anii următori. Facem acest lucru pentru că în spatele
mizeriilor aruncate pe lângă pubelele de gunoi, pe marginea râului, sau
chiar la colţul blocului, în spatele băncilor distruse, a staţiilor de autobuze
degradate şi a pomilor smulşi din rădăcini se află lipsa de atitudine civică.
Suntem convişi că spirit civic avem fiecare dintre noi, însă ne-am obişnuit
să fim pasivi şi resemnaţi.
De această pasivitate este responsabilă nu doar mizeria de pe marginea
drumului, ci şi dezordinea din viaţa publică, în care un loc important
îl ocupă politicul. Minciuna, demagogia, corupţia, imoralitatea sunt
„mizerii” împotriva cărora trebuie să luăm atitudine. De prea mult
timp nu sunt sancţionaţi cei care fac promisiuni deşarte, cei care îşi uită
„discursul” din perioada campaniilor electorale, schimbându-şi radical opiniile şi programul. Cetăţenii îi tratează cu prea
multă bunăvoinţă pe aceia care migrează de la un partid la altul, schimbându-şi principiile şi doctrina, invocând „interesul
sau progresul” local, judeţan sau naţional, când de fapt îşi urmăresc doar interesele proprii. Din păcate viaţa politică din Cugir
oferă destule exemple în acest sens, astfel de persoane ocupând sau aspirând la funcţii importante de decizie .
Atât ca primar, cât şi ca cetăţean îmi doresc un spaţiu public în care să domine valoarea, consecvenţa şi bunul simţ, în care
politicul nu blochează dezvoltarea unei localităţi, pe simplul motiv că primarul nu are culoarea partidului de guvernământ.
Nu încercăm să politizăm paginile acestui ziar, ci dorim să împărtăşim nevoia pe care majoritatea oamenilor o resimt
cu privire la o schimbare de atitudine a politicianului faţă de cetăţean, faţă de aşteptările şi nevoile acestuia. Însă această
schimbare nu se poate produce în pasivitate şi resemnare. Oamenii trebuie să înceapă să sancţioneze nesimţirea, dispreţul,
nepotismul şi abuzurile, trebuie să ia atitudine fermă împotriva celor care încearcă să le cumpere sau să le câştige foarte uşor
votul. Doar aşa putem avea o clasă politică responsabilă, care nu ignoră aşteptările oamenilor, care nu îndrâzneşţe să treacă
fără sfială de la un partid la altul, invocând interesul naţional sau local.
În concluzie, schimbarea trebuie să pornească de la nivel individual, urcând către nivelul comunităţii imediate, apoi către
cel al societăţii în ansamblul său. Sperăm ca primăvara, acest anotimp care semnifică un nou început, să renască în fiecare
cetăţean acea atitudine civică capabilă să aducă ordinea şi curăţenia atât la nivelul domeniului public, cât şi al vieţii politice.
Primăvara înseamnă şi feminitate, motiv pentru care gândul nostru se îndreaptă inevitabil către cele care ne sunt mame,
soţii, fiice, prietene, colege. Ziua de 8 martie ne oferă prilejul de a le asigura de întreaga noastră preţuire şi respect, dorindu-le
ca viaţa să le fie o nesfârşită primăvară.
Primarul Oraşului Cugir
Ing. Adrian TEBAN

Spitalul Orăşenesc Cugir intră în reabilitare
Spitalul din Cugir va intra anul acesta într-un proces amplu
de reabilitare. Consiliul Local Cugir a alocat suma de 1500 000 lei,
din care 602 000 lei pentru cheltuieli materiale şi 898 000 lei pentru investitii- dotarea cu
echipamente medicale, reabilitarea pavilionului ce adăposteşte secţiile de interne, cardiologie, chirurgie, recuperare, diabet şi boli de
nutriţie, pneumologie.
Se are în vedere o nouă amplasare a blocului operator, pentru a putea fi asigurate toate
circuitele necesare funcţionării unui bloc operator modern. Doar pentru această clădire
se au în vedere investiţii de 462.000 lei. Vor
fi realizate lucrări de reorganizare a spaţiilor
existente prin recompartimentări, pentru a se
asigura o funcţionare cât mai bună a secţiilor
atât pentru corpul medical, cât şi pentru
pacienţi. Vor fi înlocuite ferestele vechi, uşile
interioare, pardoselile din aceste secţii. De
asemenea, vor fi reabilitate instalaţiile termice
şi electrice, grupurile sanitare
Nu vor fi uitate nici celelalte pavilioane ale spitalului unde vor
avea loc diferite reparaţii.
Trebuie să reamintim că în dotarea compartimentului de chir-

urgie există şi funcţionează un electrocauter primit anul trecut de la
Asociaţia "Prietenii Cugirului" din Franţa. De acest electrocauter se
pot folosii si medicii din compertimentele
de obstetrică-ginecologie şi dermatologie. Tot în cadrul acestui compartiment
funcţionează şi noul aparat de anestezie
care a fost donat de Star Transmission Cugir. In finalul acestei investiţii se doreşte
achizitionarea unei mese de operatii noi,
precum şi o lampa scialitică de ultimă
generaţie.
Laboratorul de analize medicale a
fost şi el dotat cu un analizator automat
la sfărşitul anului 2011 şi putem spune cu
certitudine că beneficiem de cea mai bună
aparatură si cei mai buni specialişti, în
domeniul analizelor medicale, din oraşul
Cugir .
Durata de realizare a investiţiilor
anterior menționate este de 24 luni, dar
procesul de modernizare trebuie să continue şi în nici un caz nu
trebuie oprit aici.
Cristian SIMU,
Managerul Spitalului Orăşenesc Cugir

