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Adrian Teban : “Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea”
Încep prin a vă mulţumi pentru că la alegerile locale din 10 iunie aţi mers la vot, dând dovadă de unitate
pentru Cugir. In faţa urnelor, 70% dintre dumneavoastră aţi decis să îmi acordaţi un nou mandat de primar, ceea ce mă onorează şi mă obligă în acelaşi timp. Mărturisesc că numărul mare de cetăţeni care mi-au
acordat încrederea m-a făcut să mă simt mulţumit pentru munca depusă în cei 8 ani de zile. În faţa acestei
aprecieri mă simt dator să vă transmit că înțeleg responsabilitatea pe care o am faţă de dumneavoastră şi
localitate. Vă asigur că îmi voi dedica toată puterea de muncă, priceperea şi dăruirea pentru ca oraşul Cugir
să se dezvolte şi din punct de vedere economic şi să ajungă acolo unde îi este locul.
În ultimii 8 ani am reuşit să facem foarte multe din lucrurile pe care ni le-am propus, dar au rămas şi
lucruri pe care va trebui să le finalizăm în viitor. Mă refer mai cu seamă la finalizarea canalizării în Cindeni
şi Vinerea, la reabilitarea străzii 21 Decembrie, a străzii Drăgana, la proiectul de amenajare a parcărilor, la
rezolvarea problemei câinilor fără stăpân. Totodată vom continua investiţiile la spital şi ne vom concentra
eforturile pe dezvoltarea economică a oraşului Cugir, astfel încât locurile de muncă să nu mai reprezinte o
problemă atît de gravă pentru cetăţenii din Cugir.
Toate aceste demersuri, precum şi multe altele, vi le-am prezentat pe perioada campaniei electorale.
Vreau să vă asigur că ele nu sunt promisiuni electorale, ci sunt proiecte concrete, multe dintre ele începute
sau în faza de elaborare. Sunt convins că vom reuşi să realizăm chiar mai mult decât ne-am propus dacă vom
avea mai mult sprijin financiar naţional şi judeţean, decât am beneficiat în ultimi ani.
Doresc să-i felicit pe toţi contracandidaţii mei pentru curajul de a candida la o funcţie publică şi să le
mulţumesc pentru campania civilizată pe care au dus-o. Îi felicit şi pe cei aleşi în Consiliul Local pentru
mandatele obţinute şi îmi exprim speranţa că vom conlucra în folosul dumneavoastră, cetăţenii Cugirului,
ale căror aşteptări avem datoria să le împlinim.
Nu vreau să închei fără a mulţumi fostului viceprimar, Rodica Florea pentru implicarea şi devotamentul pe care l-a manifestat pentru Cugir şi cugireni, pentru faptul că am reuşit să fim o
echipă serioasă, responsabilă şi credibilă în faţa dumneavoastră, locuitorii, ale căror solicitări am încercat să le răspundem în permanenţă. De asemenea, îi doresc actualului viceprimar, Horia
Rotche multă putere de muncă în demersul nostru comun de a oferi o administraţie competentă şi eficientă.
Încrederea cu care ne-aţi investit ne obligă pe noi toţi să muncim cu devotament, perseverenţă şi implicare pentru realizarea proiectelor pe care ni le-am asumat.
Ing. Adrian TEBAN, Primarul orașului Cugir

Ședință de constituire a
Consiliului Local Cugir
Vineri, 26 iunie, la ora 13, a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Local al Oraşului Cugir, convocată prin
Ordinul Prefectului, ca urmare a alegerilor locale din 10 iunie 2012. La eveniment au participat primarul reales Adrian Teban şi 17 din cei 19 consilieri locali aleşi (au absentat din motive obiective Tatiana Petric şi Camelia Dumitrean).
Au fost prezenţi la şedinţă prefectul Dan Simedru, subprefectul Cornel Murg şi consilierii judeţeni Mihai Nicuşor și
Nicolae Truță. Conform legii, pentru început şedinţa a fost prezidată de decanul de vârstă al noilor aleşi locali,Horia
Rotche şi de doi dintre cei mai tineri consilieri, respectiv Bogdan Dumitru şi Vasile Sorin.
Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte: 1. Alegerea comisiei de validare; 2. Prezentarea procesului-verbal
privind validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor; 3. Adoptarea hotărârii privind rezultatul validării mandatelor consilierilor locali; 4. Depunerea jurământului de către consilierii validaţi; 5. Declararea constituirii legale a
consiliului local; 6. Alegerea preşedintelui de şedinţă; 7. Prezentarea sentinţei judecătoreşti de validare a mandatului
primarului. 8. Depunerea jurământului de către primar; 9. Alegerea viceprimarului, prin vot secret; 10. Alegerea
comisiilor de specialitate.
Comisia de validare a fost formată din 5 membrii: Dan Cherecheş, Mircea Trifan, Radu Roşian, Sorin Vasile,
Mircea Teodorescu, care au verificat legalitatea alegerii consilierilor şi, nefiind cazuri de incompatibilităţi, i-au validat
pe cei 19 consilieri. După acest moment atât consilierii locali validaţi prezenți, cât şi primarul Adrian Teban au depus
jurământul.
În conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, s-a procedat la alegerea viceprimarului din rândul consilierilor locali, prin vot secret. A existat o singură
propunere venită din partea USL, care l-a recomandat pentru funcţia de viceprimar pe Horia Rotche (PSD). Din totalul de 17 consilieri locali prezenţi care şi-au manifestat votul, rezultatul votului a fost următorul: 16 voturi pentru şi 1
vot împotrivă. Drept urmare, Horia Rotche a fost validat pentru funcţia de viceprimar al oraşului Cugir, respectânduse astfel protocolul USL.
Consiliul Local Cugir va avea 5 comisii după cum urmează: 1. Comisia pentru buget finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului: Aurel Păştină – USL, Romulus Micu – USL, Tatiana Petric – USL;
2. Comisia pentru industrie, agricultură, comerţ, prestări servicii,turism:Bogdan Dumitru – USL, Ioan Mircea Ferchian– USL, Dumitru Roibuleasă - PP-DD; 3. Comisia pentru amenajarea teritorului si urbanism, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură: Emil Muntean - USL, Mircea TrifanUSL, Radu Roşian- PDL, Mircea Teodorescu -USL, Vasile Sorin-PP-DD; ; 4. Comisia pentru învăţământ, sănătate,
cultură, sport, protecţie socială: Rodica Florea- USL, Horia Rotche USL,Dan Cherecheş- USL, Zoriţa Prepeliţă Ciulea
-PDL, Camelia Dumitrean- PDL; 5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice:
Mircea Simu- USL, Claudiu Mărginean Bota- USL, Lucian Tiberu Ştefănie PP-DD.
Jr. Ioana PAȘTIU, Secretar

