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Interviu cu primarul orașului Cugir,
Ing. Adrian Teban
Domnule primar, suntem în preajma alegerilor locale care vor avea
loc in 10 iunie. Privind retrospectiv ultimi patru ani, care credeţi că
sunt argumentele care vă recomandă pentru un nou mandat de primar?
În momentul în care am intrat în politică în anul 2004 şi am devenit
pentru prima dată primarul oraşului Cugir mi-am propus mai multe lucruri, care au devenit pentru mine un fel de canon politic, dacă aş putea
spune aşa. În primul rând mi-am propus ca întotdeauna să pot sta drept
în faţa oamenilor, să-i pot privi în ochi cu demnitatea celui care ştie că a
făcut pentru oraş şi cetăţeni tot ceea ce i-a permis priceperea, experienţa,
posibilităţile financiare şi prevederile legale.
După 8 ani în care am fost primar, nu am nici cea
mai mică reţinere în a mă întâlni cu oamenii din
Cugir, Vinerea şi satele de munte, ci dimpotrivă,
îmi face plăcere să ies pe stradă, să le ascult opinile, problemele şi criticile. În ceea ce privesc argumentele concrete care mă recomandă pentru
un nou mandat, eu consider că cetăţenii sunt cei
care pot aprecia cel mai bine acest lucru.
Referitor la mandatul 2008-2012, care sunt
cele mai importante realizări ?
Vă mărturisesc că înainte de a-mi depune
candidatura am luat fluturaşul de la alegerile
din 2008 şi am analizat toate proiectele pe care
mi le-am propus atunci. În ciuda faptului că am
traversat o perioadă de criză financiară şi a faptului că am fost un primar al opoziţiei, am reuşit,
împreună cu Consiliul Local să punem în aplicare majoritatea acelor proiecte. Am modernizat
tot bulevardul, am amenajat parcul Micro 7, am
continuat programul de amenajat parcări şi reabilitat troturare pe străzile Gr. Ureche, Ştefan cel
Mare, Aleea Ştefan cel Mare, E. Racoviţă, Victoriei, Rozelor, şi parţial pe str. Lalelelor, unde
lucrările sunt în desfăşurare. Am amenajat două
baze sportive: una la stadionul nou-Clubul Sportiv Oăşenesc Cugir, iar cealaltă la Vinerea- Olimpia Vinerea.
Ceea ce nu am promis în 2008, dar am reuşit să demarăm, devenind
prioritatea noastră numărul unu, se referă la reabilitarea, modernizarea
şi dotarea spitalului. Am început cu refacerea şarpantelor la ChirurgieInterne şi Ginecologie-Pediatrie, cu montarea de geamuri termopan la
mansarda celor două clădiri şi am continuat cu reabilitare saloanelor şi
grupurilor sanitare, investiţii ce se află în derulare. Tot din bugetul local
am amenajat şi dotat o spălătorie şi am achiziţionat un analizor automat
şi un ecograf performant. Procesul de modernizare va continua în viitor
şi avem convingerea că în curând Spitalul Orăşenesc Cugir va oferi servicii şi condiţii decente cetăţenilor.
Pentru că vorbeaţi de viitor, spuneţi-ne care sunt principalele
dumneavoatră proiecte?
Pe lângă spital, în centrul preocupărilor mele şi ale echipei de
consilieri pe care sper că o voi avea alături după 10 iunie, va fi dezvoltarea economică a Cugirului. Până acum ne-am lovit de probleme de
infrastructură cum ar fi lipsa canalizării, a reţelelor de energie electrică,
starea proastă a unor drumuri, chiar şi lipsa atractivităţii estetice a
localităţii. În mare parte aceste aspecte sunt rezolvate, motiv pentru care

acum a venit timpul să ne concentrăm eforturile în atragerea
de investitori. Vrem să creem un nou parc industrial, sau îl
extindem pe cel actual, astfel încât locurile de muncă să nu mai
reprezinte o problemă atât de gravă pentru locuitorii Cugirului. Totodată vom exploata toate pârghiile de care vom dispune
pentru a menţine în localitate tradiţia industriei de apărare.
Binenţeles că vom continua proiectele aflate în lucru şi mă
refer în primul rând la finalizarea canalizării în Cindeni şi Vinerea, la reabilitarea străzii 21 Decembrie, a străzii Drăgana, la
proiectul de amenajare a parcărilor pe
străzile Constructorului, I. Creangă,
Mureşului, Ghe. Asachi.
Avem şi proiecte destul de
îndrăzneţe pe care sper că vom reuşi să
le punem în practică din care amintesc
realizarea unei Săli Polivalente, precum şi locuri de agrement şi de picnic
pe Râul Mare, Râul Mic şi în Poiana cu
goruni din Vinerea.
Domnule primar, Adrian Teban
cu ce speranţe întămpinaţi alegerile
din 10 iunie?
Alegerile
sunt
expresia
democraţiei, de aceea prima mea
speranţă este legată de prezența oamenilor la urne. Exprimarea votului este
atât un drept constituţional, cât şi o
responsabilitate socială. De foarte
multe ori auzim expresii de genul
"nu mă interesează politica, îmi văd
de treaba mea şi să facă cine ce vrea",
ceea ce relevă o atitudine cinică, de
indiferenţă totală faţă de viitorul individual şi comunitar. Nu putem avea
pretenţia ca lucrurile să meargă bine
într-o societate în care doar jumătate
din populaţie, sau chiar mai puţin, îşi
exprimă opţiunea. Acest lucru înseamnă că minoritatea decide
soarta majorităţii, ceea ce nu este normal. Însă, din punctul
meu de vedere responsabilitatea cetăţenilor nu se reduce doar
la exprimarea votului, ci începe cu mult înaintea acestui moment. Fiecare persoană are datoria de a acorda interes programelor şi candidaţilor, astfel încât să poată să îşi formeze o
opţiune justificată. Este un efort minim pentru o decizie care
ne afectează viaţa de zi cu zi.
De aceea profit de ocazie pentru a transmite un mesaj tuturor locuitorilor din Cugir, Vinerea şi satele de munte: acordaţi
interesul cuvenit acestui moment premergător alegerilor, în
care puteţi afla cine şi ce doreşte să facă pentru dumnevoastră!
Evaluaţi programele şi candidaţii apoi mergeţi la vot și votați
așa cum vă îndeamnă conștiința, INDIFERENT de opțiuni.
Cel mai important este să votați.
Domnule primar vă mulțumim și vă dorim succes în activitate !
Interviu realizat de Luminița BIRĂESC