Se distribuie gratuit

Portrete Cugirene

ANA ŞI VIKTOR COCIAN
Oraşul nostru a dat, de-a lungul timpului, personalităţi marcante
în diferite domenii şi credem că dacă s-ar face o statistică a densităţii
lor pe cap de locuitor, ne-am situa pe primele locuri în ţară. Am căutat
explicaţii şi nu am găsit răspunsul potrivit: să fie vorba, oare, de arealul geografic, de specificul uzinelor, de insuficienţa dintr-o anumită
perioadă a mijloacelor mass-media? Ar fi ele răspunzătoare de cantitatea mare de timp liber pe care o aveam la dispoziţie şi nu ştiam cu
ce să o umplem? Probabil de aceea ne-am cufundat în studiu, am
explorat domenii ştiinţifice şi ne-am potolit setea bând din apa vie a
cunoaşterii.
Din multitudinea de tineri cugireni care duc renumele locului
natal în ţară şi străinătate, în acest număr ne oprim asupra portretului a doi fraţi: Ana şi Viktor Cocian. Ei s-au născut la Cugir, într-o
familie cu tradiţii intelectuale de marcă, bunicul lor, profesorul Victor
Cocian este Cetăţean de Onoare al Cugirului, iar părinţii, Titu şi Ecaterina, sunt inginer, respectiv asistentă medicală. Crescuţi în spiritul
muncii intelectuale, a studiului, a dorinţei de a cunoaşte, cei doi fraţi
au aplicat în practică aceste deziderate şi rezultatele au fost pe măsura
aşteptărilor. Chiar dacă sunt diferiţi
ca structură, înfăţişare, înclinaţii sau
preferinţe, Ana şi Viktor au un punct
comun: instituţiile europene. Din
păcate, cum noi nu prea ştim să ne
promovăm valorile, constatăm că alţii
ştiu foarte bine ce fac şi, după analize
meticuloase, din care să rezulte dacă
merită sau nu să fie făcută investiţia,
îi atrag şi îi încurajează pe tinerii cu
potenţial. Mai concret, cei doi fraţi
au fost selectaţi de către Uniunea
Europeană şi, astfel, unul lucrează ca
traducător şi translator la Luxemburg
şi celălalt ca senior designer la Bruxelles.
Extrem de modestă Ana Cocian - Cociş susţine că nu a făcut altceva decât ceea ce face toată lumea pentru reuşita profesională. Este
absolventă a Colegiului Naţional "David Prodan" clasa de limbi străine
şi pe parcursul anilor de liceu a obţinut premii la mai multe olimpiade,
faza locală, judeţeană şi naţională. A
urmat apoi studiile la Facultatea de
Litere a Universităţii "Babeş Bolyai"
din Cluj- Napoca, secţia englezăfranceză. A predat limba engleză
timp de opt ani în şcoli din ClujNapoca, Ocna Mureş şi Alba-Iulia. În
paralel, pentru că avea pasiunea scrisului şi a cititului, a tradus trei cărţi,
mai mult din plăcere. În anul 2005
s-a înscris la concursul EPSO şi a fost
admisă în cadrul Comisiei Europene
Direcţia Generală de Traduceri. Are
o fetiţa de 11 ani, Lori şi locuieşte în
Franţa în Dommary - Baroncourt, la
30 km de Verdun. Soţul ei, Cosmin
Cociş, este un sculptor de succes, iar
lucrările sale sunt admirate şi premiate în cadrul manifestărilor de profil.
Viktor Cocian a urmat studiile
liceale la acelaşi colegiu cugirean ca şi Ana, dar la clasa de matematicăfizică, bilingv franceză. A urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca,
pe care le-a absolvit în 2004. Talentul de artist imaginativ şi creator
şi-a spus cuvântul şi îl găsim pe Vik în calitate de grafic designer la
Editura Dacia şi art director pentru mass-media la diferite societăţi din
Cluj-Napoca. Treptele afirmării sunt urcate an după an şi îl regăsim pe
tânărul nostru cugirean în funcţia de creativ director la Akox, senior
designer la Bad Dog Company şi la Amprenta Advertising, societăţi
din acelaşi centru universitar. Din luna septembrie 2010 Viktor Cocian
este senior designer la Comitetul Regiunilor din Bruxelles. Locuieşte
în capitala Belgiei, este căsătorit, are un băiat ca pentru a echilibra
numărul de băieţi şi fete din familie, dar oraşul lui de suflet rămâne
Cluj-Napoca şi necondiţionat, Cugirul.
Cei doi fraţi nu se consideră personalităţi marcante ale oraşului
nostru şi spun că nu au făcut nimic extraordinar în comparaţie cu
alţii. Pentru noi, însă, este o mândrie să ştim că în instituţiile Uniunii Europene, Cugirul este reprezentat de doi tineri valoroşi. Pentru a
contracara modestia lor, suntem de părere că afirmaţia lui Napoleon
Bonaparte este cea mai potrivită pentru a-i defini: "Arta de a fi când
foarte îndrăzneţ, când foarte prudent este arta de a reuşi".
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar
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SERGIU PRODAN- campion naţional la dans sportiv devenit
antrenor desăvârşit

Dansul modelează corpul, echilibrează mintea şi creează o stare de sănătate
fizică şi psihică desăvârşită, o integrare armonioasă, perfectă în spaţiu şi timp. Iată
calităţile unui învingător: tenacitate, elan, perseverenţă, onestitate… toate acestea
sub auspiciul unei munci asidue şi a unei dorinţe permanente de autodepăşire.
Aceste calităţi le găseşti cu prisosinţă în persoana lui Sergiu Prodan, a cărui pasiune aprinsă pentru dans şi pentru desăvârşirea persoanei sale se răsfrânge şi asupra
micuţilor pe care îi modelează prin puterea exemplului personal.
El însuşi a păşit în lumea dansului îndrumat de regretata doamnă Maria Petrea,
încă de la vârsta de şase ani, iar după doi ani a urcat cu sfioşenie, încredere şi speranţă
pe scenă. Încrederea i-a fost încununată de un succes neaşteptat. Astfel, în anul 1989
în staţiunea Costineşti obţine primul său premiu, un premiu de popularitate bine
meritat şi de bun augur în palmaresul deosebit de bogat al lui Sergiu. În anul 1994
a devenit campion naţional şi a fost înscris în lotul naţional de dans sportiv ajungând să se situeze printre primii dansatori din ţară şi chiar să participe la concursuri
internaţionale de dans sportiv.
Dansul a devenit pentru Sergiu, nu doar o pasiune trecătoare ci însăşi temelia carierei sale. Elevul devenit el însuşi antrenor
de dans sportiv, dornic să se afirme, înfiinţează în anul 2007 un club de dans sportiv numit „Pro Dance 2007”, chiar în condiţiile
de incertitudine, de austeritate total neprielnice pentru astfel de activităţi. Dorinţa sa de a face ceva bun şi trainic pentru oraş
depăşeşte aceste condiţii şi este insuflată unui număr foarte mare de copilaşi dornici să se perfecţioneze şi să se afirme participând
la numeroase competiţii. Astfel calităţile unui antrenor desăvârşit se răsfrâng asupra micilor vedete ce se ridică încă de la cele mai
fragede vârste.
Printre micile vedete se numără cei care au participat la diferite concursuri şi au câştigat astfel în anul 2010 Cupa Hermanstat
Sibiu: perechea Stoian Radu şi Vesa Bianca - obţine locul 4 la categoria 10-11 ani, în cadrul Cupei Apulum la Alba-Iulia perechea
Stoian Robert şi Suciu Denisa obţine locul 3 la categoria 4-7 ani, iar perechea Stoian Radu şi Vesa Bianca locul 3 la categoria 10-11
ani. În cadrul Cupei Pottaissa la Turda perechea Stoian Radu şi Vesa Bianca obţine locul 4 la categoria 10-11 ani şi locul 3 la 1215 ani, iar perechea Gavrilă Octavian şi Ispas Ana-Maria locul 4 la categoria 12-15 ani. În cadrul Cupei Mediaş perechea Codrea
Mario şi Baltă Luisa obţine locul 5 la categoria 8-9 ani şi perechea Tatu Florin şi Peterlecean Daniela obţine locul 3 la categoria 1215 ani. În anul 2011 în cadrul Cupei Vâlcea la Râmnicu-Vâlcea Stoian Robert şi Suciu Denisa obţine locul 1 la categoria 4-7 ani, iar
perechea Stoian Radu şi Vesa Bianca obţine locul 4 la categoria 10-11 ani. În cadrul Cupei Mediaş perechea Stoian Robert şi Suciu
Denisa obţine locul 4 la categoria 4-7 ani. În cadrul Cupei Dans Art la Târgu Mureş perechea Stoian Radu şi Vesa Bianca obţine
locul 3 la categoria 12-15 ani. În cadrul Cupei Pottaissa la Turda perechea Stoian Radu şi Vesa Bianca obţine locul 2 la categoria
12-15 ani, iar Codea Diana locul 3, Broscăreanu Karla locul 4 şi Borodi Andreea locul 6 la categoria fete 4-7 ani.
Cu astfel de evoluţii, mereu ascendente, aşteptăm cu bucurie ca aceşti copii şi antrnorul lor să ducă faima oraşului nostu oriunde în ţară şi chiar şi peste hotare. Ne bucurăm că la Casa de Cultură excelenţa se află la ea acasă. Le dorim mult succes şi putere
de muncă tuturor copiilor cugireni!
Ana BUGEAG, Casa de Cultură

Reteaua şcolară stabilită în consens cu directorii,
profesorii şi părinţii elevilor