Horia Rotche :
“O administraţie eficientă se realizează
în parteneriat cu cetăţenii”
Odată cu constituirea Consiliului Local Cugir, ca urmare a votului exprimat
de cetăţeni şi prin încrederea acordată de legislativul local, am fost investit în
funcţia de viceprimar. M-am angajat în faţa
oamenilor şi a consiliului să îmi pun toată
priceperea şi credinţa în slujba comunităţii
locale. Ultimii 12 ani în care am fost consilier
local îmi îngăduie să afirm că problemele locale îmi sunt mai mult decât cunoscute. Cu
toate acestea, în perioada următoare este
necesar să mă familiarizez cu problematica
specifică executivului şi vă asigur că îmi voi
însuşi responsabilităţile care îmi revin, astfel încât compartimentele aflate în subordinea viceprimarului să funcţioneze în folosul cetăţenilor. Apreciez activitatea de până
acum a administraţiei locale şi îmi doresc
să continui proiectele începute de doamna
Rodica Florea.
O administraţie publică eficientă şi transparentă se realizează în parteneriat cu
cetăţenii şi, în mod obligatoriu, se bazează pe respectul reciproc. Pornind de la
această convingere vreau să subliniez faptul că voi fi la dispoziţia locuitorilor pentru
probleme reale şi cu respectul cuvenit, în cadrul programului de audienţe din zilele
de marţi şi joi, începând cu orele 14. Totodată, îmi exprim speranţa că cetăţenii
înţeleg că nu orice problemă poate fi rezolvată de către administraţia locală, ci doar
cele care intră în competenţa acesteia.
Sunt convins că împreună cu primarul Adrian Teban vom face o echipă
performantă, capabilă să realizeze şi să implementeze acele proiecte de care are
nevoie Cugirul.
Prof. Horia ROTCHE,
Viceprimar
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Cum au votat cetăţenii orașului Cugir
La Cugir au fost înscrişi în listele electorale perma8. Dubleş Ion Cosmin 291 voturi 2,56%
nente un numar de 24.043 de alegatori. Dintre aceştia s-au
În urma voturilor valabil exprimate de cetăţenii au
prezentat la urne 11324, respectiv 48% dintre cei înscrişi fost atribuite 13 mandate pentru consilierii USL, 3 penîn liste, din care 158 au fost înscrişi pe listele electorale su- tru PDL şi 2 mandate pentru consilierii PP-DD.
plimentare. Pentru 19 alegători s-a folosit urna specială.
Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate
Au fost nule 253 de buletine de vot pentru primar. Au fost este următoarea:
neîntrebuinţate şi anulate 14.702 buletine de vot pentru pri1. Florea Rodica Cristina USL
mar şi 14.703 buletine de vot pentru consiliul local.
2. Simu Mircea USL
Au fost înregistrate pentru candidaţii de primar 11.507
3. Muntean Emil Nicolae USL
voturi valabil exprimate repartizate astfel:
4. Păştină Aurel Cornel USL
1. Teban Adrian USL 8014 voturi 69,64%
5 Cherecheş Ioan Dan USL
2. Vasile Sorin (PP-DD) 1516 voturi 13,17%
6. Micu Romulus USL
3. Camelia Dumitrean (PDL) 1298 voturi 11,28%
7. Trifan Mircea Augustin USL
4. Călin Sărmăşan (UNPR) 507 voturi 4,4%
8.Petric Tatiana Mariana USL
5. Macra Leon PP-LC 172 voturi 1,49%
9. Ferchian Ioan Mircea USL
Pentru Consiliul Local Cugir au fost 11.324 voturi vala10. Dumitru Bogdan Mihai USL
bil exprimate. Au fost nule 436 buletine de vot. Au votat pe
11. Mărginean Bota Claudiu USL
liste electorale suplimentare 158 de cetăţeni iar pentru 19
12. Rotche Horia USL
votanţi s-a folosit urna mobilă specială.
13. Todorescu Mircea USL
1. USL 6882 voturi 60,77%
14. Dumitrean Camelia PDL
2. PDL 1731 voturi 15,28%,
15. Prepeliţă Ciulea Zoriţa Minerva PDL
3. UNPR 515 voturi 4,54%
16. Roşian Radu Călin PDL
4. Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa” 137 voturi
17. Vasile Sorin PP-DD
1,20 %
18. Ştefănie Lucian Tiberiu – PP-DD
5. PSDM 71 voturi 0,62 %
19. Roibuleasa Dumitru PP-DD
6. PP-DD 1536 voturi 13,56%
Jr. Florin ARION, Președinte Birou Electoral
7. PP-LC 161 voturi 1,42%
al circumscripției Cugir