Staţia de epurare a apelor uzate din Cugir intră în reabilitare
În toamna acestui an va fi demarat un proiect judeţan mult aşteptat de către administraţia locală cugireană. Este vorba despre reabilitare staţiei de epuare a apelor uzate ce se află la intrarea în localitatea Cugir. Investiţia face parte din proiectul judeţean „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba”, proiect cofinanţat prin Programul Sectorial de Mediu.
În 1 mai, primarul Adrian Teban a participat la sediul APA CTTA Alba la semnarea contractului privind această investiţie. La eveniment au participat directorul general al APA CTTA Alba, Viorel Lazăr, reprezentanţi ai firmei austriece Wabag Water Servicies care a
câştigat licitaţia şi reprezentanţi ai consultanţilor şi proiectanţilor.
Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate din Cugir are o valoare de aproximativ 19.500.000 de lei fără TVA. În următoarele 3 luni
de zile firma executantă trebuie să realizeze proiectarea şi organizarea de şantier, iar din toamnă să înceapă efectiv lucrările, care se vor
încheia în luna mai 2014.
Primarul Cugirului, Adrian Teban a profitat de prezenţa responsabililor de proiect şi ai firmei executante pentru a-şi exprima speranţa
cu privire la respectarea termenelor dar şi la calitatea lucrărilor. De asemenea,
edilul Cugirului a spus că prin acest proiect speră să fie rezolvată problema
privind canalizarea din Vinerea, investiţie realizată de Primăria Cugir, dar care
nu funcţionează din cauza lipsei staţiei de epurare. Directorul APA CTTA Alba,
Viorel Lazăr a declarat că se va încerca racordarea canalizării din Vinerea, prin
diferite fonduri, la staţia de epurare a Cugir.
Tot în cadrul proiectului judeţean, la Cugir vor fi extinse şi reabilitate
reţelele de canalizare, lucrări ce fac obiectul altui contract, în valoare estimată
de 3,3 milioane de euro. Deschiderea ofertelor este programată pentru data de
14 iunie a.c. Proiectul prevede extinderea reţelei de canalizare cu 12.600 ml
pentru 2550 de locuitori şi reabilitarea altor 1763 ml de reţele de canalizare.
Totodată, în data de 7 mai s-au deschis şi ofertele pentru atribuirea contractului
privind reabilitarea staţiei de tratare a apei din Cugir, cu o valoare estimată de
1 milion de euro.
Ing. Mircea ȚÂRLEA, Director SC Apa CTTA Cugir
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Portrete Cugirene
GIANINA CRISTINA
DÂRJAN - CRIŞAN

O vorbă românească spune că
ziua bună se cunoaşte de dimineaţă
şi acest proverb se potriveşte de
minune personalităţii unei cugirence pe care dorim să v-o
prezentăm în acest număr. Este
vorba despre Gianina Dârjan,
căsătorită Crişan, care, din anii
de şcoală petrecuţi la Cugir, ne-a
obişnuit cu performanţe permanente concretizate prin obţinetrea
diplomelor pentru locul întâi pe
parcursul studiilor. La Colegiul
Naţional "David Prodan" a fost
elevă în clasa de chimie şi şefa de
promoţie a unei generaţii de elită. A urmat apoi studiile la Facultatea
de Farmacie, din cadrul UMF Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în
1994. Treptele afirmării profesionale au fost urcate cu trudă şi seriozitate: farmacist specialist (1998), farmacist primar (2003), doctorat (2004). Pentru teza sa de doctorat în Ştiinţe medicale, domeniul farmacie a ales subiectul "Studii farmacobotanice asupra unor
specii indigene de Veronica (Scrophulariaceae)" şi a obţinut calificativul "cum laudae". A lucrat ca farmacist în laboratorul de Soluţii
perfuzabile din cadrul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca (1994
-1996), ocupând apoi posturile de preparator, asistent universitar, şef
lucrări, conferenţiar la Catedra de Botanică Farmaceutică din cadrul
aceleiaşi universităţi. Meritele sale profesionale şi umane i-au fost recunoscute în cadrul universităţii prin numirea în diferite funcţii: şef
de lucrări din 2007, membru în Consiliul facultăţii (2008-prezent),
prodecan al Facultăţii de Farmacie (2008-2012), decan (din 2012),
membru în Senatul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca din 2012.
Calităţile sale de specialist în domeniu i-au fost recunoscute prin
cooptarea în diferite asociaţii profesionale: Colegiul Farmaciştilor
din România - Filiala Cluj (1994 ), Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din Romania (1999), Association for Medicinal and Aromatic
Plants of South East European Countries (2004) şi Society for Medicinal Plant Research (2006).
Gianina Dârjan -Crişan a participat la 6 proiecte care au adus
granturi importante pentru facultatea în care îşi desfăşoară activitatea , iar la două dintre ele a fost manager de proiect. Temele
abordate în aceste proiecte ţin de o abordare de strictă specilaitate
şi vă reţinem atenţia doar cu câteva subiecte: Ruscus auleatus, între protecţie şi utilizare medicinală, Aplicarea biotehnologiilor în
vederea obţinerii de biomasă cu principii active şi Genul Veronica - identificarea interrelaţiilor între diversitatea biologică şi cea
ecologică a speciilor identificate în arii protejate şi la nivel naţional,
în scopul caracterizării, conservării şi gestionării durabile a resurselor genetice.
Gianina Dârjan - Crişan este autoarea a 9 cărţi de specialitate
şi a 27 de articole publicate în extenso. De-a lungul carierei sale
universitare a susţinut la Facultatea de Farmacie cursuri de Botanică
farmaceutică (anul I), Farmacogenetică (anul II) şi Biologie Celulară
- linia franceză (anul II). A coordonat 28 de lucrări de licenţă
ale studenţilor săi, aflaţi la final de studii. Vorbeşte fluent limba
engleză, iar la franceză a obţinut dificila Diplomă DELF, care atestă
cunoaşterea aprofundată a acestei limbi.
Gianina este căsătorită cu Ovidiu Crişan care este conferenţiar
universitar şi au doi copii, pe Anda de 15 ani şi pe Alex de 6 ani.
Suntem convinşi că cei doi tineri universitari au aplicat şi în educaţia
copiilor aceleaşi principii de muncă şi viaţă pe care le-au primit din
partea părinţilor lor: cinste, corectitudine, disciplină, determinare.
A pătrunde în elita academică din Cluj-Napoca nu este la îndemâna oricui şi chiar dacă ai ajuns în primul eşalon este îngrozitor de greu să te menţii, pentru că rigorile ştiinţifice sunt foarte
mari. Numele soţilor Crişan aflat pe lista profesioniştilor din cel
mai pretenţios şi performant centru universitar, nu face decât să ne
umple inimile de mândrie.
Pentru că prin portretele pe care le realizăm susţinem valoarea,
competenţa şi profesionalismul, încheiem prin a-l cita pe lingvistul
şi filologul Vasile Bogrea, care afirma că: "Adevăratele valori nu fug
de lumină, învăluindu-se în mister. Numai putregaiul are nevoie de
întuneric pentru a străluci."
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar
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Patru saloane ale spitalului reabilitate ca urmare a campaniei
“Dau şi eu pentru spitalul meu!”
Peste 500 de cugireni au participat la spectacolul caritabil organizat cu scopul de a strânge fonduri pentru reabilitarea unor saloane ale Spitalului Orăşenesc Cugir. Spectacolul s-a desfăşurat sub sloganul "Dau şi eu pentru spitalul meu!",
astfel că cei prezenţi au făcut donaţii în urna amplasată în foaierul Casei de Cultură. Suma colectată a fost de 6672
ron, la care s-a adăugat încă 1000 euro donaţi ulterior evenimentului. Cu aceste fonduri vor fi reabilitate două saloane din cadrul
secţiei de Pediatrie şi două saloane ale secţiei de Ginecologie, ale
căror manoperă şi materialele de construcţie provin de asemenea
din sponsorizări. Firma de construcţii contractată a început deja
lucrările, astfel că cele patru saloane vor fi gata să ofere din luna
iunie cele mai bune condiţii pacienţilor spitalizaţi.
Trebuie precizat că a fost asigurată transparenţa la numărarea
banilor de care s-a ocupat o comisie formată din 8 membri, printre
care s-au aflat şi doi reprezentanţi ai cetăţenilor, aleşi întâmplător
la începutul spectacolului. Suma colectată a fost făcută publică
prin citirea de către viceprimarul, Rodica Florea a procesului verbal semnat de către toţi membrii comisiei, în timpul programului
artistic, ulterior și precum și prin mass media.
Campania a fost iniţiată de principala forţă politică din localitate, ai cărei lideri Adrian Teban şi Cornel Murg au ţinut să
mulţumească tuturor cugirenilor care au sprijinit spitalul, precum şi tinerilor şi profesorilor care s-au implicat în spectacolul artistic organizat.
La spectacol au luat parte oameni politici, agenţi economici din oraş, medici, profesori precum şi numeroși cetăţeni
Totodată alături de cugireni a fost prezent Directorul ADR Centru, Simion Creţu.
Cristian SIMU, Manager Spitalul Orășenesc Cugir