Consiliul Local Cugir a revenit asupra deciziei cu privire la comasarea
prin fuziune a Şcolii cu cls. I-VIII ”Singidava” cu Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 2
din Cugir. În şedinţa Consiliului Local din 14 februarie a fost supus dezbaterii
un proiect de hotărâre iniţiat de consilierii locali, membrii in consiliile de
administraţie ale unităţilor în cauză, prin care se propunea comasarea celor
două instituţii, însă prin absorbţia Şcolii cu cls. I-VIII Nr. 2 din Cugir de către
Şcoala cu cls. I-VIII ”Singidava”.
Propunerea a venit ca urmare a nemultumirilor exprimate de conducerile şcolilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor elevilor. Aceste nemulțumiri
i-au determinat pe reprezentanţii autorităţii publice locale să organizeze mai
multe runde de întâlniri cu aceştia, astfel încât să se ajungă la un consens
prin care să fie rezolvată problema reţelei şcolare, afectată de numărul de elevi în scădere. Majoritatea profesorilor s-au exprimat pentru comasare prin
absorţie, întrucât fuziunea presupunea restrângerea activităţii celor două
şcoli şi apoi reîncadrarea profesorilor în noua unitate de învăţământ creată.
Reamintim că la sfârşitul anului trecut legislativul local a aprobat „Proiectul
reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat la nivelul Cugirului
pentru anul şcolar 2012/2013”, ca urmare a solicitării făcute în acest sens de

Strada Drăgana va fi modernizată

Consilierii locali din Cugir au aprobat joi un proiect de
hotărâre iniţiat de primarul, Adrian Teban prin care a propus modernizarea străzii Drăgana din cartierul Cindeni.
În prezent strada se află în stare avansată de deteriorare,
în principal din cauza apei pluviale care s-a scurs pe axul
drumului.
Prin proiectul de modernizare, artera va fi reamenajată
cu pante de 2,5% spre trotuare, acestea urmând a fi executate cu pavaje din beton vibropresat pe un strat de nisip
de 5 cm grosime şi vor avea lăţimea de 2 metri. Fundaţia
străzii o va constitui stratul de piatră existent şi se vor amenaja zone verzi acolo unde lăţimea drumului permite. Se va
executa o reţea de canalizare pluvială la care se vor racorda
gurile de scurgere care sunt amplasate pe ambele părţi ale
străzii, lângă bordură. Pe traseul conductei se vor amplasa
cămine de racord prefabricate pentru gurile de scurgere,
iar apele pluviale colectate vor fi deversate în râul Cugir.
Potrivit studiului de fezabilitate, artera rutieră va fi
modernizată pe o lungime de 797 metri, cu o valoare a
investiţiei de peste 2.300. 000 lei. Finanţarea este asigurată
din bugetul local, iar durata lucrărilor este estimată la 6
luni.
Călin FURDUI, Administrator Public

către IŞJ Alba. Pe fondul scăderii de la an la an a numărului de elevi,
administraţia locală a propus unificarea Şcolii Generale cu cls. I-VIII Nr.
2 Cugir cu Şcoala “Singidava” şi a Şcolii Generale “ Ioan Mihu” Vinerea
cu Şcoala Generală NR. 3 Cugir.
Unificarea primelor două unităţi de învăţământ, (organizare
denumită in metodologie prin termenul “comasare prin fuziune”) a
nemulţumit conducerea acestora, profesorii şi părinţii elevilor, in special
pe cei de la Şcoala “Singidava”. Din acest motiv, conducerea primăriei
şi-a exprimat disponibilitatea de a ajunge la un consens care să fie în
interesul şcolilor, a profesorilor şi elevilor. Astfel, în data de 14 februarie a
fost discutat, analizat şi votat proiectul de hotărâre referitor la comasarea
prin absorţia Şcolii cu cls. I-VIII Nr. 2 din Cugir de către Şcoala cu cls.
I-VIII ”Singidava”.
Conducerea primăriei a ţinut să-i asigure pe părinţi că activitatea din
cele două şcoli unite se va asigura de către noul consiliu de administraţie
cu consultarea lor, astfel încât interesul elevilor să fie prioritar.
Dan CHERECHEȘ, Insp. școlar

Se va amenaja o creşă la
Grădiniţa nr. 3 Cugir
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3, de pe str.
Traian Vuia, ce aparţine Şcolii Generale cu cls I-VIII
Nr. 1 "Iosif Pervain", va beneficia de ample lucrări de
modernizare. Consiliul Local Cugir a aprobat recent o
documentaţie în fază de studiu de fezabilitate cu privire la mansardare clădirii, cu scopul amenajării unei
creşe. În acest sens vor fi derulate lucrări de extindere şi mansardare a clădirii. Întrucât normele sanitar
medicale impun ca activităţile ce se vor desfăşura să fie
complet independente, extinderea va avea loc la parter
pentru a fi creată o scară de acces la creşă, un depozit
de cărucioare şi un vestiar. Singurele spaţii comune ale
grădiniţei şi creşei vor fi depozitele de alimente, prepararea hranei, spălătoria şi depozitele de rufe.
Mansarda va fi prevăzută cu filtru sanitar, cabinet
medical, 3 săli pentru cele 3 grupe de copii, spaţiu
multifuncţional de joacă şi instruire, spaţiu de dormit,
grup sanitar, vestiar, depozit materiale şi birou educatoare. Pentru a asigura confortul termic şi necesarul
de apă caldă va fi instalată o centrală termică precum şi
un boiler racordat la o baterie solară de 10 mp.
Investiţia va fi făcută din bugetul local, valoarea ei ridicându-se la aproximativ 1.600.000 lei, însă
deocamdată a fost aprobat doar studiul de fezabilitate.
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar

Invitație

Rugăm toți cetățenii cărora le-a expirat cartea de
identitate sau le va exppira, să se prezinte în cel mai scurt
timp pentru a o preschimba.
Actele necesare sunt : certificat naștere, certificat
căsătorie (după caz), sentință de divorț (după caz), certificat deces soț/soție (după caz), contractul locuinței
împreună cu titularul acestuia, chitanță 7 lei (Casieria
primăriei), timbru fiscal de 4 lei (Poștă).
Actele vor fi prezentate atât în original cât și în copie.
Relații telefon 0258/756000.
Biroul evidența persoanelor Cugir

Curierul de Cugir
DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
CSO Cugir dă exemplu de spirit civic
În 16 februarie, cei 20 de seniori ai echipei de fotbal ai Clubului
Sportiv Orăşenesc Cugir au ieşit la înviorare, însă nu una obişnuită,
ci de natură civică. Coordonaţi de Preşedintele CSO Cugir, Adrian
Mihai, tinerii s-au “înarmat” cu lopeţi şi au îndepărtat zăpada de
pe trotuarele din centrul localităţii, precum şi din faţa unor instituţii
publice, dând exemplu de spirit civic cetăţenilor care au trecut prin
zonă. “ Am vrut să ne alăturăm eforturilor de zile întregi pe care
lucrătorii primăriei le-au făcut pentru a degaja străzile şi a fluidiza
traficul auto. Am considerat că înlăturarea zăpezii de pe trotuare şi din
parcări nu este datoria administraţiei locale, ci şi a fiecărui cetăţean
în parte, care nu trebuie să aştepte să vină cineva să-i cureţe zăpada
din faţa blocului sau a casei.” a precizat Adrian Mihai, preşedintele
CSO Cugir.
Pe lângă faptul că au curăţat de zăpadă trotuarele şi parcarea din
faţa hotelului, seniorii de la CSO au venit şi în sprijinul unor instituţii,
cum ar fi Şcoala Generală Nr. 3 şi Spitalul Orăşenesc Cugir, unde au
intervenit pentru a degaja căile de acces şi curţile interioare.