Drumeții

Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale din cadrul SPAS Cugir, cu sprijinul Primăriei Cugir, a organizat în
data de 16.06.2012 o excursie cu beneficiarii Centrului de zi pentru persoane vârstnice în județul Mureș, pe traseul
Cugir – Salina Praid- Târgu Mureș - Mănăstirea Recea. Excursia a avut, pe lângă un caracter social recreativ și un caracter aniversar, fiind destinat sărbătoririi a șapte ani de funcționare a centrului de zi. Ca în fiecare an, ne-am dorit să
împărțim bucuria aniversării cu beneficiarii centrului nostru, astfel că la excursie au participat 31 persoane vârstnice
din cadrul centrului însoțiți de un asistent medical și un asistent social.
Au fost incluse obiectivele turistice de interes din cadrul fiecărei locații, în funcţie de preferinţele participanţilor
fiind organizate grupuri de vizitare:
- Salina Praid: - Biserica din incinta salinei ce a fost sfințită în anul 1993, Muzeul salinei, unul dintre cele mai
mari puncte de atracție, bogat în cristale de sare, instrumente și unelte folosite în exploatarea și transportul sării și în
obiecte de artă populară;
- Târgu Mureș - Biserica romano-catolică – înălțată începând din anul 1764 de ordinul călugărilor, fiind zidită pe
o criptă zidită și Catedrala ortodoxă din centrul orașului ce a fost ridicată în 1925 după proiectele lui Iosif Vlad, în
locul celebrei fântâni cântătoare, care a fost demolată după moartea constructorului, deorece nimeni nu a mai știut
să o repare.
- Mănăstirea Recea – cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” ridicată începând cu anul 1991 în zona centralvestică a județului Mureș, în satul Recea aparținător orașului Ungheni. Mănăstirea este de o frumusețe deosebită, ce
cuprinde întregul ansamblu iconografic din foiță de aur, iar pereții sunt lucrați în mozaic venețian amintind de maniera de a picta în primele veacuri creștine după modelul Ravena.
Ne dorim ca prin intermediul acestor excursii să le oferim beneficiarilor noștri momente plăcute, retrăirea gustului peripețiilor și picanteriile inerente oricăror ieșiri între prieteni, de așa manieră încât vitalitatea și tonusul psihic al
persoanelor cu care lucrăm să atingă cât mai frecvent cote maxime.
Ionela BIȘBOACĂ, Carmen SULINCEAN, asistenți sociali

Donaţie scoţiană pentru tenismenii cugireni

În 16 iunie, baza de tenis din compexul arenei sportive CSO Cugir a fost gazda unui fost cugirean stabilit în
Scoţia care şi-a manifestat dorinţa de a sprijinii Clubul
Sportiv de Tenis a CSO, precum şi cursurile de tenis organizate de acest club pentru copiii din localitate. Este
vorba de Vasile Ţoc care a emigrat de peste 20 de ani în
oraşul Edinburg din Scoţia, unde profesează arhitectura.
Acesta a venit la Cugir pentru a fi prezent la revederea
de 40 de ani de la terminarea liceului şi a fost însoţit în
vizita sa de încă 3 prieteni din Scoţia, cu diverse funcţii:
director de lanţ hotelier, reprezentant al Camerei de
Comerţ din Scoţia, director al unei firme de construcţii
din Scoţia.
Vasile Ţoc a donat din propria sa iniţiativă, Clubului
Sportiv Orăşenesc Cugir 9 rachete de tenis şi suma de 1000 lei, bani care vor ajuta clubul în viitoarele pregătiri pentru
turneele la care vor participa sportivii acestui club. El a ţinut să precizeze că donaţiile pentru clubul din Cugir nu se
vor opri aici, clubul urmînd să mai primească echipamente şi mingi de tenis.
Gestul cugireanului, precum şi prezenţa celor trei persoane de origine scoţiană au fost salutate de primarul Adrian
Teban, fostul viceprimar oraşului Cugir Rodica Florea, consilierul judeţen Mihai Nicuşor, un împătimit al sportului
alb, precum şi de preşedintele CSO Cugir Adrian Mihai, alături de antrenorii de tenis Gheorghe Hîrceagă şi Ioan
Păcurar.
Cu această ocazie a avut loc un meci demonstrativ de tenis între ex-cugireanul Vasile Ţoc şi cugireanul Mihai
Nicuşor, terminat cu victoria celui din urmă. Reprezentanţii delegaţiei scoţiene au promis că vor onora cu prezenţa cele
două mari evenimente culturale organizate de administraţia din Cugir: Toamna Cugireană şi Festivalul Internaţional
de Folclor Cugir. Aceştia au mai menţionat că vor face demersuri ca la respectivele evenimente să participe şi o echipă
tradiţională de cimpoieri din Scoţia.
Mircea M. SIMU

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Alimente din partea Crucii Roşii
pentru persoanele vulnerabile din Cugir
Persoanele cu handicap grav din oraşul Cugir au primit din partea
Crucii Roşii pachete cu alimente greu perisabile. Acţiunea a făcut parte
din programul “Banca de alimente”, în derularea căruia, pe plan local,
Crucea Roşie a fost sprijinită de administraţia locală, prin Serviciul
Public de Asistenţă Socială care a pus la dispoziţie lista celor care se
încadrează în criterile stabilite. Este vorba de 105 persoane cu handicap grav, una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale.
Pachetele cu alimente au fost distribuite in data de 2 iulie, la sediul
subfilialei de Cruce Rosie din Piata de Sus, pe baza buletinului de identitate şi a certificatului de incadrare in gradul de handicap.
Proiectul Banca de Alimente presupune stocarea de alimente neperisabile in depozitele Crucii Rosii prin donatii/sponsorizari si distribuirea acestora catre persoanele vulnerabile, pe baza evaluarilor
efectuate de catre filialele de Cruce Rosie precum si de catre DGASPCurile de sector sau din judete. Proiectul este o initiativa preluata dupa
modelul unor proiecte similare derulate cu succes, de ani de zile, in tari
din Uniunea Europeana, precum si in SUA si Canada.

Parc de fitness în aer liber la Cugir

Din iunie, la Cugir în parcul public din zona Micro 7 au fost amplasate mai multe aparate de fitness unde localnicii pot face sport gratuit. Sunt disponibile 11 aparate la care doritorii pot să-şi tonifieze corpul sau pot face exerciţii fizice recomandate în diferite afecţiuni. Unele
aparate pot fi folosite, simultan şi de două persoane. Aparatele sunt
din metal şi plastic, iar cei care le folosesc nu trebuie să aibă antrenament de specialitate, singura condiţie este să aibă peste 14 ani. Pentru
siguranţa persoanelor care nu sunt obişnuite cu astfel de aparate, sunt
afişate ghiduri de folosire.Accesul în parc şi utilizarea aparatelor sunt
gratuite, cetăţenii având timp, zilnic, până la ora 23.00 să se preocupe
de pregătirea fizică, indiferent de anotimp. Primăria oraşului Cugir
întreţine aceste aparate şi le protejează de eventualele acte de vandalism.
Investiţia aparţine Consiliului Judeţean Alba, care a alocat pentru
amenajarea mai multor astfel de spaţii în judeţ, suma de aproximativ
100.000 de lei. Este vorba de un proiect iniţiat în ianuarie 2012, care a
prevăzut amenajarea, dotarea şi deschiderea a două parcuri de fitness
în aer liber, la Cugir şi la Zlatna.
Un parc asemănător cu astfel de aparate există, a fost deschis şi dat
în folosinţă în 2011 în Blaj.