Prevenirea furturilor din locuinţe,
dependinţe şi anexe gospodăreşti
Siguranţa cetăţenilor oraşului Cugir constituie o prioritate a activităţilor specifice executate de poliţiştii care îşi
desfăşoară activitatea în oraşul nostru.
Poliţiştii prin acţiunile şi măsurile luate, urmăresc prevenirea unor fapte ce aduc atingere proprietăţii publice şi
private şi luarea de măsuri legale faţă de persoanele care
comit fapte de natură contravenţională şi penală.
Având în vedere că în ultima perioadă de timp au fost
sesizate furturi din cabane şi anexe gospodăreşti, dorim să
prezentăm cetăţenilor oraşului Cugir câteva recomandări
preventive:
- asiguraţi-vă uşa la intrare cu încuietori şi sisteme
antiefracţie:
- dacă s-a pierdut una dintre cheile uşii dvs., schimbaţi
încuietorile;
- când sunteţi acasă, lăsaţi cheia în broască prin interior, dar răsuciţi-o într-o poziţie care să nu permită degajarea ei, dacă se introduce o altă cheie potrivită din exterior;
-nu permiteţi accesul în locuinţă şi nu furnizaţi
informaţii despre dumneavoastră , bunurile pe care le
deţineţi, persoanelor străine care pretind că reprezintă di-

verse instituţii, dar care nu se pot legitima. Solicitaţi ca
persoanele respective să se legitimeze şi reţineţi eventual numele acestora şi instituţia din care fac parte, fără
a le permite accesul în locuinţă;
-nu faceţi publică plecarea dvs. de acasă pe perioade lungi de timp, iar în cazul în care lipsiţi temporar
de la domiciliu, rugaţi o persoană de încredere să vă
supravegheze locuinţa.
În ceea ce priveşte deţinătorii de case de vacanţă
şi cabane nelocuite sau locuite temporar, adresăm
rugămintea ca proprietarii acestora să le asigure
corespunzător cu încuietori şi sisteme de închidere
care să împiedice accesul persoanelor care au intenţia
de a pătrunde şi a le sustrage bunuri.
În cazul în care observaţi că ceva nu este în regulă,
sau aveţi suspiciuni de orice fel, vă rugăm să anunţaţi
cu operativitate poliţiştii din cadrul subunităţii noastre,
apelând numerele de telefon 112 sau 0258/751525, 025
8/754004.
Agent principal de poliţie,
Camelia Rodica SINEA,
Poliţist de proximitate

Baza sportivă nouă, la Vinerea
La începutul lunii mai a avut loc inaugurarea bazei sportive de la Vinerea care poartă numele vechii echipe de fotbal a localităţii-Olimpia Vinerea. Evenimentul, organizat de Primăria Cugir, împreună cu Clubul Sportiv Orăşenesc
Cugir, s-a bucurat de o prezenţă numeroasă atât din partea cetăţenilor, cât şi a oficialităţilor dintre care îi amintim
pe primarul Adrian Teban, viceprimarul Rodica Florea, consilierul judeţean Mihai Nicuşor şi consilierii locali: Emil
Muntean, Tatiana Petric, Dan Cherecheş, Micu Romulus, Petru Baciu, Ştefan Iulian, Mircea Ţârlea, Păştină Aurel şi
Trifan Mircea.
Cu ocazia inaugurării acestei baze sportive au fost jucate şi primele meciuri pe terenul proaspăt renovat. În deschidere a avut loc amicalul Old Boys dintre fostele echipe Olimpia Vinerea şi Metalurgistul Cugir. Confruntare a
adus în faţa microbiştilor nume importante ale fotbalului local: Kilin Alexandru, Iovănescu Ştefan, Lăncrăjan Ovidiu,
Tomescu Sorin, Ţimpea Emil, Vătafu Tudor, Budea Florin, Achim Florian, Sălăjan Gheorghe, Paşcanu Cătălin, (Metalurgistul Cugir), Urieşiu Iulius, Danciu Octavian, Furdui Ştefan, David Dorin, Schadi Felini, Stanca Ioan, Oltean Ioan,
Barbu Cornel, Herlea Adrian, Pârvan Nicolae, Moldovan Vasile, Borsa Alexandru, Crăciun Ioan, Herlea Olimpiu,
Şandru Cristian (Olimpia Vinerea). După acest amical, s-a desfăşurat meciul dintre CSO Cugir II şi Sportul Pianu,
din cadrul competiţiei judeţeane din liga a V-a, finalizat cu 2-1.
Reamintim că lucrările la stadionul din Vinerea au început anul trecut şi au presupus reabilitarea şi mansardarea
clădirii existente, renovarea vestiarelor, racordare la reţelele de utilităţi, apă şi energie electrică, împrejmuirea terenului şi balastarea drumului de acces din strada Culturi.
Adrian MIHAI, Director CSO