Eforturi pentru deblocarea
a două drumuri de munte

Căderile masive de zăpadă de la mijlocul lunii februarie au blocat
mai multe drumuri de munte aparţinătoare Cugirului, fiind imposibil accesul către şi dinspre satele Călene şi Frăsinei. Primarul Adrian
Teban a dispus de urgenţă mobilizarea în zonă a unor echipe de la
Ocolul Silvic „Sâpcea”, astfel încât cele aproximativ 40 de familii care
trăiesc în aceste sate să nu rămână izolate. În zilele de 19 şi 20 februarie a fost necesar să se intervină pe valea Prihodiştei, către Frăsinei,
pe valea Gruşerii şi Valea Călene, unde stratul de zăpadă depăşea un
metru înălţime. S-a acţionat cu un tractor forestier cu lamă şi cu un
buldoescavator, însă operaţiunea a fost destul de dificilă atât datorită
cantităţii mari de zăpadă şi gheaţă, cât şi datorită drumului îngust.
La capătul a două zile de intervenţie, zăpada a fost înlăturată,
drumurile de munte deblocate.

Se extind rețelele de iluminat public
Primăria Oraşului Cugir intenţionează să extindă reţelele electrice
de iluminat public din Cugir şi Vinerea. În şedinţa Consiliului Local de
la sfârşitul lunii ianuarie a fost aprobat un studiu de fezabilitate prin
care se propune acest lucru pentru zonele unde iluminatul este deficitare, precum şi acolo unde au fost executate construcţii noi, ca urmare
a extinderii intravilanului atât în Cugir, cât şi în Vinerea.
Extinderea va fi structurată în două etape: reţele electrice de
distribuţie de interes public şi reţele electrice proprii ce vor rămâne în
patrimoniul Primăriei Oraşului Cugir.
Lucrările vor începe anul acesta, valoarea lor fiind de peste
1.700.000 lei, bani ce vor proveni din bugetul local.

Poliţia Locală Cugir vă informează :
În baza prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 79/2011
privind Regulamentul de ordine publică și gospodărire a orașului
Cugir, Serviciul Poliția Locală Cugir aduce la cunoștință cetățenilor
orașului nostru, proprietari de imobile, cât şi agenţilor economici, că
în perioada sezonului rece au obligația să curețe zăpada de pe trotuare, să asigure circulația normală a pietonilor.
Poliţiştii locali au început patrulările în zonele în care s-a impus curăţarea trotuarelor, unde zăpada şi gheaţa au pus probleme
trecătorilor, fiind date în acest sens mai multe somații. Şi cetăţenii şi
agenţii economici au obligaţia să cureţe trotuarele de zăpada din faţa
imobilelor în care locuiesc sau în faţa sediilor unde îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, ei trebuie să fie foarte atenţi la ţurţurii care se
formează pe acoperişuri şi care ar putea să devină un pericol public
pentru cetăţeni.
Rugăm pe această cale cetățenii orașului Cugir să dea dovadă de
spirit civic și să curețe trotuarele de zăpadă și de gheață, pentru a
preveni eventuale accidente nedorite cu urmări extrem de neplăcute.
Mai trebuie menționat faptul că în conformitate cu prevederile legii
mai sus amintite, persoanele fizice şi agenţii economici sunt obligaţi
să intervină pentru curăţarea zăpezii şi gheţii din faţa unităţilor comerciale sau a imobilelor de locuit, ori de câte ori condiţiile meteo o
impun. Zăpada trebuie strânsă în locuri în care să nu stânjenească
circulaţia autoturismelor, a pietonilor şi să nu blocheze locurile de
parcare. De asemenea, cetăţenii trebuie să intervină individual sau
cu ajutorul unităţilor abilitate pentru îndepărtarea ţurţurilor de
gheaţă de pe acoperişuri. În cazul pericolului iminent de cădere a
zăpezii sau gheţii (ţurţurilor) de pe clădirile înalte, deţinătorii au
obligaţia să ia măsuri de marcare a perimetrului expus, de avertizare
şi de îndepărtare a acestora cu mijloace proprii sau prin sesizarea
Jr. Florin ARION,
autorităţilor competente.

Șef Seviciu Poliția Locală
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Recomandări preventive privind
furturile din autovehicule şi din locuinţe
Pentru a nu cădea pradă spărgătorilor de autoturisme care
şi-au făcut din păcate simţită prezenţa şi în oraşul nostru, vă
facem următoarele recomandări preventive :
-parcaţi autoturismele în locuri special amenajate, iluminate, verificând sistemele de închidere;
-nu lăsaţi niciodată cheile în contact şi asiguraţi (încuiaţi)
autoturismul chiar dacă lipsiţi din el doar câteva minute;
-nu lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii obiecte de
valoare, întrucât acestea vor tenta hoţii să vă spargă vehiculul
şi să le fure;
-evitaţi să păstraţi în autoturism acte de identitate, permis
de conducere, documente de înmatriculare a maşinii sau orice
alte înscrisuri de valoare;
-nu achizitionaţi componente de autoturisme de la persoane necunoscute şi la preţuri derizorii, deoarece acele persoane pot fi rău intenţionate care colaborează cu spărgătorii
de autoturisme.
Tot pe acestă cale dorim să vă aducem la cunoştinţă şi
câteva sfaturi pentru siguranţa locuinţei dumneavoastră, astfel
:
-uşa de acces în locuinţă trebuie să fie solidă şi prevazută
cu cel puţin o încuietoare, lanţ de siguranţă şi vizor;

-montaţi un interfon la intrarea în bloc sau un sistem de închidere
la care să aibă acces doar locatarii blocului;
-daca aţi pierdut una dintre cheile locuinţei, înlocuiţi imediat încuietoarea, acest lucru fiind recomandat şi în cazul unui schimb de
locuinţă;
-cand sunteţi acasă, asiguraţi uşa cel puţin cu lanţul de siguranţă,
astfel vă protejaţi de musafirii nepoftiţi;
-un iluminat corespunzător pe casa scării şi în jurul acesteia,
sporeşte siguranţa locuinţei dumneavoastră;
-nu ezitaţi să întrebaţi persoanele necunoscute a căror prezenţă
o sesizaţi în spaţiile comune ale blocului, pe cine caută în zonă, chiar
alertaţi mai multi vecini;
-nu permiteţi accesul în locuinţă a persoanelor care vând ori
cumpără diverse produse sau se oferă să presteze diferite servicii.
Pe această cale vă recomandăm ca în cazul în care constataţi că ceva
nu este în regulă, 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
Agent de proximitate,
Agent principal de poliţie, Camelia-Rodica SINEA