Ateliere de vară la Grădiniţa Prichindel
Deși, clopoțelul a anunțat sosirea vacanței mari, la Grădinița
cu Program Prelungit PRICHINDEL, Cugir, în perioada 02.07. 13.07.2012, se desfășoară Atelierele de Vară - ȘOTRON 2012. Un
număr de 21 de copii pășesc curioși și plini de entuziasm în “Orașul
celor opt oglinzi” spre a descoperii miracolele lumii înconjurătoare sub
îndrumarea cadrelor didactice: prof. înv. preșc. Urieșu Mihaela, Bîrsan
Ilona, Luca Maria, Sbuchea Diana.

Poliția locală vă informează
Sezonul cald a dus la reapariția în peisajul orașului nostru a teraselor.
Poliţia Locală Cugir le reaminteşte administratorilor de baruri şi restaurante
că, înainte de a-şi amplasa mesele şi scaunele pe domeniul public, trebuie să
obţină acordul Serviciului “Administrarea Domeniului Public” din cadrul
Primăriei Cugir, și să achite taxele legale.
Unităţilor care au obţinut acordul de amplasare a teraselor, agenților
economici le reamintim că trebuie respectate atât amplasamentul cât și
suprafața prevăzute în actul de închiriere stabilit de Primăria orașului Cugir.
În plus, ei trebuie să plătească către aceasta şi o taxă de ocupare a domeniului public, conform HCL nr.91/2011, privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale.
În acest sens, toate obligaţiile agenţilor economici privind ocuparea domeniului public sunt prevăzute în Hotărârile Consiliului Local nr. 79 și 45
din 2011, respectiv art. 1, pct. 2: “Persoanele fizice și juridice au obligația
să nu ocupe terenurile publice ori să schimbe destinația initială a acestora,
cu orice fel de construcții sau material, montarea schelelor sau macaralelor
de construcții, containerelor, montarea de mobilier, chioșcuri, corturi sau
tonete pentru desfășurarea unor activități comerciale sau terase, cu parcuri
de distracții și altele, fără aprobarea Serviciului Administrarea Domeniului
Public și Privat și achitarea taxelor legale”.
Orarul de funcţionare al teraselor este prevăzut în HCL 45/2011, art.
9, pct. 3. Unitățile de alimentație publică (baruri,restaurante) de pe raza
orașului Cugir, pot funcţiona până la ora 24.00, pe timp de vară, respectiv
lunile aprilie-septembrie, în timp ce funcționarea programului muzical va fi
limitat la ora 22.00. Pot desfășura program muzical după ora 22.00 numai
unitățile care au acordul expres al Primarului orașului Cugir. Acest acord se
va elibera pentru funcționarea unităților de tipul discotecilor, unităților care
organizează manifestări cu caracter festiv (nunți, botezuri, etc.).
Nerespectarea prevederilor mai sus menţionate se sancţionează cu
amendă cuprinsă între 500 şi 1500 lei, cu suspendarea autorizației de
funcționare și desfiinţarea teraselor pe cale administrativă şi recuperarea
taxelor datorate pentru ocuparea domeniului public.
Jr. Florin ARION,
Șef Serviciu Poliția Locală
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Ministrul Transporturilor hotărât să găsească o soluţie
pentru accesul la autostradă a Cugirului
Marţi, 5 iunie, Ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi s-a aflat în vizită în judeţul Alba, una dintre localităţile
aflate în atenţia domniei sale fiind Cugirul. În timpul vizitei
în localitatea noastră, ministrul a fost însoţit de prefectul Dan Simedru şi
deputatul Teodor Atanasiu,
alături de care a participat
la o întâlnire cu primarul
Adrian Teban şi viceprimarul la data respectivă, Rodica Florea. Tema discuţiilor
s-a referit la lipsa accesului
la autostradă a localităţii
Cugir.
Ovidiu Silaghi a declarat că nu este normal
ca un oraş cu aproximativ
30.000 de locuitori cum
este Cugirul să nu aibă ieşire la autostradă şi şi-a exprimat
intenţia de a găsi soluţii pentru rezolvarea problemei. “În
14 mai, primarul Adrian Teban a formulat o adresă către
Ministerul Trasporturilor şi Infrastructurii prin care solicita executarea unui nod rutier la autostradă. Vom vorbi cu
proiectantul pentru a găsi o soluţie pentru că nu este nor-

mal ca ieşirea şi intrarea pe autostradă să se facă în dreptul
unei comune cu nici 3.000 de locuitori, în timp ce oraşul
Cugir cu aproape 30.000 de locuitori este văduvit de acest
lucru. E adevărat că este vorba de un proiect pe fonduri
europene unde este mai greu
de intervenit, dar intervenţia
este una jusrtificată” a spus
ministrul Silaghi.
După discuţiile purtate,
ministrul Ovidiu Silaghi,
împreună cu subprefectul
Dan Simedru, deputatul
Teodor Atanasiu şi primarul
Cugirului Adrian Teban s-au
deplasat la puctul de lucru
Balomir pentru a vedea la
faţa locului stadiul lucrărilor
la aurtostradă.
În cadrul vizitei de la Cugir, ministrul a mai făcut
referire la DJ 704 care face accesul către zona turistică
Şureanu despre care a spus că face obiectul unui proiect
ce va primii sprijin din partea ministerului pe care îl conduce.
Călin FURDUI, Administrator Public