Tineri cugireni în competiții naționale
Sâmbătă, 31 martie 2012, a avut loc Concursul Național de Muzică pentru Formațiile Instrumentale, Corale, și
Soliști Vocali din Învățământul Preuniversitar – faza județeană, în Sala Festivă a Liceului de Artă din Alba Iulia.
Fiecare participant a putut respira atmosfera liniștită a sălii în lumina egală a după-amiezii; a putut trece cu privirea peste culorile ce emană asprime și amintesc de școlile vechi cu ferestre mari ce stăpânesc cadrul cu o masivitate
nelipsită de grație. Toate însă, scădeau notabil în raport cu vetustul pian ce patrona întreaga scenă.
Și după vechiul obicei, acela de a înălța ode, elevii Școlii cu Clasele I-VIII Nr. 3 Cugir au interpretat zece melodii în
speranța unor aprecieri bune, încadrate la secțiunile: Grup Vocal – Folclor, Grup Vocal – Divertisment și Solist Vocal
– Divertisment. Acestea nu s-au lăsat așteptate și luni, 2 aprilie, am aflat de cele trei premii I obținute de Grupul vocal
Mlădițe Cugirene, trei premii III obținute de Grupul folk Anotimpuri și de Trif Alexandra și o mențiune obținută de
Trif Bianca. Profesorii coordonatori ai acestor elevi: Ionela Popa (Mlădițe Cugirene) și Luminița Cebotari (Anotimpuri) speră să obțină rezultate la fel de bune și în continuare. Succes grupului Mlădițe Cugirene la etapa națională!
Prof. Dr. Luminița CEBOTARI

Curierul de Cugir
DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Proiect privind câinii vagabonzi
Pe baza unei hotărâri adoptate în Consiliul Local Cugir,
administraţia locală intenţionează să închirieze un spaţiu în care vor
fi strânşi şi adăpostiţi temporar câinii fără stăpân din oraş. Spaţiul pe
care îl are în vizor primăria este un fost grajd pentru porci, aflat în
proprietatea UM Cugir, cu o suprafaţă construită de 454 mp şi cea a
terenului de 1.605 mp. Aici vor fi amenajate cuşti în care patrupedele
vor fi cazate şi vor primi hrană, până până când vor fi adunate într-un
anumit număr, ce va fi stabilit prin contractul ce va fi ulterior semnat
cu o firmă specializată, care îi va prelua în custodie.
Acest adăpost temporar este o soluţie eficientă şi rapidă , în condiţiile
în care amenajarea unui adăpost la standarde europene pentru câini
reprezintă o investiţie costisitoare şi nu poate fi susţinută, deocamdată,
din bugetul local.

Operativitate în rezolvarea problemelor de
ordine publică în oraşul Cugir

Consiliul Local al oraşului Cugir a aprobat un Proiect de Hotărâre
privind “Operativitate în rezolvarea problemelor de ordine publică în
oraşul Cugir”. Proiectul vizează consolidarea unui parteneriat bazat
pe încredere şi transparenţă între Consiliul Local Cugir prin Poliţia
Locală şi Poliţia Oraşului Cugir. Demersul are la bază o adresă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, prin care se solicită încheierea
unui Protocol de colaborare pentru anul 2012 şi sprijinirea lunară cu
carburant pentru trei autovehicule din dotarea poliţiei oraşului Cugir
care desfăşoară activităţi de patrulare pe raza localităţii.
Scopul protocolului este acela de a creşte mobilitatea efectivelor de
poliţie, care prin prezenţa lor în teren precum şi prin deplasarea în timp
util în zona de desfăşurare a unor conflicte, pot preveni faptele antisociale, asigurând protecţia şi siguranţa cetăţenilor

Campania
de dezinsecţie şi deratizare
În perioada 15 mai - 1 octombrie 2012 Primăria Cugir demarează
Campania de dezinsecţie şi deratizare pe teritoriul oraşului Cugir.
Acestă campanie se derulează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă
al populaţiei.
Ordinul prevede obligativitatea asociaţiilor de locatari sau proprietari de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de artropode şi
rozătoare vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin.
Primăria Cugir va demara în acestă perioadă acţiuni de
dezinsecţie şi deratizare a parcurilor de pe teritoriul oraşului.
Conform art. 1 , punctul 1 al Hătărârii Consiliului Local nr.
79/2011 neexecutarea acestor lucrări de dezinsecţie şi deratizare se
pedepseşte cu amendă între 300 şi 500 lei.
Insp. Mădălina URIȚESCU

C.A.R. pensionari la ceas aniversar
Vineri, 11 mai a avut loc la Casa de Cultură a oraşului, Adunarea
Generală a Reprezentanţilor C.A.R.P Cugir, unde s-au prezentat
realizările anului 2011 şi obiectivele ce se propun pentru anul 2012.
Adunarea Generală a fost însă una deosebită, deoarece în acest
an am sărbătorit 45 de ani de la înfiinţarea Casei de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor- 1967-2012.
Pe lângă cei 50 de delegaţi ai C.A R P au luat parte la aniversare dnul primar ing.Adrian Teban şi d-na viceprimar, prof. Rodica Florea.
Au participat ca invitaţi, d-nul Morariu Ovidiu-primvicepreşedintele
Federaţiei Naţionale a C.A R P-urilor din România, precum şi
preşedinţii şi contabilii şefi ai C.A R P-urilor din: Hunedoara, Simeria,
Orăştie, Alba-iulia, Sebeş, Aiud, Ocna-Mureş. De asemenea, neam bucurat
de prezenţa
d-nului Alexandru
Retegan
Directorul
Casei
Judeţene de
Pensii Alba,
care la finele
şedinţei
a
susţinut
audienţe la
sediul nostru .
Tu t u ror delegaţilor şi invitaţilor li s-au înmânat diplome aniversare si
o broşură cu un scurt istoric despre oraşul Cugir şi despre C.A R
Pensionari de la înfiinţare şi până în prezent. Sedinţa a fost urmată
de o masă festivă ce a avut loc la restaurantul “La Angelo”. Tuturor
participanţilor şi tuturor pensionarilor le urăm un călduros “La
Mulţi Ani”, multă sănătate şi bătrâneţe uşoară !
Vistian Blaga- Preşedintele C.A.R.P Cugir