Balul Îndrăgostiților organizat de
Colegiul Național „David Prodan” Cugir

Balul Îndrăgostiților a devenit deja o tradiție pentru locuitorii Cugirului, dar și pentru elevii de la Colegiul Național „David Prodan”,
care și-au asumat și anul acesta sarcina de a organiza un bal cât mai
reușit, cu ocazia lunii îndrăgostiților. Desfășurată în data de 17 februarie, ediția 2012 nu a fost mai prejos decât edițiile anterioare. Echipa
de organizare a ales ca și tematică a balului Hollywood-ul, fiecare moment al balului, precum și decorul, având câte o trimitere specifică.
Următorul pas în organizarea balului (pe lângă neîncetata goană după
sponsorizări), a fost preselecția celor ce aveau să evolueze pe scenă.
Astfel, într-o după-masă s-au și format perechile participante: Andrada Rău și Victor Roșu, Carmen Cirebea și Bogdan Bura, Maria
Vonica și Vlad Florică, Larisa Vesa și Victor Viziteu și Roxana Bara
alături de Bogdan Costinaș. Odată ce perechile au fost formate, nu ne
rămânea decât să muncim la filmulețul de început al balului, cu care
ne-am obișnuit de câțiva ani încoace. În acest sens, țin să îi mulțumesc
lui George Blaga pentru răbdarea de care a dat dovadă și pentru profesionalismul cu care a lucrat la clipul nostru. În weekendul 4 – 5 februarie am strâns echipa pentru filmări... Au fost două zile obositoare,
în care frigul își punea amprenta asupra fiecăruia dintre noi, în care
au existat momente de renunțare, dar întotdeauna am reușit să trecem
peste obstacolele de orice natură care s-au ivit pe parcursul organizării,
la urma urmei ajungând acolo une ne-am dorit.
Scăpați fiind de grija filmărilor, nu ne rămânea decât să ne apucăm
de organizarea spectacolului propriu-zis și a decorului, care are și el
o importanță deosebită în tot ceea ce presupune o atmosferă reușită.
Astfel, săptămâna 13 – 17 februarie a fost dedicată exclusiv pregătirii
sălii și a spectacolului ce avea să se desfășoare în seara mult așteptată.
Începând de la 9 dimineața și până la 18 – 19 seara, echipa de organizatori muncea necontenit la decor și alte detalii organizatorice, timp
de aproape o săptămână. Atmosfera din timpul repetițiilor s-a caracterizat prin multă agitație, stres, creativitate, imaginație și originalitate,
momente de panică peste care am trecut cu brio și așa mai departe.
Privind în urmă, nu ne rămâne decât să catalogăm această experiență
ca fiind una care merită păstrată într-un sertar aparte, pentru că
îmbină responsabilitatea cu atenția, munca în echipă cu afirmarea
individuală și „peripețiile” din timpul pregătirilor cu atmosfera din
„seara cea mare”. Nici nu ne-am dat bine seama că e vineri, și ne-am
trezit puși în fața faptului împlinit... Preț de câteva ore, munca noastră
prindea contur prin efectul pe care îl avea asupra publicului, efect ce a
fost pozitiv, în urma feedback-ului primit de la acesta.
Spectacolul a debutat cu prezentarea filmului introductiv realizat
de către noi în urmă cu două săptămâni, film ce a avut rolul de a introduce publicul în atmosfera și tema balului, și anume – Hollywood.
Totodată, aici făceau pentru prima dată „cunoștință” cu perechile ce
aveau să evolueze pe scenă. În continuare, pe scenă a intrat un grup
de paparazzi, care au pozat publicul și tot ce era în jur, după care și-au
făcut intrarea cei doi prezentatori ai balului, Mădălina Luca și Rareș
Vasilie. Astfel, s-a dat startul programului nostru, care, după prezentarea într-un stil cât mai original a fiecărei perechi, a vizat un număr
de cinci probe la care au fost supuse cuplurile noastre, în vederea
concursului dintre acestea pentru obținerea titlului de Miss & Mister

Îndrăgostiți 2012. Ne-am străduit, pe cât posibil, să realizăm un program
original, atractiv, care să capteze atenția publicului și, în același timp, să le
permită și celor de pe scenă să se simtă bine și să fie cât mai naturali. Concursul dintre perechi a fost presărat cu momente artistice susținute de elevii
Colegiului, precum prezentare de modă cu haine din materiale reciclabile,
dans, muzică și teatru. La finalul programului, publicul a putut urmări clipul cu greșelile de la filmări, spre amuzamentul tuturor, precum și un dans
al Teodorei Negrean, urmat de decernarea premiilor. În urma rezultatelor
comunicate de juriu, Miss & Mister Îndrăgostiți 2012 sunt Roxana Bara și
Bogdan Costinaș. Odată programul fiind încheiat, a urmat after-party-ul,
când, în sfârșit, am scăpat și noi de stres și emoții și ne-am putut simți bine.
Petrecerea s-a încheiat în zorii dimineții de 18 februarie.
Banii strânși de pe biletele de intrare vor fi utilizați pentru organizarea
Zilei Colegiului Național „David Prodan”, undeva în perioada aprilie – mai.
În final, țin să precizez câteva chestiuni: organizarea unui bal nu este deloc simplă, chiar dacă, din exterior, pare așa. Există o groază de detalii cărora
dacă nu le acorzi atenția cuvenită sau pe care nu le iei în considerare, riști
să distrugi totul. Organizarea unui bal implică o mână bună de oameni care
trebuie coordonați cât mai bine cu putință, în așa fel încât să existe siguranța
că fiecare a realizat ceva pentru un anumit segment al organizării evenimentului. Când 20 de oameni pun umăr lângă umăr, idee lângă idee și lucrează
în echipă, rezultatele vor fi strălucitoare. Nu e ușor. Și noi ne-am confruntat
cu o serie de probleme de ultim moment pe care nu le-am prevăzut în momentul în care am decis să organizăm balul. Au existat printre noi persoane
care s-au panicat și ar fi vrut să renunțe la tot, dar au fost și cei care au făcut
tot posibilul să păstreze echipa unită și eficientă. Au existat și oameni care
au reacționat în cele mai diverse feluri presiunii la care ne-a supus stresul și
munca din timpul pregătirii, dar ce este important e faptul că am reușit să ne
atingem scopul. Privind în urmă, inclusiv momentele mai puțin plăcute au
devenit amintiri frumoase și experiențe de învățare. Sunt absolut convinsă
că organizarea acestui eveniment ne-a schimbat pe fiecare în parte din multe
puncte de vedere. Ne-am cunoscut altfel pe noi înșine și între noi înșine.
Astfel, țin neaparat să felicit echipa alături de care am lucrat în ultima lună
de zile și să le mulțumesc pentru implicare și înțelegere: Luiza Anghel, Cristina Sinea, Octavian Voina, Bogdan Târziu, Daniel Petric, Ariana Rad, Maria
Panait, Adriana Brînde, Maria Vonica, Claudia Lobonea, Florina Gruian,
Patricia Damian, Andrei Troancheș, Mădălina Luca, Andreea Olariu, Dan
Tudor, Cristina Buta, Beatrice Oltean, Sergiu Apostul, Ada Senduc, Cătălin
Bugeag, Bogdan Romoșan, Denisa Dragoțel, Leona Grosu, Rareș Vasilie și
Vlad Florică, la care se adaugă perechile de participanți menționate mai
sus, toți cei care au avut momente artistice pe scenă și cei doi absolvenți
care au rămas alături de colegiu, Alexandru Valuch și Vlad Cherecheș. Le
mulțumim pentru sprijin și înțelegere și domnului director Miron Bur și
domnului consilier educativ Alin Toderescu, fără de care nu am fi putu să ne
desfășurăm în voie activitatea.
Am reușit să ducem tradiția mai departe cu capul sus. Nu îmi rămâne
decât să sper că și în continuare Balul Îndrăgostiților va însemna creativitate,
spontaneitate și ECHIPĂ, și că generațiile viitoare vor continua să impresioneze și să îmbunătățească ceea ce noi am reușit să construim.
Iulia ARION
Președinte Consiliul Elevilor Colegiului Național „David Prodan”