Saloane renovate la Spitalul Orășenesc Cugir
În data de 7 iunie, Conducerea Spitalului Orăşenesc Cugir a inaugurat patru saloane care au fost modernizate şi
dotate ca urmare a donaţiilor făcute de locuitorii Cugirului.
Este vorba de două saloane din cadrul secţiei de Pediatrie şi
două saloane ale secţiei de Ginecologie
Inaugurarea a fost făcută de managerul spiatalului Cristian Simu în prezenţa primarului Adrian Teban, a fostului
viceprimar Rodica Florea şi a subprefectului Cornel Murg.
Au mai participat la eveniment consilierul judeţean Mihai
Nicuşor şi consilierii locali Emil Muntean, Aurel Păştină,
Mircea Trifan, precum şi personalul medical al unităţii.
Lucrările pentru reabilitarea acestor spaţii au demarat în
urmă cu o lună şi au presupus recompartimentarea şi înlocuirea uşilor, geamurilor, pardoselii, amenajarea de grupuri
sanitare,precum şi finisaje pentru asigurarea funcţionalităţii spaţiilor destinate pacienţilor. Investiţia a fost
posibilă în urma organizării de către USL Cugir , a unui spectacol caritabil - "Dau şi eu pentru spitalul meu",
prin care au fost strânse fonduri de 6.627 lei, cărora li s-au adăugat 1.000 de euro din partea unei firme, precum şi diferite sponsosorizări în materiale de construcţii.
Primarul Cugirului Adrian Teban a declarat că investiţia realizată din banii cetăţenilor completează eforturile administraţiei locale de modernizare şi dotare a unităţii medicale din oraş. "Sunt mulţumit că am reuşit
să demonstrăm că împreună putem schimba în bine soarta acestei unităţi medicale de care depinde sănătatea
noastră, a tuturor cugirenilor. Spitalul Orăşenesc Cugir nu este al primăriei, nici al direcţiei de Sănătate
Publică, ci este al oamenilor din oraş. Este mesajul pe care am dorit să-l transmitem prin actiunea caritabilă
pe care am organizat-o şi care a făcut posibilă această investiţie pe care am inaugurat-o astăzi."a mai spus
edilul cugirean.
La rândul său subprefectul Cornel Murg a apreciat demersul de la Cugir ca un exemplu că se poate ca
prin mobilizarea autorităţilor şi a cetăţenilor să se dea o faţă nouă unităţilor medicale şi activităţilor care se
desfăşoară în cadrul acestora."În ceea ce mă priveşte voi continua să susţin unitatea medicală din Cugir şi
nu numai, ci şi din celelalte localităţi ale judeţului, mai cu seamă acolo unde spitalele au fost închise. Vom
încerca să le redeschidem şi să redăm accesul oamenilor la serviciile medicale de care au atâta nevoie"
Luminița BIRĂESC

Să ne cunoaștem orașul : Primarii Cugirului

Proiectul “Primarii Cugirului de-a lungul timpului” –
aflat in stadiul de redactare finală a fost lansat la începutul anului 2009 la propunerea prezentată actualului primar
Adrian Teban.
Proiectul presupune amplasarea unui panou sau a unei
galerii de portrete ale foștilor demnitari care sa cuprindă
date importante din activitatea acestora. Publicarea succesiva în ziarul Curierul de Cugir de fotografii si desfășurarea
unor fapte petrecute în timpul mandatului de primar.
Sistematizarea datelor fiecărui primar și cuprinderea
acestora într-un album incluzând fotografia acestora.
În această perioadă s-au cercetat documente veridice
detinute de arhivele de la Orăștie, Alba precum și documente deținute de cetățeni. S-au purtat discuții cu 6 fosti
demnitari aflați în viață.
Totuși având în vedere importanța studiului și obligația
firească de a se consemna numai date veridice se publică
lista foștilor primari ai Cugirului cu rugămintea adresată
tuturor concetățenilor care dețin date referitoare la unul sau

mai mulți foști demnitari să le trensmită inițiatorului
proiectului în cel mai scurt timp posibil.
Vă prezentăm în continuare date preluate din articolul Primarii Cugirului publicat în revista „Toamna
Cugireană” sub semnătura profesorului Florea Nicolae și ing. Voicu Aurel, precum și din Monografia Cugirului : Teban P. (1757), Muntean N.(1809), Târlea P.
(1858), Toaca Iacob (1862), Mariut G. (1864), Tănase
J. (1866-1870), Micu G. (1871), Tănase J. (1874-1879),
Dubleș G. (1879-1908), Munteanu N. (1918-1939), Filimon N. (1939), Cărpinișan G. (1941-1945), Munteanu
I. (1946-1947), Suluțiu A. (1949-1950), Rusu Ilie (1954),
Bârsan D. (1954-1962), Kontzi M. (1962-1969), Postei I.
(1969-1970), Șuluțiu A. (1970-1980), Ungur A. (19801982), Muntean G. (1983-1989), Berian G. (1990-1992),
Moldovan I. (1992-1996), Voicu A. (1996-2004), Teban
A. (2004-prezent).
Ing, Aurel VOICU
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-PUGNA ROBERT CHRISTIAN (ACT TRANSCRIS, născut
în localitatea ONTINYENT, ŢARA
SPANIA) ;
-CÎNDEA LUCAS ADRIAN (
ACT TRANSCRIS, născut în localitatea
LOGRONO, ŢARA SPANIA);
-COSTIN SEBASTIAN MIHAI
(ACT TRANSCRIS, născut în localitatea MARBELLA, ŢARA SPANIA)
-AZIZ SAMIR ( ACT TRANSCRIS, născut în localitatea FERRARA, ŢARA ITALIA).
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- NETREPEIU NICOLAE şi
GROZĂVESCU ANA;
- DRAGOMIR ALIN-DANIEL
şi PANATIE IZABELLA-BIANCA;
- JEFLEA MARIUS-DOREL şi
CUGEREAN ALINA-CLAUDIA;
- DOIA IOAN-CĂLIN şi BOTA
ROXANA-IOANA;
MANCIULEA SORINNICOLAE şi BARBU DENISAMARIA;
- BUDEREŞ ION şi IOANEŞ
ELENA;
- GHEŢIE IOAN şi ROTARU
IOANA-MARIA;
- GROZAV GHEORGHEDORIN şi POIENAR MANUELALIVIA;
- CREŢ TRAIAN-LUCIAN şi
IANĂŞEL CLAUDIA;
- ROTARU NICOLAE-FLORIN şi CĂLUŞER ALEXANDRALOUISA;
- ORBAN IOSIF-LAURENŢIU
şi DINEA IRINA-ELENA;
ŢIMPEA ALEXANDRUCORNEL şi BÂRSOIANU LAVINIA-MIHAELA;
- MOLODEŢ IOAN-DANIEL
şi NEAGU IULIANA-MARIA;