Curierul de Cugir

3

Ce alegeți ?
Azi chiar îmi fac de cap, mă las de poezie, mă las de compania
cărților în spațiul și timpul cărora cobor de multe ori, mă las de
plimbările fără țel și fără destinației și... cobor pe pământ. Oricum
nu știți cine sunt, ce hram port și în fond...
“Foaie verde de alune/ Ce să-mi faci tu mie lume...”
E bine că mă citiți și nu mă auziți! De ce ? Simplu. Aș vrea să
vă trezesc din amorțeală, să strig : hai să facem ceva, hai să dăm
mâna și tu, și tu de colo, și celălalt, nu fă ca mine, fă ca tine dar fă
ceva. Privim și-am privit calitățile românilor cu mândrie, defectele cu îngăduință, suntem docili până la Dumnezeu. Se spune că
tot poporul român se trage din Vlad Țepes. De ce ? Păi fiecare a
dat sau a tras o țeapă.
În final vă întreb. Ce credeți dumneavoastră despre bogați și
săraci, despre prinți și cerșetori?
Nu poate fi nimeni naiv să creadă că oamenii se nasc egali,
unul e mic, altul e mare, unul e urât, altul frumos, unul are ochii
albaștrii, altul verzi. Social egalitatea a fost un vis. Copilul care
crește desculț prin bălării nu poate fi egal cu cel încălțat de la 3
luni în pantofi Versace. Unul își păstrează felia de pâine pentru
ziua următoare, altul își bagă adânc degetele în caviar. Sărăcia e ca
și coloana infinitului a lui Brâncuși, te strânge, te lasă, te strânge,
te lasă…
Bogații sunt niște săraci ce-și numără banii- spunea cineva…
Cu siguranță standardul de viață creează în timp copii diferiți,
oameni diferiți.
Am citit de mult o povestioară scurtă, extrem de scurtă. Simt
nevoia să v-o spun și dvs. Printr-o întâmplare canarul aflat întro colivie se eliberează. Curios și emoționat acesta cercetează o
vreme libertatea, care se dovedește a fi o colivie ceva mai mare.

Ciripitul începe să-i fie cenzurat, cerul este plin de vulturi…
Asta-i libertatea, se întreabă canarul?
A-ți citit cu siguranță “Prinț și cerșetor”, dac-ar exista o magie (nu prea cred in ea) aș pocni din degete și într-o clipă personajele povestioarei s-ar schimba. Pentru puțin timp cei săraci
să devină bogați și invers. Nu credeți că odată trecuți în situații
inverse lumea n-ar mai alerga după himere? Sărăcia nu mai este
de mult o virtute.
Pixul meu aleargă pe hârtie fără să vă spună de altfel nimic.
Dar, de fapt eu chiar doream să vă spun ceva, ceva în care cred cu
adevărat. Cred că putem ieși din starea de amorțeală și la fel de
bine cred că toți putem face acest lucru. Cum? Simplu. Aducându-ne aminte versurile lui Coșbuc:
“Sunt suflet în sufletul neamului meu
Şi-i cânt bucuria şi-amarul
În ranele tale durutul sunt eu,
Şi-otrava deodată cu tine o beu
Când soarta-ţi întinde paharul.”
Putem fi în același timp săraci și bogați, triști și veseli zgârciți
și generoși, gălăgioși și tăcuți. Avem de făcut doar un singur lucru – să alegem, să alegem cum să fim.
Ce alegem? Eu hotărăsc și tu, și tu, și celălalt. Dar aleg. Asta
e lupta mea, lupta cu ei... Sunt canarul cel liber sub soare, ce aleg
? Colivia sau libertatea ?
Încerc să trag ușa după mine. “O zi fără un zâmbet, este o zi
pierdută” spunea Chaplin. Și nu uitați : “Te lași moale, te bagă-n
foale!”.
Pune deștiul și ștampila cu speranțe, a dvs. NONA

Școala, sufletul satului
La început de aprilie, străzile satului înfloreau și ele ,luminate de chipuri de copii.
Mici sau mari, copiii satului , învăluiți în albul purificator al portului popular, se îndreptau spre Căminul Cultural, pe
scena căruia s-au reunit, ca de atâtea ori, generații diferite, unite prin dragostea pentru tradițiile strămoșești.
Programul prezentat în cadrul spectacolui folcloric „Tradiţii pascale vinerene” de către elevii Școlii „Ioan Mihu”
Vinerea, conduși de domnul învățător Buda Ioan, ne-a
reamintit câteva din dansurile specifice satului : Învârtita, Hațegana și Țarina. Impresionant a fost și momentul
în care elevii școlii, unii împreună cu tați și bunici, au
interpretat dansul bărbătesc “Călușarul “, transmis din
generație în generație și păstrat cu sfințenie .
Momentul de muzică și poezie închinat primăverii a
evidențiat talentul și sufletul curat al copiilor , răsplătind
munca dascălilor, care au pus multă pasiune în pregătirea
celor mici .
La fel de bine primită a fost și sceneta VIZITĂ de I.L
.Caragiale, prezentată de elevii clasei a VI-a sub îndrumarea domnișoarei profesoare Albu Maria. Elevii au reușit să ne introduca în universul operei lui Caragiale, momentul
dorindu-se a fi un omagiu adus marelui scriitor.
În asemenea momente de bucurie, gândul nostru s-a îndreptat cu recunoștință spre cea care și-a închinat întreaga
viață școlii și tradițiilor vinerene, domnișoara profesoară Eugenia Herlea. Cu dăruire și răbdare, a semănat în sufletele
multor generații dragoste și respect pentru credința, portul și datinile străbunilor noștri.
Entuziasmul celor de pe scenă s-a transmis și celor din sală, care și-au exprimat dorința de a participa cât mai des la
asemenea manifestări ce dau viață comunității.
Director, Laura Diana TEBAN