Scurt istoric al Coposesoratului Graniceresc Cugir
Regimentele grănicereşti înfiinţate de austrieci au constituit mijloace de apărare împotriva atacurilor străine, îndeosebi turci, împotriva nobilimii
în caz de nesupunere, dar, în acelaşi timp, şi pentru răspândirea Unirii cu biserica Romei. În acelaşi timp ele au reprezentat, după spusele lui N. Iorga,
importante focare de cultură şi civilizaţie ale românilor.
Între 1762- 1765 sunt înfiinţate două regimente de graniţă româneşti, la Năsăud şi din Haţeg până în Ţara Bârsei şi trei regimente secuieşti la care
se adaugă alte două regimente în Banat (1764-1768) , unul româno- iliric şi altul german- bănăţean.
Regimentul I grăniceresc (ORLAT) avea în componenţă şi compania IV cu sediul la Cugir (Cugir, Baslea, Hanna). La 20 mai 1777, generalul de
brigadă CHRISTIAN ROLL şi comisarul de război GH. OBST realizează pe 74 de foi de hârtie un recensământ al grănicerilor din Cugir cunoscut sub
numele de MUSTERUNG- LISTE. Fiecare regiment avea pământurile lui şi o avere ce o administra în comun. Aceasta se numea COMPOSESORAT
(Proprietăţi administrate împreună de persoane desemnate în urma votului majorităţii, fiecare membru păstrându-şi dreptul de proprietate asupra
terenurilor).
Familiile grănicereşti aveau o proprietate care nu se putea împărţi între urmaşi, rămânând ca indivizibilă. Cheltuielile de administraţie se acopereau din Fondul de PROVENTE, iar la unele regimente din Fondul de MONTURĂ din care se ajutau grănicerii la procurarea îmbrăcămintei.
Hotarul Cugirului era împărţit în 200 SESII (1 SESIE = 9 găleţi a 4 ferdele). Fiecare sesie avea pe lângă cele 36 de ferdele de semănătură 3 care
de fân şi vii pentru 20 vedre. Mai târziu hotarul se împarte în 300 sesii, dar până la 1776 numai 242 erau ocupate de familii, restul de 58 erau libere şi
nemuncite .
Conscripţia militară din 1760 arată că grănicerii aveau pe lângă cele 4 păduri (Dumbrava, Feţele, Bucuru şi Călene) şi 12 munţi alpini cu drept de
servitute (păşunat).
La 18 februarie 1851, prin ordinul comandei militare Sibiu se desfiinţează graniţa militară, cele 5 regimente grănicereşti se transformă în regimente
de linie.
Din 6 septembrie 1862 prin decret imperial ( ERKENTNISS) se precizează dreptul de servitute (păşunat şi lemnărit) care aparţine NUMAI fostelor
familii grănicereşti. Hotărârile comunei Cugir nr. 196/ 1880 arată că se bucură de acest drept : fostele familii grănicereşti, descendenţii acestora de sex
bărbătesc majori sau capi de familie, văduvele lor, minorii de sex bărbătesc când vor deveni majori. Străinii nu aveau drept de servitute, dar mărginenii
DA, pentru 500 florini plătibili pentru totdeauna.
Urmaşii foştilor grăniceri primeau pădurile DOSUL SPINULUI, VALEA SASULUI şi PĂLTINEI ( GROŞI), adică 1580 jugăre prin sentinţa 1343
din 1913 a tribunalului Deva.
În 1897 averea comunei Cugir se prezenta astfel:
Loc arabil
Conform cadastrului
Statistici maghiare 1897
1392 jugăre
1497 jugăre
Grădini
139 jugăre
129 jugăre
Fâneţe
2541 jugăre
2457 jugăre
Vii
52 jugăre
45 jugăre
Păşuni
17166 jugăre
17169 jugăre
Păduri
59817 jugăre
59881 jugăre
Neproductiv
592 jugăre
577 jugăre
După desfiinţarea graniţei militare Composesoratul Graniceresc Cugir a continuat să fiinţeze ( exceptat de expropriere prin legea agrară din 1921art.6 aliniat 2, alte prevederi art.12- 13 din aceeaşi lege).
O dată cu naţionalizarea şi cooperatizarea, proprietăţile composesoratului au fost trecute în proprietate statului.
După evenimentele din decembrie 1989, Composesoratul Grăniceresc Cugir a fost reînfiinţat în anul 2000, beneficiind de prevederile legii 169/
1997 şi 1/ 2000, iar ulterior de OUG 102/ 2001 aprobată cu modificări prin legea 400/ 2002 şi modificate prin legea 247/ 2005 privind reconstituirea pe
bază de documente. 									
Emil Nicolae MUNTEAN,
Presedinte al Composesoratului Graniceresc Cugir
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-VEREŞ ERIKA MARIA (ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea
CAMDEN – ANGLIA);
-SACHETI LUKAS (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea
MUNCHEN – GERMANIA);
-RUS CELINA (ACT TRANSCRIS, născută în localitatea
TUTTLINGEN – GERMANIA).
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-SÎRBU EUGEN şi HOANŢĂ
MARIA-ADELA,
-GLIGOR BOGDAN-VASILE
şi VASIU ANDREEA-SILVIA;
-MURGU
CONSTANTINMIHAI şi NICOLA MĂDĂLINAIULIA;
-MARTINESCU ANDREI-GABRIEL şi VASIU ADELA-MARIA;
-BOTA VASILE-CRISTIAN şi
LAZĂR DELIA-FELICIA;
-ISAC ADRIAN-COSMI şi
TORUŞTE ANDREEA-IONELA;
-VLAD GHEORGHE-SERGIU
şi MUNTEAN MARIA-CRISTINA.
DECESE ÎNREGISTRATE.
-PAŞCA IOSIF, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Rozelor nr.3;
-ROŞU MARIA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.G.Coşbuc nr.13;
-BĂDAN ILIE, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.1 Decembrie 1918 nr.6;
-CIORAN NELI-DANIELA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Mureşului nr.4,
-BOLDOR ELISABETA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
Fagului nr.4;
-TODOR IOAN, cu ul-

timul domiciliu în oraşul Cugir,
str.I.Creangă nr.139;
-BUCIUMAN SIMION, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Rozelor nr.25;
-TEBAN GHEORGHE, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.21 Decembrie 1989 nr.37;
-STOICA MARIA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Doinei nr.12;
-HERLEA CRĂCIUN, cu ultimul domiciliu în oraşul CugirVinerea, str.Merilor nr.66;
-MOŞ IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.Mureşului
nr.2;
-POP-SUCIU
DOINA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Constructorul nr.13;
-BIBOTEAN GHEORGHE,
cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir-Vinerea, dtr.Codrului nr.1;
-ANDREI NICOLAE, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.A.Vlaicu nr.3;
-HAVRILUC MARIA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.M.Viteazu nr.57;
-MARGINEAN FLORIAN, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Ghe.Ţiţeica nr.5;
-ŞTEF MATEI, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.
Trandafirilor nr.2;
-STANCIOIU DUMITRU, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.N.Copernic nr.36;
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri Stare Civilă

Sfatul Specialistului:
Tratamente
de primăvară la pomi

A fost o iarnă grea din punct de vedere al gerurilor la nivel
naţional, dar în zona noastră a fost o iarnă normală, chiar favorabilă
dacă ne gândim la cantitatea de zăpadă căzută, foarte necesară pentru agricultură. Anul trecut din cauza secetei prelungite şi pomii
au fost afectaţi, intrând în iarnă destul de slăbiţi datorită lipsei de
apă din sol. Prin urmare în această primăvară trebuie să le acordăm
pomilor fructiferi o atenţie deosebită, în sensul de ale oferii condiţii
optime de dezvoltare. Pe această temă se poate discuta mult, dar în
acest articol vom reaminti tratamentele care trebuiesc efectuate în
această primăvară.
Este bine ştiut că pe scoarţa pomilor fructiferi se găseşte o mare
rezervă biologică de boli şi dăunători care primăvara devreme ies
din formele de iernare şi invadează toate organe pomilor , producând mari pagube producţiei de fructe. De aceea pentru a reduce
efectul atacului acestor boli şi dăunători se vor executa două tratamente până la ieşirea pomilor din repausul vegetativ din timpul
iernii.
Tratamentul 1- pentru combaterea bolilor care iernează pe pomi
se va executa un tratament cu un produs pe bază de cupru, foarte
eficintă fiind cunoscuta piatră vânătă (sulfatul de cupru). Se va
efectuat un tratamnt cu sulfat de cupru în doză de 3%, sau 300 gr /
10 l. apă.
Tratamentul 2- pentru combaterea dăunătorilor care iernează
pe pomi se va executa un tratament cu unul dintre produsele -CONFIDOR OIL - 1,5%, sau 150 ml./10 l apă
-NUPRID OIL – 1,5%, sau 150 ml /10 l apă.
Aceste produse au o dublă acţiune: sistemică datorată componentei insecticide şi fizică de asfixiere datorată uleiului horticol
care acţionează ca o peliculă.
Recomandări de utilizare:- între tratamentul cu subsatnţe cuprice şi cel cu insecticide trebuie să treacă un interval de minim
2-3 zile;
tratamentul cu insecticide are eficienţa cea mai mare
dacă se execută la începutul dezmuguritului când majoritatea
dăunătorilor ies din formele de iernare şi sunt vulnerabili la tratament;
tratamentele se vor executa de preferinţă după lucrările de
tăiere a pomilor;
tratamentele se execută numai când temperatura
depăşeşete 50 C şi este în creştere
se vor îmbăia complet toate organele pomilor fără a şiroi
soluţia pe sol;
se va folosi obligatoriu echipament de protecţie: mănuşi,
ochelari, combinizon;
se vor clăti de trei ori recipientele în care au fost produsele
de uz fitosanitar şi se va goli apa în pompă. Aşa se va evita poluarea
mediului cu resturi de pesticide;
resturile de soluţii, spălături rezultate din curăţărea
echipamentelor de lucru (pompe) se vor îngropa departe de sursele
de apă, cursurile de apă, depozite de furaje;
vor fi respectate cu stricteţe normele de lucru cu produse
de protecţia plantelor, cele de protecţia mediului.
Alte lucrări care sunt foarte importante şi care trebuiesc făcute
sunt:
arderea tuturor ramurilor care prezintă atac de boli sau
dăunători;
rănile mai mari de 2 cm care rezultă în urma tăierilor la
pomi vor fi unse cu mastic sau chiar vopsite cu vopsea pe bază de
ulei;
se va efectua fertilizarea pomilor, dacă nu s-a făcut toamna, cu îngrăşăminte organice sau chimice.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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Serviciile socio-medicale oferite vârstinicilor de primăria Cugir,
exemplu de bune practici în Europa