SAMOILESCU SORINNICOLAE şi ASZTALOS MELINDA-TIMEA.
DECESE ÎNREGISTRATE.
-ŞOFRONE ELENA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Ştefan cel Mare nr.7, sc.B, et.3,
ap.16;
-DOBROIU
EUGENIA,
cu ultimul domiciliu în oraşul
Drăgăşani, str. T. Vladimirescu,
nr.349;
-CIORAN ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea,
str. Tractoristului, nr.54;
-RUS GRIGORE, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, Ale.
Constructorului, nr.3, sc.A, et.2,
ap.8;
-IORDAN MARIN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str. Rozelor, nr. 10, ac. A, ap.14.
-ŞANDRU ANA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir-Vinerea,
str. Nucului, nr.14;
-RUSAN RAVECA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir-Vinerea,
str. Principală, nr. 123;
-BULAC DANIEL-DĂNUŢ,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str. Rozelor, nr.19;
-LĂCĂTUŞ IULIANA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Liliacului, nr.4;
-BRAŞOVEAN ELISAVETA,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str. Crişan, nr. 14;
-BACIU AURICA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str. M.
Viteazu, nr.89;
-BERIAN MARIA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.
Crişan, nr.18;
-SULUŢIU ROZALIA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. 21 Decembrie 1989. Nr. 146.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri Stare Civilă

Sfatul Specialistului:

Păduchii de plante

Condițiile favorabile din acest an au determinat apariția
păduchilor de plante care pot produce mari pagube culturilor agricole.
Păduchii de plante sau afidele (numele le vine de la grecescul aphis = păduche) sunt dăunători întâlniţi în toate zonele de la
munte până la şes, în câmp, grădini, sere şi solarii, în apartamente,
răsadniţe şi atacă multe categoriile de plante, pomi fructiferi, legume, arbori şi arbuşti, flori, plante de apartament.
Speciile de afide sunt numeroase şi de diferite culori: verzi, negri, cenuşii, etc.. Sunt dăunători polifagi (folosesc hrană variată) şi
cuprind forme aripate si nearipate. Majoritatea specilor pot migra
cu uşurinţă de la o plantă la alta, sau de la o specie de plantă la altă
specie. Perioada de atac pe parcursul anului este mare din aprilie
până toamna. Femelele sunt foarte prolifice, unele specii putând
avea 10-14 generaţii pe an. Afidele pot ataca frunzele, florile şi
lăstarii tineri, hrănindu-se cu seva plantelor atacate.
Plantele atacate de păduchi nu mai cresc, se îngălbenesc şi chiar
pot muri în funcţie de specia de plantă. La multe specii de afide ,
pe frunze apar secreţii translucide aderente la substrat, pe care secundar se formează fumagina, care reduce capacitatea de asimilaţie
clorofiliană şi împiedică desfăşurarea în condiţii optime a proceselor de evapotranspiraţie ale plantelor. Prezenţa acestor secreţii
bogate în zaharuri dedermină, de multe ori, apariţia furnicilor şi
a altor insecte, care se hrănesc cu aceste secreții(așa zisa rouă de
miere), precum și a bolilor micotice.
Afidele sunt periculoase nu numai din cauza atacului direct asupra plantelor dar si din cauza că sunt insecte vectoare, trasmiţând
boli virotice grave la plantele de cultură, boli netratabile.
Oricine poate recunoaşte atacul acestor insecte periculoase pentru plante. La atac puternic frunzele se strâng în glomerule compacte iar combaterea lor devine complicată.
Combatere. Având în vedere cele de mai sus înţelegem că este
foarte important să trecem cât mai repede la combaterea lor, imediat ce s-a observat apariţia primelor colonii de afide în culturile
agricole. Chiar dacă în faza incipientă observăm prezenţa acestora
doar la câteva plante să nu credem că nu se vor înmulţi. Cu cât
vom interveni mai repede cu tratamente cu atât vom reduce efectele
atacului. Dintre produsele care le putem folosi în lupta împotriva
păduchilor de plante enumerăm: Confidor Energy-0,13%, Mospilan-0,03%, Actara-0,03%, Calypso-0,02%, Dantop- 0,02%, etc. Se
recomandă folosirea alternativă a produselor, în felul acesta insectele nu pot căpăta rezistenţă la substanţele folosite.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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Viitorul parcurilor industriale a fost discutat la Cugir
În Sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Oraşului
Cugir a avut loc în 20 iunie seminarul şi totodată şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Parcurilor Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din Romînia (APITSIAR). Evenimentul a reunit alăturii de conducerile parcurilor industriale din Cugir, Hunedoara,
Braşov, Mureş, Făgăraş şi reprezentanţi ai Asociaţiei Oraşelor din
România, ai Consiliului Concurenţei şi ai administraţilor judeţene şi locale. Au fost prezenţi la întâlnire primarul Adrian Teban, viceprimarul
de atunci, Rodica Florea, subprefectul Cornel Murg şi vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Sorin Bumb.
Tema seminarului a fost aceea a “Parcuriile Industriale, structuri de succes pentru sprijinirea afaceriilor din Romînia” ediţia a II-a.
În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a căzut de acord asupra unui
proiect de rezoluţie acceptat de către toţi membrii comitetului director
al Asociaţiei Parcurilor Industriale (APITSIAR) prin care să se încerce
o reformare şi o eficientizare a acestor mari structuri cu potenţial economic, de afaceri. Conform dr. ing. Emil Muntean, directorul PI Cugir
şi preşedintele APITSIAR, este absolută nevoie de o reformă în acest
domeniu, astfel că toţi cei prezenţi la dezbatere s-au pus de acord asupra
a trei puncte majore de intervenţie: 1.Completarea legii 490 a parcurilor industriale privind funcţionarea şi dezvoltarea parcurilor industriale din România ca structuri de afaceri, 2. Formularea unui program
pentru 2014-2020 adresat incubatoarelor de afaceri, parcurilor industriale şi clusterelor privind accesarea de fonduri europene (în prezent
parcurile industriale sunt catalogate drept intreprinderi mari şi sunt
obligate să contribuie cu 50% din totalul creditului european accesat),
3. Reorganizarea unei structuri în MAI sau MEC care să monitorizeze
activitatea parcurilor industriale (în prezent existând doar un serviciu
în MAI care are această atribuţie).
Potrivit domnului Emil Muntean, rezoluţia, în forma sa finală,
legalizată, va fi semnată în maxim o săptămână de toţi membrii comitetului director al Asociaţiei Parcurilor Industriale din România. Textul
reformator va avea parte de un lobby susţinut fiind prezentat Asociaţiei
Oraşelor din România (AOR) de către preşedintele Teodor Banciu şi
vicepreşedintele, primarul Cugirului Adrian Teban. Rezoluţia va fi
promovată direct de preşedintele APITSIAR, Emil Muntean la serviciul