Rromii - Oamenii de lângă noi
La inceputul lunii aprilie s-a sarbatorit “ZIUA INTERNATIONALA A ROMILOR”.
Ideea a fost lansata la Londra in anul 1971- cu ocazia primului
Congres al Romilor. La aceeași reuniune si ulterior s-au adoptat urmatoarele hotarari:
Imnul national al rromilor este” GELEM, GELEM” , (mergem,
mergem) ,dupa melodia cantaretei Olivera Vuco, din filmul iugoslav
”Am intalnit si tigani fericiti”(1967). Steagul international al rromilor
are doua culori si roata; jumatatea de jos -verde –simbol al campiilor inverzite; jumatatea de sus – albastru- simbolul cerului senin,
iar la mijloc –roata, roata vietii, dar
si simbolul nomadismului in relatie
cu spatial originar al Indiei. La Congresul din aprilie 1990 comisia de
lingvistica a uniunii internationale a
romilor a stabilit Alfabetul international al rromilor.
In anul 2002 la 8 aprilie s-au
sarbatorit 1000 de ani de atestare a
rromilor in Europa.
Rromii cugireni- cetateni romani de etnie rroma sunt in numar de
aproape 700, respective aprox 3,5%
- conform rezultatelor recensamantului din anul 2011. Numarul total al
locuitorilor orasului Cugir fiind de 20.119.
Problemele rromilor cugireni sunt comune celor din intreaga
tara: invatamantul, cultura, locurile de munca, calificarea, sanatatea,
integrarea in comunitate, respectarea drepturilor si indatoririle cetatenesti. In Cugir s-au creat conditii firesti de existenta si afirmare a
cetatenilor romani de etnie rroma, respectiv:
-accesul la cantina sociala – modernizata in anul 2001 cu fonduri
europene si locale;
-baia sociala pentru rromi (publica);

-asociatia rromilor- ROM-CRUC din anul 2003- are sediul de activitate in str. 21 Decembrie nr. 5
Colaborarea dintre institutiile publice locale si comunitate –respectiv concetatenii de etnie rroma se realizeaza
prin Serviciile publice ale Consiliului Local si desigur prin
Consiliul Consultativ Obstesc, pentru probleme sociale deosebite. De mai multi ani exista incadrat un reprezentant al
rromilor ca si consilier la Primarie. De asemenea, exista mediator sanitar in relatiile cu scolile si institutiile publice. La
Scoala Gimnaziala nr. 3 exista o clasa speciala ce cuprinde
copii care doresc sa-si completeze clasele primare, respectiv gimnaziale.
In mod curent, institutiile
publice SPAS-ul , politia romana, politia locala, societatea
“Cugireana”, comisia pentru
invatamant, cultura, sanatate,
sport si protective sociala a
Consiliului Local, impreuna
cu reprezentantii comunitatii
rrome, analizeaza si rezolva
problemele specifice concetatenilor romani de etnie rroma.
Dar, sunt şi “daruri aşteptate
“ de mai mult timp cum ar fi: canalizarea pe Râul Mic şi
în Cindeni, repararea drumurilor în cartierul G Cosbuc,
reabilitarea blocului NATO care constituie “Nava Amiral” a
cartierului, amenajarea unor locuri de joacă în Coşbuc, Râul
Mic, Cindeni. Totodată, este nevoie de implicarea atât a
administraţiei locale, precum şi a cugirenilor de etnie rromă
în realizarea şi păstrarea curăţeniei . “Toti avem drepturi,
dar şi îndatoriri”.
Ing. Aurel VOICU, Consilier local
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- MANIU EDUARD IOAN
(ACT TRANSCRIS, născut în localitatea SAN BONIFACIO - ITALIA);
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-UNGUREAN ION şi OPRIŢA
VALENTINA-MARINELA;
-BÎRSAN
CONSTANTINIULIAN şi GROZA VIORICA-DORINA;
-TRĂISTARU DAMIAN şi
ONEŢIU ANGELA-ELEONORA.
DECESE ÎNREGISTRATE.
-BĂRARI VERONICA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
Doinei nr.14, ap.4;
-CÂRSTOIU EUGENIA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
21 Decembrie 1989, nr. 1C, ap.5;
-MARGINEAN MARIA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
I. Creangă, nr. 70;
-MOCAN TRAIAN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str. Doi-

nei, nr.9, sc.B, et.2, ap.10;
NOJA DOMNICA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Rozelor, nr.13, ap.1;
GÎNDILĂ RODICA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Al. Sahia, nr.38, et.4, ap.17;
URIEŞ ANA, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Vinerea, str.
Morilor, nr. 90;
MUNTEAN ANA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Mărăşeşti. nr.31;
PÂRVU IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. George Coşbuc, nr.26, ap.6;
MĂRGINEAN ELENA,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str. Bradului, nr.13;
ŞINCU ILEANA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. George Coşbuc, nr.12;
DĂRĂBANŢ MARIA,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str. M. Viteazu, nr. 129;
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri Stare Civilă

Sfatul Specialistului:

Viermele prunelor

Prunul este unul dintre cei mai răspândiţi pomi fructiferi din gospodăriile românilor. Şi nu este de mirare având în
vedere valoarea prunelor. Varietatea de soiuri de prune ne
dăruiesc o mare cantitate de potasiu, element esenţial unei
bune funcţionări a inimii şi sistemului nervos. Prunele sunt
bogate în vitaminele A, B şi C, în sulf, fosfor, mangan, magneziu, sodiu. Specialiştii sunt uimiţi de influenţa pozitivă pe
care aceste fructe le au asupra sănătăţii: prunele normalizează
pofta de mâncare, uşurează tranzitul intestinal, stimulează ficatul, determină dezintoxicarea umorală şi reîmprospătează
organismul. Au proprietăţi antifebrile, antihelmice, depurative, laxative, emoliente, stimulente nervos. Prunele mai
sunt recomandate în anemie, surmenaj, gută, constipaţie,
intoxicaţii alimentare, colici biliare, etc. Din prune se obţine
şi renumita ţuică de prune, mândria românilor.
Toate aceste calităţi îi determină pe gospodari să acorde o
atenţie mare prunului, în sensul că trebuie ocrotit de atacul
bolilor şi dăunătorilor cu care acest important pom fructifer
se confruntă.
În acest articol vom discuta de viermele prunelor (Cyndia funebrana). Acest dăunător este răspândit în toate zonele
pomicole din ţara noastră. La pomii nestropiţi produce pagube de importanţă majoră(70-80% din producţie). Viermele prunelor are două generaţii pe an. Adultul este un fluture care apare în luna mai şi zboară seara. Femela depune
ouăle pe partea inferioară a frunzelor şi pe fructe. O femelă
poate să depună până la 80 de ouă. Incubaţia durează 6-10
zile, după care ies larvele care au lungimea de 10-14 mm ,
au capul de culoare brun-închis, corpul este la început de
culoare albicioasă pe urmă roz. Larvele au o scurtă perioadă
de deplasare pe fructe 1-2 zile, apoi pătrund în interiorul
acestora şi încep să se hrănească. La completa dezvoltare
larvele părăsec fructele şi se retrag în scoarţa pomilor unde
se împupează. Fluturii generaţiei a doua apar în iulie, zboară
până în august şi ciclul se reia. Aşadar larvele atacă la prima
generaţie fructele verzi în care rod galerii superficiale, apoi
pătrund în interior, consumând pulpa şi ulterior şi sâmburele
fraged. Fructele atacate nu se mai dezvoltă, au un aspect violaceu şi cad prematur. Larvele generaţiei a doua, atacă fructele
în pârgă şi coapte unde fac galerii şi rod pulpa din jurul sâmburelui. La suprafaţa fructelor atacate apar scurgeri gomoase,
care fac foarte vizibil atacul. Fructele atacate cad cu puţin
timp înainte de recoltare şi putrezesc datorită instalării unor
ciuperci fitopatogene. Este foarte bine să cunoaştem biologia
dăunătorului ca să putem intervenii cu tratamente eficiente.
Este clar că trebuie efectuate tratamente atât pentru generaţia
întâia, în mai, cât şi pentru generaţia a doua în iulie-august.
Dintre substanţele care pot fi folosite cu eficienţă în combaterea acestui dăunător periculos amintim: Calypso-0,02%,
Fastac-0,02%, Karate Zeon-0,015%, etc. Tratamentele cu insecticide pot fi asociate cu fungicide împotriva bolilor, mai
ales împotriva moniliozei care afectează grav prunul. Foarte
eficient împotriva acestei boli este produsul Bravo-0,15%.
Anul acesta este promiţător, cel puţin până la această
dată, în ce priveşte producţia de prune. Depinde de fiecare
gospodar în parte, de ce va recolta la toamnă, pentru a se
bucura de calităţile extraordinare a prunelor.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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Demersuri ale Cugirului pentru accesul la autostradă
Administraţia locală continuă demersurile pentru rezolvarea accesului la autostradă pentru locuitorii din Cugir. Primarul Adrian Teban
şi deputatul Teodor Atanasiu au avut întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru a încearca să obţină din
partea acestora o regândire a proiectului autostrăzii. Deputatul Teodor Atanasiu a avut consultări cu Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii,
Ovidiu Silaghi, iar primarul Adrian Teban, cu secretarul de stat Septimiu Buzaşu, cărora le-au solicitat găsirea unei soluţii pentru a permite
locuitorilor şi agenţilor economici să aibă acces la această cale rutieră.
Reamintim că, potrivit proiectului, pe lungimea tronsonului Orăştie - Sibiu, ce traversează judeţele Alba şi Hunedoara sunt prevăzute
două noduri rutiere, unul în apropiere de Sebeş, iar altul de Orăştie, în punctele de intersecţie cu DN 7. Chiar dacă este vorba de 15-20 de km
între cele două căi de acces si localitatea de la poalele Drăganei, îngrijorarea administraţiei locale este legată de posibila izolare a Cugirului din
punct de vedere economic şi turistic. “Din experienţă ştim că atunci când un întreprinzător caută oportunităţi economice, întreabă care sunt
posibilităţile cele mai rapide de acces în localitate. În aceste condiţii, indiferent de ofertele lansate de autorităţile cugirene, există şansa pierderii
unor investitori care vor prefera să-şi dezvolte afacerile în localităţile din apropiere, care beneficiază de ieşire directă în autostradă. La aceste
dezavantaje economice se adaugă şi cele turistice, întrucât nu există legătură cu şoseaua naţională în apropierea DJ 704, drum care face legătura
cu Munţii Şurianu. Ignorarea acestei zone turistice, precum şi a unei localităţi de dimensiunile Cugirului, ni se pare anormală” este de părere
primarul Adrian Teban. Această îngrijorare a fost adusă în atenţia reprezentanţilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care au precizat că vor încerca să identifice o soluţie tehnică pentru a asigura accesul la autostradă a Cugirului, fiind stabilite, totodată şi alte termene pentru
continuarea discuţiilor. Propunerea deputatului Teodor Atanasiu şi a primarulului Adrian Teban a fost aceea de a se amenaja o cale de acces în
apropierea intersecţiei dintre DJ 704 şi DN 7, la Şibot.
Lucrările la autostrada Orăştei-Sibiu sunt programate să fie finalizate în aprilie 2013, iar firma responsabilă de efectuarea acestora este “Strabag” SRL. Valoarea proiectului pe acest tronson depăşeşte 550 milioane lei.			
Călin FURDUI, Administrator Public

Aleșii noștri
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.

PĂȘTINĂ AUREL CORNEL
Consilier Local PSD

Exemplu de spirit civic la 98 de ani
La vârsta de 98 de ani, Benea Nicolae, veteran de război, este un
om cu un profund spirit civic care ne dă o lecţie de atitudine atât
celor mai tineri, cât şi celor mai puţini tineri.
În urmă cu câteva zile a venit la primărie din dorinţa de a purta
o discuţie cu primarul Adrian Teban. Aveam să aflu abia mai târziu
motivul vizitei sale, însă pe moment am fost tentată să cred că este
vorba de o problemă personală destul de importantă din moment ce
a sfidat greutăţile de deplasare inerente venerabilei sale vârste. Am
admirat hotărărea şi răbdarea care se putea citi în ochii acestui om
de 98 de ani, care stătea liniştit pe scaun şi aştepta, sprijinind în mâini toiagul care-i face deplasarea mai uşoară. După ieşirea persoanei
care se afla în biroul primarului, Benea Nicolae a fost întămpinat de
edilul Cugirului care l-a condus înăuntru pentru a afla problemele
care-l frământau.
Spre surprinderea mea, acele probleme nu aveau legătură cu
propria persoană. Benea Nicolae venise să propună anumite lucrări
de interes public, în speţă repararea aleeii de la Biserica Sfântul
Gheorghe. Am aflat din discuţii ulterioare că nu era pentru prima
dată când venerabilul veteran demonstra că este puternic angrenat
în viaţa comunităţii locale, oferind administraţiei diferite sugestii
legate de asfaltarea unor drumuri, salubrizarea unor zone, reabilitarea iluminatului la biserica Sf. Gheorghe,
precum şi propuneri referitoare la marcarea Zilei Eroilor şi la
corectarea scrisului de pe trioţa de lângă primărie.
Câţi dintre noi, cei tineri, sănătoşi, puternici, negârboviţi de
numărul anilor manifestăm interes pentru problemele locale? Personal cred că majoritatea ne raportăm fie cu indiferenţă, fie cu o
atitudine critică la ceea ce, din punctul nostru de vedere, ar trebui să
se facă pe domeniul public.
Mărturisesc că ulterior acestui moment pe care vi l-am adus în
atenţie, am dorit să-i aflu părerea referitoare la prezenţa la vot, aşa