Aleșii noștri

Serviciile sociale oferite persoanelor vârstnice de către Primăria
Oraşului Cugir prin Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Centrul
Multifuncţional au fost prezentate la Bruxelles, în faţa unor personalităţi
de marcă ale Uniunii Europene şi a reprezentanţilor din 15 ţări. Viceprimarul Cugirului, Rodica Florea, împreună cu şef-serviciu SPAS, Viorica
Ştirb Nedel şi inspectorul Carmen Sulinceanu de la C.M. au participat
la Forumul “Îmbătrânirea activă şi solidaritatea între generaţii”, organizat de Comitetul Regiunilor (CoR) din cadrul U.E. “La sfărşitul anului
trecut am fost informaţi de Comitetul Regiunilor că 2012 a fost declarat
de către Uniunea Europeană “Anul îmbătrânirii active şi a coeziunii între
generaţii”, motiv pentru care ne erau solicitate informaţii cu privire la
activităţile organizate la nivelul oraşului nostru pentru antrenarea persoanelor vârstnice alături de tineri, în activităţi profitabile. Am făcut un
sumar al serviciilor pe care le avem şi prin care încercăm să fim alături
de seniorii cugireni, răspunzând astfel nevoilor lor de socializare, de
sănătate şi mai ales, de a se simţi utili societăţii. Reprezentanţii UE ne-au
invitat să participăm la forumul organizat la Bruxelles, în 14 februarie,
apreciind serviciile oferite persoanelor vârstnice ca exemple de bune
practici. Vreau sa precizez ca am fost singura delegaţie română, fapt ce
ne-a mobilizat o dată în plus, întrucât acolo nu reprezentam doar Cugirul, ci şi România” ne-a declarat viceprimarul, Rodica Florea.
La eveniment au luat parte peste 200 de reprezentanţi ai instituţiilor
publice naţionale, regionale şi locale, ai serviciilor sociale și ai asociaţiilor
de profil din ţări precum Anglia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg,

Lituania, Suedia, Austria, Irlanda, Serbia, Bulgaria şi România.
Discuţiile au vizat modul in care actorii locali si regionali pot contribui la îmbunătăţirea condiţiilor îmbătrânirii active în cele trei
direcţii tematice majore vizate de Anul European: ocuparea forţei
de muncă, participarea în societate şi viaţa independentă, teme care
au fost abordate în cadrul unor ateliere de lucru. “Delegaţia noastră
a luat parte la secţiunea privind participarea persoanelor vârstnice la
activităţile societăţii. Pornind de la vorba românească „cine nu are
bătrâni, să-şi cumpere”, am subliniat interesul pe care administraţia
cugireană l-a manifestat începând cu anul 2005 faţă de vârstnicii din
localitate, cărora le oferim o gamă largă de servicii socio-medicale
susţinute din bugetul local” a declarat Rodica Florea
Viceprimarul Cugirului a prezentat aceste servicii în faţa
delegaţiilor prezente la forum şi ele au fost considerate de organizatorii evenimentului ca fiind exemple de bune practici „În cadrul
Centrului Multifuncţional sunt organizate întâlniri de două ori pe
săptămână, în care beneficiarii pot socializa, dialoga cu specialişti
din diferite domenii, pot confecţiona obiecte utile orfanilor sau persoanelor defavorizate. De asemenea, se organizează excursii în diferite oraşe, la mânăstiri şi staţiuni balneare. Nu lipsite de importanţă
sunt festivităţile de sărbătorire a zilelor de naştere, sau o unor evenimente cum ar fi Ziua Persoanelor Vârstnice, Nunta de Aur, Revelionul, 8 martie. Unul din principalele noastre obiective este acela de
a păstra persoanele vârstnice cu probleme de sănătate în mediul lor
de viaţă şi de aceea asigurăm servicii la domiciliu, în care activează 6
persoane, la care se adaugă două asistente medicale.”
Viceprimarul Cugirului, Rodica Florea a profitat de prezenţa la
forumul Uniunii Europene pentru a discuta posibilitatea accesări
unor fonduri europene în sensul completării serviciilor socio-medicale destinate persoanelor vârstnice. “Pornim de la considerentul că
pensionarii trebuie să se simtă importanţi, că au locul şi rolul lor în
societate, că omul ajuns la o anumită vârstă nu trebuie aruncat ca
o haină veche, ci competenţa lui profesională şi experienţa de viaţă
pot fi utile tinerei generaţii. În virtutea acestei idei am discutat cu
înalţii demnitari europeni posibilitatea accesării unor fonduri pentru proiecte care să vină în ajutorul diversificării serviciilor destinate
persoanelor în vârstă, dar şi asigurării unor locuri de muncă pentru
tineri.” a precizat viceprimarul, Rodica Florea.
Jr. Viorica ȘTIRB NEDEL,
Șef S.P.A.S