de profil din cadrul MAI şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene
din România (UNCJR), pe baza unui protocol de susţinere deja existent.
Prezent la dezbatere, administratorul special al fabricilor din
Cugir, Mihai Nicuşor, a adus în discuţie şi posibilitatea extinderii
parcurilor industriale din ţară prin preluarea activelor nefuncţionale
ale fostelor fabrici de armament. În acest sens este nevoie de
inițiativă şi sprijin comun care să se concretizeze în primul rând în
sensul schimbării legislaţiei din domeniu, a precizat administratorul
fabricilor.
Subprefectul Cornel Murg a spus că: “Prin intermediul parcurilor industriale, oraşul Cugir se va dezvolta şi vor creşte performanţele
economice ale zonei. Parcul Industrial reprezintă o infrastructură
modernă de sprijinire a afacerilor, iar aici, la Cugir, avem forţă de
muncă pregătită în diverse domenii de activitate, forţă de muncă ce
poate fi valorificată prin înfiinţarea unui nou parc industrial”.
Primarul Oraşului Cugir Adrian Teban a subliniat importanţa
Pracului Industrial Cugir care a fost o soluţie binevenită în oraşul
Cugir, considerând ca binevenită construirea unui nou parc industrial aici, mai ales că viitoarea autostradă va reprezenta un avantaj
pentru acest proiect.
Luminița BIRĂESC

Centrul Comunitar Resursă din Vinerea la un an de la înfiinţare
Miercuri, 27 iunie, Centrul Comunitar Resursă Cugir, cu sediul în localitatea Vinerea a împlinit un an de la înfiinţare. Cu această ocazie
a fost organizat un eveniment prin care s-a dorit punerea în lumină a activităţilor derulate în folosul comunităţii, acţiune la care a luat parte
grupul managerial al proiectului: Manager proiect Magdalena Bene, Presedinte CFCECAS Herbert Paulischin, Director executiv CFCECAS
Alina Costin, Presedinte Die Querdenker Austria Tom Zuljevic-Salamon, Director executiv Structural Consulting Group Dan Barna, Director
CIVITAS Marton Balogh. La eveniment au luat parte 50 de invitaţi printre care viceprimarul de atunci, Rodica Florea, reprezentantul SPAS
Cugir Stanciu Cătălina, Preotul paroh Moşneag Mircea. Gazda evenimentului a fost şeful CCR Cugir Silviu Samoilescu, care, alături de echipa
şi beneficiarii centrului au prezentat conceptul activitatilor de suport şi numărul de
beneficiari care au utilizat serviciile centrului.Astfel, 58 de persoane au beneficiat de
servicii de consiliere şi orientare vocaţională, 15 persoane aflate în dificultate de a-şi
găsi un loc de muncă au beneficiat de stagii de practică în companii locale, învăţând
ce aşteptări are un angajator la un interviu, cum să găsească informaţii despre un
loc de muncă sau cum să îşi pregătească documentele pentru aplicaţia la un loc
de muncă, precum şi modul în care se desfăşoară efectiv o activitate de producţie.
De asemenea, s-au derulat activităţi de consultanţă şi informare a celor fără serviciu, precum şi multe alte activităţi cum ar fi susţinerea ideilor de afaceri a tinerilor
antreprenori prin crearea unor planuri de afaceri alături de specialişti. S-a discutat
şi modul în care implicarea autorităţilor locale, Primărie şi Consiliul Local, cât şi ale
ONG-urilor şi ai altor actori din domeniul social vor contribui la asigurarea pe viitor a sustenabilităţii centrului comunitar, după preluarea sa din data de 01.08.2013
de către Consiliul Local Cugir.
Proiectul a fost iniţiat de către Consiliul Judeţean Alba în parteneriat cu
Fundaţia Civitas pentru Societate Civilă, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare, Centrul de Formare Continuă şi Evaluare a Competenţelor
în Asistenţă Socială şi Die Querdenker Austria.
Silviu SAMOILESCU, Şef CCR Cugir

Puncte de prim ajutor pe caniculă
Ori de căte ori vremea este caniculară, indicele de confort termic depăşind pragul critic de 80, Primăria Cugir instituie serviciul de
permanenţă. În astfel de situaţii vor funcţiona trei puncte de prim ajutor: în clădirea Serviciului Taxe şi Impozite, la primărie şi în incinta Serviciului Public de Asistenţă Socială. Persoanelor afectate de căldură li se oferă apă şi un spaţiu bine ventilat, iar la nevoie se face apel la asistenţă
medicală.
Menţionăm că eventualele situaţii deosebite generate de temperaturile extrem de ridicate pot fi aduse la cunoştinţa Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă Cugir la numărul de telefon 0258/ 755 455.
Pentru a vă proteja de caniculă, este recomandabil:
Să evitaţi, pe cât posibil, deplasările în aer liber în intervalele orare cu temperaturi extrem de ridicate, adică între orele 11 – 18. Dacă totuşi
ieşiţi în afara locuinţei, purtaţi pălării de soare, haine, lejere, din fibre naturale şi de culori deschise. Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără
a aştepta să apară senzaţia de sete. Pe parcursul zilei faceţi duşuri calduţe, fără a vă şterge de apă. Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin)
deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. O precauţie deosebită trebuie
să manifeste vârstnicii, persoanele cu boli cronice, persoanele cu dizabilităţi şi copiii. 			