că l-am sunat. Am primit un răspuns simplu, dar hotărât: "Trebuie
să mergem la vot". În faţa acestei atitudini a omului de 98 de ani,
care a luptat pentru libertate, cunoscând sunetul glonţelor, a bobardamentelor, a frigului şi a groazei de pe câmpul de luptă, am
fost cuprinsă de jena unei generaţii care îşi face timp pentru orice
altceva şi mai puţin pentru a-şi exercita dreptul de a vota liber, un
drept pentru care alţii şi-au dat viaţa.
Pe Benea Nicolae l-am întîlnit şi în acest an, ca şi în anii trecuţi
la manifestările dedicate Zilei Eroilor care au loc în data de 24 mai,
la Monumentul Eroilor din faţa Bisericii Sf. Nicolae din Cugir. În
faţa exemplului civic oferit de-a lungul existenţei sale ne exprimăm
respectul şi consideraţia, dorindu-i sănătate şi mulţi ani frumoşi
de acum înainte.
Luminița BIRĂESC

Acțiuni umanitare ale prietenilor din Wasserburg
Cetăţeanul de Onoare al Cugirului, Erich Baumgartner, preşedinte al fundaţiei germane "Freunde Maria Rast" din oraşul înfrăţit Wasserburg s-a aflat luna trecută într-o scurtă vizită la Cugir. Aşa cum ne-am obişnuit de mai bine de 20 de ani, prezenţa dominei sale a avut şi
de data aceasta un scop umanitar, care a vizat dotarea Spitalului Orăşenesc Cugir cu unele bunuri necesare. Erich Baumgartner a adus din
partea asociaţiei pe care o reprezintă: paturi cu sistem hidraulic de ridicare, saltele şi lenjerie de pat, precum şi diferite obiecte de mobilier
pentru saloanele spitalului. Alt gest umanitar care a reprezentat un motiv al vizitei sale a fost acela de a aduce un cărucior electric unui
tânăr bolnav de distrofie musculară progresivă. Erich Baumgartner împreună cu primarul Adrian Teban şi deputatul Teodor Atanasiu s-au
deplasat la locuinţa lui Albu Lucian Gheorghe din Pianu de jos, pe care boala îl ţine imobilizat într-un scaun cu rotile. Situaţia băiatului
fiind intens mediatizată în judeţul Alba, cele trei personalităţi au dorit să-l sprijine pe băiat în lupta lui zilnică cu maladia care l-a privat de
libertatea de a se mişca şi de a avea o viaţă normală, încă de la vârsta de patru
ani. "Am aflat că una dintre cele mai mari probleme ale băiatului o reprezintă
deplasarea, în condiţiile în care scaunul cu rotile pe care-l folosea era vechi şi
improvizat astfel încât să corespundă vârstei şi necesităţii băiatului. În urma
discuţilor purtate, prietenul şi Cetăţenul de Onoare al Cugirului, Erich Baumgartner a fost de acord să-i aducă lui Lucian un cărucior uşor de manevrat, care
să-i permită deplasarea în deplină siguranţă în locuintă şi în afara ei " a declarat
primarul, Adrian Teban.
Acest gest de umanitate a fost completat de sprijinul financiar oferit de Teodor Atanasiu, care i-a donat lui Lucian indemnizaţia primită pe perioada grevei
parlamentare, ca urmare a funcţiei de deputat. În ceea ce privește acțiunile
umanitare ale lui Erich Baumgartner, reamintim că timp de 20 de ani și-a adus
aportul la dotarea școlilor, spitalului, Serviciului voluntar pentru situații de
urgență, etc.

VOX POPULI:

Credeţi că este important să mergem la vot?

Schadi Nicoleta
Votul reprezintă singurul mijlocul prin care , o dată la patru ani, îi putem legitima sau sancţiona pe cei care ne conduc.
Din punctul meu de vedere cetăţenii care nu îşi exercită acest
drept, nu au nici dreptul de a se plânge.
Albu Olimpia
Am 80 de ani şi mă voi duce să votez pentru că eu consider că am suficiente motive să pun ştampila în dreptul candidatului pe care îl prefer. În rest, nu ştiu ce să vă spun, este
opţiunea fiecăruia dacă doreşte sau nu să îşi exercite acest
drept constituţional.
Lazăr Gabriela
Din punctul meu de vedere ar trebui să îşi exprime votul
valabil toţi cetăţenii, de la cei de 18 ani şi până la cei de 90 de
ani. Vă spun acest lucru deoarece am auzit de nenumărate ori
de oameni care merg la vot doar pentru a-şi anula votul. Nu mi

se pare o atitudine responsabilă.
Ciorogar Aurel
Fiecare om face exact aşa cum îi dictează conştiinţa,
însă vreau să vă spun că absenteismul la vot se datorează în
mare parte dezinteresului manifestat de clasa politică pentru problemele cetăţenilor şi mă refer în special la locurile
de muncă şi nivelul salarial.
Jurj Lenuţa
“Votul tău contează” este o expresie sugestivă şi intens folosită, însă nu ştiu câtă lume acordă importanţa
cuvenită exprimării votului. Probabil că absenteismul la
urne dovedeşte lipsa de matruritate politică a românilor
în general. Şi mai cred că mulţi oameni nu sunt foarte bine
informaţi, motiv pentru care sunt uşor influenţabili chiar
şi în opţiunea de merge sau nu la urne.
Luminița BIRĂESC
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