Incendii la patru gospodării din Cugir
datorită unor scurt circuite electrice

În lunile ianuarie-februarie Serviciul Voluntar pentru situaţii de Urgenţă Cugir a fost nevoit să intervină pentru stingerea mai multor incendii care au avut loc în gospodăriile oamenilor.
În data de 4 ianuarie, SVSU a fost informat în jurul orei 8 dimineaţa că locuinţa cetăţeanului C.I de pe str. Gheorghe Bariţiu este cuprinsă de
flăcări. O echipă formată din 6 pompieri s-au deplasat cu o autospecială la faţa locului, unde a intervenit pentru localizarea şi stingerea focului.
Din primele constatări a reieşit că incendiul a fost declanşat de un scurt circuit electric produs la un calculator lăsat sub tensiune. Aparatura
electrică, mobilierul şi bunurile din încăpere au ars în totalitate, iar tencuiala şi zugrăveala au fost distruse în proporţie de 70%. Din fericire nu
au avut loc victime , însă cetăţeanul s-a ales cu o pagubă estimată la 10.000 lei.
Un alt incendiu provocat de un scurt circuit electric a avut loc în 10 ianuarie, la ora 3 noaptea, în gospodăria cetăţeanului I.S.L. de pe strada
Serelor, care nu se afla în acel moment în casă. Magazia, şopronul şi baraca de materiale au fost cuprinse de flăcări ca urmare a aprinderii unei
instalaţii electrice volante. Cel mai probabil cablurile au fost defecte, neizolate sau izolate necorespunzător. Pentru stingerea incendiului SVSU
a intervenit cu 12 pompieri şi două autospeciale. Valoarea bunurilor pierdute s-a ridicat la suma de 10.000 lei.
Datorită unui coş de fum amplasat sau neprotejat faţă de materiale combustibile, locuinţa cugireanului C.V. din str. Simion Bărnuţiu a fost
mistuită de foc, în data de 2 februarie, după ora 23. În timp ce se aflau în casă, cei doi soţi au auzit zgomote ciudate ce veneau dintr-o cameră
alăturată. În momentul deplasări către zona de provenienţă a acestora, au constatat că dormitorul locuinţei lor era cuprins de flăcări. SVSU s-a
deplasat imediat ce a fost informat, cu un echipaj format din 13 pompieri şi două autospeciale. A fost nevoie de mai bine de 3 ore pentru a stinge
flăcările care au cuprins acoperişul şi trei camere. Din fericire nimeni nu a fost vătămat, însă oamenii au pierdut majoritatea bunurilor pe care
le deţineau, a căror valoare era de 150.000 lei.
Zece zile mai târziu, SVSU a fost înştiinţat că pe str. N. Copernic s-a produs un incendiu la un grajd din gospodăria lui F.I. Deplasaţi la faţa
locului, cei şapte pompieri au intervenit cu două autospeciale pentru localizarea şi lichidarea focului. Din verificările făcute ulterior s-a stabilit
că sursa probabilă de aprindere a fost un scurtcircuit la un conductor electric. Deşi s-a intervenit prompt, grajdul, şura, cu toate bunurile printre
care amintim 7 porci, cereale pentru animale, mobilier, motoferăstrău, polizor şi alte bunuri au fost distruse de flăcări. Cetăţeanul s-a ales cu o
pierdere de 50.000 de lei.
Trebuie spus că incendile au fost anunţate prin serviciul 112. Operaţiunile de localizare şi lichidare a consecinţelor acestor evenimente
neplăcute au fost executate de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, sub coordonarea directă a primarului, Adrian Teban prezent la
intervenţii, a sefului SVSU, Arion Florin şi a inspectorului, Mircea Zbutea.
Ţinând cont că majoritatea incendilor s-au datorat unor scurt circuite electrice, facem apel la cetăţeni : Nu utilizaţi sisteme electrice improvizate sau cu defecţiuni! În cazul unui scurtcircuit, nu folosiţi, la înlocuirea siguranţei, un fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect!
Prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor, etc. în cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se
poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, putându-se declanşa un incendiu.
Nu fiţi neglijenţi! Protejaţi-vă gospodăriile de incendiu şi efectele lui distrugătoare!
În orice situaţie de urgenţă apelați numărul unic 112 sau telefonul direct al SVSU CUGIR – 0258755455.
Florin ARION

VOX POPULI:

Ce părere aveţi despre migraţia politică? Este necesară o curăţenie în viaţa publică?

Mânăşturian Teodor
Este o bătaie de joc de care sunt responsabili nu doar cei care
trec de la un partid la altul, ci şi cei care îi primesc pe aceşti traseişti
politici. De aceea o curăţenie în viaţa politică românească nu se poate
face dacă astfel de metehne sunt întreţinute la nesfârşit.
Ovidiu Bobolea
Părerea mea referitoare la migraţia politică este de la prostă, la
foarte proastă şi mai jos. În ceea ce priveşte o posibilă curăţenie, cred
ca singura la care putem spera este cea de pe domeniul oraşului. Viaţa
politică însă nu se va curăţa nici peste 2000 de ani.
Dana Bojiţă
Această migraţie politică este o dovadă de imoralitate şi lipsă
de verticalitate. Din păcate, este o prezenţă constantă a vieţii politice româneşti care este dominată de aceiaşi oameni cu care ne-am
obişnuit de 20 de ani. Singura schimbare care are loc este sigla sub

care ei ni se înfăţişează . De aceea, cred că o curăţenie a vieţii
politice nu poate avea loc în astfel de condiţii. Avem nevoie de
oameni tineri, cu alte principii şi viziuni.
Bura Brutus
De 20 de ani această migraţie politică a făcut numai rău. Am
mai îmbătrânit cu 20 de ani şi nu putem spera la mai bine.
Mihăiescu Silvia
Nu pot fi de acord cu migraţia politică, însă, noi oamenii
de rând suntem atât de asaltaţi de problemele de zi cu zi încât
nu avem timp să vedem cine trece de la un partid la altul. Şi
chiar dacă am ştii, un lucru este foarte clar: viaţa politică este o
minciună. Nu de problemele oamenilor sunt interesaţi politicienii, ci de propriile lor afaceri.
Luminița BIRĂESC

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.

MORARIU MARIN
Consilier Local PDL

Data naşterii: 11 octombrie 1962
Studii:
-2000 - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea
de Construcţii de Maşini, profilul Inginerie Managerială şi
Tehnologică, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini,
Inginer
-1992– Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de
Construcţii de Maşini, specializarea T.C.M., Subinginer
-1981- Liceul Industrial Nr. 1 Cugir, profil Electrotehnică
Activitate profesională:
2011- prezent : Director General - S.C. Uzina Mecanică
Cugir S. A.
2010- 2011 : Director General Adjunct- S.C. Uzina
Mecanică Cugir S. A.
2005 -2010 : Inginer, Compartiment Tehnic Asigurarea
Utilităţii, S.C. Parcul Industrial Cugir S.A.
2004-2005 : Inginer Managementul Calităţii S.C. ALBANICSERVICE S.R.L.
2004 : Şef Departament Tehnic, Holzindustrie Sebeş
1983-1984: Atelier Energetic, Secţia Mecano-Energetic,
Producţie Utilităţi, S.C. Uzina Mecanică Cugir S. A.
Activitate politică
1998- prezent : membru PDL Cugir
2008-prezent : Consilier Local
Ioana PAȘTIU, Secretar

Încă un proiect câştigat
în oraşul Cugir

Anul 2012 a început cu succes pentru Oraşul Cugir, care a semnat, în data de 29.12.2011 contractul de finanţare pentru proiectul
“Festivalul naţional de dansuri şi tradiţii populare - Cugir”, depus
în luna octombrie 2010, în baza programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului”, domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.
Proiectul are prevăzute în cadrul său activităţi de promovare
şi mediatizare a produsului turistic intitulat “Festivalul naţional de
dansuri şi tradiţii populare - Cugir” şi urmează a se desfăşura în locul numit “Poiana cu goruni”, situat la marginea de vest a localităţii
Vinerea. Obiectivul acestuia este reprezentat de consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării patrimoniului cultural
şi a activităţilor de marketing specifice, având o perioadă de implementare de 36 de luni. Valoarea investiţiei se ridică la aproape
1.000.000 lei din care administraţia locală trebuie să suporte din
bugetul local doar cheltuielile neeligibile, reprezentând doar 2%
din valoarea totală.
Ideea proiectului s-a născut din dorinţa administraţiei publice
locale de a păstra vie flacăra tradiţiilor şi de a promova din punct
de vedere al atracţiei turistice această zonă bogată atât din punct
de vedere natural cât şi cultural, istoric şi etnofolcloric. Prin intermediul acestui proiect se doreşte atragerea a cât mai mulţi turişti
din ţară şi de peste hotare care se vor bucura de un spectacol inedit
organizat cu scopul de a promova şi valorifica patrimoniul local.
Totodată, nu este de neglijat posibilitatea ca, odată cu turismul,
să crească şi numărul de investitori, aspecte care ar putea duce la
îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei. 		
Ana-Maria STOIAN, Inspector Biroul de Management al
Proiectelor cu Finanţare Internaţională