Cugirul prezent la Sărbătoarea Naţionalităţilor din Wasserburg
În perioada 21-25 iunie, o delegaţie a oraşului Cugir condusă
de primarul Adrian Teban a fost prezentă în oraşul înfrăţit Wasserburg- Germania, unde a luat parte la Sărbătoarea Naţionalităţilor.
Evenimentul organizat de administraţia germană a reunit aproximativ 60 de naţionalităţi care şi-au prezentat portul , muzica folclorică şi
mâncărurile tradiţionale. Oraşul Cugir a fost prezent la acest festival cu
un spectacol de cântece specifice zonei, interpretate de Taraful Casei
de Cultură.
Invitaţia adresată conducerii primăriei Cugir de către primarul
din Wasserburg, Michael Kölbl, vine ca urmare a relaţilor culturale
care leagă cele două localităţi încă din perioada anterioară înfrăţirii,
în anul 2006. Trebuie spus ca reprezentanţii localităţii Wasserburg au
fost o prezenţă constantă atât la festivalul „Toamna Cugireana”, cât şi la
„Festivalul Internaţional de Folclor”. Totodată, a existat o bună colaborare administrativă între cele două oraşe, concretizată prin schimburi
de experienţă, de funcţionari şi prin donaţii oferite primăriei Cugir de
conducerea Wasserburg-ului.

Delegaţia Cugirului nu a părăsit oraşul german fără ca primarul
Adrian Teban să adreseze invitaţia omologului său de a fi prezent la
Festivalul "Toamna Cugireană" din acest an.
Silviu OPRIŞIU,
Şef birou Casa de Cultură

SPAS Cugir a fost premiat de
Agenţia Naţională
a Funcționarilor Publici
După ce în urmă cu cinci luni, activităţile Serviciului Public de Asistenţă Socială din Cugir primeau aprecieri la Bruxelles, acum, activitatea acestui centru a fost
premiată pe plan naţional. SPAS Cugir se află printre cele
11 instituţii care au primit distincţii din partea Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici în cadrul ”Competiţiei
celor mai bune practici”, derulată în perioada martie-aprilie
2012. Câştigătorii au fost anunţaţi la cea de-a V-a ediţie a
conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul
public”, ce a avut loc recent, la Neptun-Olimp.
În competiţie au intrat administraţii publice centrale şi
locale, structuri asociative şi profesionale, mass-media, dar
şi reprezentanţi ai administraţiei publice europene. Evenimentul a găzduit şi conferinţe ce au fost structurate în sesiuni plenare şi ateliere de lucru avînd ca teme cele trei domenii ale competiţiei celor mai bune practici din administraţia
celor mai bune practici din România.
În cadrul Competiţiei celor mai bune practici, la
secţiunea ”Responsabilitatea şi implicarea instituţională
în sprijinul grupurilor sociale vulnerabile”, SPAS Cugir a
obţinut ”Menţiune” cu proiectul ”Centru de urgenţă pentru
primirea victimelor violenţei în familie”. Distincția obținută
este cu atât mai remarcabilă cu cât Serviciul Social din Cugir ”s-a bătut” cu instituții puternice din țară, fiind surclasat
doar de Consiliul Judeţean Cluj (Locul I), AJOFM Neamţ
(Locul II) și Consiliul Judeţean Vrancea (Locul
Trebuie spus că juriul care a evaluat proiectele depuse a
fost compus din reprezentanţi ai universităţilor, mass-media
şi ONG-urilor cu experienţă bogată şi rezultate reprezentative.
Un alt beneficiu major este faptul ca Serviciul Public
de Asistenta Socială Cugir a fost inclus în „Ghidul de bune
practici” realizat de Agenţia Nationala a Funcţionarilor
Publici cu două servicii valoroase pentru autoritatea locală
– Serviciul de ingrijire socio medicala la domiciliu si Centrul de urgentă. Acest ghid poate fi consultat pe situl ANFP
iar detali despre organizarea evenimentului pe următorul
link http://mail.anfp.gov.ro/conferinta/agenda.html.
Jr. Viorica Știrb, Șef Serviciu SPAS Cugir

Spitalul va avea o parcare
nouă în spatele Policlinicii

Consilierii locali ai oraşului Cugir au aprobat în ultima şedinţă din vechea legislatură un proiect de hotărâre
prin care s-a alocat suma de 305.285 lei pentru amenajarea
unei parcări noi pentru spitalul din oraş. Terenul vizat are o
suprafaţă de 1.150 mp, în zona vechii intrări din spatele Policlinicii, care este neutilizat de mai bine de 20 ani. Aici vor fi
amenajate 30 de locuri de parcare la care vor avea acces atât
personalul medical, cât şi pacienţii şi aparţinătorii acestora.
Potrivit proiectului de hotârâre în acest spaţiu vor fi amenajate şi jardiniere cu flori, vor fi amplasate 6 bănci, coşuri
de gunoi şi suport pentru biciclete. Parcarea construită va fi
împrejmuită de un gard cu o lungime totală de 85 m şi un
gard viu de 75 m.
Proiectul urmăreşte: sporirea confortului urban prin
salubrizarea zonei, descongestionarea actualei parcări şi
implicit a curţii spitalului, accesul mai rapid în policlinică
pentru cetăţeni prin crearea unui acces pietonal din zona
parcării spre curtea spitalului şi diminuarea poluării sonore
cauzată de autovehicule.
Investiţia este realizată din bugetul local iar durata de realizare este de 6 luni de la începerea lucrărilor.
Cristian SIMU, Manager Spitalul Orășenesc Cugir

