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Cugirul va fi acoperit 100% cu reţele de apă şi canal
Pornind de la convingerea că oraşul Cugir trebuie să ofere locuitorilor săi condiţii de trai civilizate, în
urmă cu nouă ani ne-am propus să acoperim Cugirul în proportie de 100% cu reţele de apă şi canal. Cu
satisfacţie putem spune că suntem pe cale să atingem acest obiectiv pe cât de firesc, pe atât de ambiţios.
În viitorul apropiat va fi introdusă canalizarea pe ultimele 50 de străzi din Cugir
rămase fără astfel de reţele şi va fi pus în
funcţiune sistemul de la Vinerea.
În data de 16 octombrie a.c. Primăria
Cugir şi Societatea Apa CTTA Alba au
semnat cu S.C. Fibec S.A din Câmpina un
contract în valoare de aproape 12.400.000
lei, pentru modernizarea şi reabilitarea
sistemului de canalizare în Cugir. În
baza contractului, reţelele de canal vor fi
extinse pe o lungime de 12,6km, mai exact
pe 50 de străzi din localitate dintre care
amintim: Aurel Vlaicu, 1 Mai, Bariţiu, C.
Porumbescu, Plevnei, I. Creangă, Mihail
Sadoveanu, Gh. Asachi, Zorilor, 8 Martie,
St. O. Iosif, Mihai Viteazu, Oituz, Avram
Iancu, Primăverii, T. Vladimirescu, Ştrandului, Serelor, etc. Totodată, va fi reabilitată canalizarea pe o lungime de 1,7 km, pe străzile Doinei, Narciselor, Trandafirilor, 21 Decembrie, Viilor, Stadionului. Contractul presupune şi execuţia a trei staţii de pompare ape uzate şi a conductelor de refulare aferente acestora.
Investiile fac parte din proiectul judeţean “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
în judeţul Alba”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. Tot în cadrul acestui proiect
va fi reabilitată şi staţia de epuare a apelor uzate ce se află la intrarea în Cugir, a cărei valoare este de
aproximativ 19.500.000 de lei fără TVA şi staţia de tratare pentru reabilitarea căreia au fost destinaţi peste
5.500.000 lei.
În urma discuţiilor pe care le-am avut cu directorul general SC Apa CTTA Alba, Viorel Lazăr, am
convenit ca o dată cu aceste contracte să rezolvăm şi problema canalizării de la Vinerea prin construirea
unei staţii de pompare şi epurare, chiar dacă investiţia nu este cuprinsă în proiectul amintit. Acestea vor fi
executate din banii operatorului de apă şi ai primăriei, astfel încât locuitorii din Vinerea să beneficieze în
sfârşit de binefacerile sistemului de canalizare care a fost introdus în anul 2010.
Cu satisfacţie putem spune că prin toate aceste lucrări, la nivelul Cugirului vor fi rezolvate toate problemele ce ţin de alimentarea cu apă şi de canalizare. Dincolo de faptul că oraşul nostru traversează o etapă
importantă în sensul unei dezvoltări durabile, cea mai mare realizare o reprezintă faptul că fiecare cetăţen
al acestei localităţi va avea acces la apă curentă şi la canalizare. Este indiscutabil efectul pozitiv pe care îl
are acest lucru asupra vieţii de zi cu zi, oferind un confort firesc la care fiecare locuitor are dreptul.
În perioada următoare aşteptăm ca operatorul de apă să predea amplasamentele firmei care va executa
lucrările, iar în maxim 20 de luni de la demararea acestora, problemele de canalizare în Cugir vor fi de
domeniul trecutului.
Ing. Adrian TEBAN,
Primarul Orașului Cugir

Se distribuie gratuit

Înfiinţarea unui muzeu,
analizată de o comisie special constituită
În data de 24 octombrie şi-a început activitatea Comisia de lucru care analizează
înfiinţarea unui muzeu în oraşul Cugir. Constituită cu acordul Consiliului Local
Cugir şi din dispoziţia primarului Adrian Teban, ea are rolul de a analiza condiţiile
legale, financiare şi tehnice care se impun în cazul creării unei instituţii muzeistice,
precum şi de a identifica locaţia potrivită şi obiectele care prezintă interes istoric.
Acest organism a apărut din dorinţa administraţiei locale de a transpune în
fapte concrete dezbaterile cu privire la crearea muzeului, iniţiate de către Asociaţia
Cetăţenească Culturală-Istorică şi Civică pentru Valorificarea Patrimoniului Local
"PRO-CUGIR". Trebuie spus că odată constituită, comisia de lucru preia întreaga
responsabilitate, devenind singura îndrituită să analizeze şi să îşi formeze o opinie
documentată cu privire la acest deziderat. Comisia de lucru este formată din
13 membrii dintre care Preşedinte a fost desemnat subsemnatul, Horia Rotche, iar
Vicepreşedinte a fost numită doamna Rodica Florea. Legislativul local este reprezentat de către consilierii locali Simu Mircea, Dumitrean Camelia, Ştefănie Lucian şi
Teodorescu Mircea, în timp ce executivul îi are ca delegaţi pe Sava Victor, Oprişiu
Silviu şi Pădurean Sorina. Aşa cum este firesc, din comisie fac parte şi iniţiatorii
dezbaterilor, reprezentanţii Asociaţiei "PRO-CUGIR" Voicu Aurel, Sudrijan Mihai,
pr. Donu Gheorghe şi Blaga Vistian.
Discuţiile primei întâlniri a comisiei au plecat de la Ordinul nr. 2297 din 17
iulie 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea
înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice. Potrivit acestuia, pentru a crea un muzeu
trebuie să dovedeşti în primul rând existenţa patrimoniului cultural, spatiului adecvat funcţionării, precum şi sursele de finanţare necesare activităţii muzeului, care nu
sunt deloc neglijabile.
Ţinând cont că în momentul de faţă comunitatea locală nu poate susţine o astfel
de investiţie, s-a luat în discuţie varianta dezvoltării muzeului şcolar care se află
în prezent în incinta Clubului Copiilor. Este vorba de o soluţie tranzitorie care ar
permite salvarea acelor bunuri din patrimoniul local care, altminteri, s-ar pierde sau
s-ar distruge.
Dezbaterile vor fi reluate luna viitoare, când Asociaţia Cetăţenească CulturalăIstorică şi Civică pentru Valorificarea Patrimoniului Local "PRO-CUGIR" va prezenta lista identificată de reprezentanţii ei referitoare la bunurile care pot face parte din
patrimoniul muzeului, precum şi persoanele dispuse să doneze acele obiecte. Până
atunci se va analiza modalitatea juridică prin care ele pot fi predate, iar în conformitatea cu aceasta, se va elabora şi un model de acord. În urma activităţii de informare
şi analiză, comisia de lucru va realiza un raport referitor la înfinţarea unui muzeu în
oraşul Cugir care va fi prezentat Consiliului Local Cugir, singurul în măsură să ia o
decizie în acest sens.
					
Horia ROTCHE,
Viceprimar

Proiecte de investiţii la spitalul orășenesc Cugir
Spitalul Orăşenesc Cugir se pregăteşte pentru demararea unor investiţii de anvergură, pentru care s-au făcut primii paşi. Aproximativ 150.000 roni au fost utilizaţi anul acesta pentru dotări şi pentru realizarea de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice care vizează
reabilitarea şi modernizarea bazei spitaliceşti.
În cele 10 luni ale anului 2012 a fost adoptată o strategie managerială a cărui rezultat se va vedea în timp. Ne-am concentrat
eforturile pe realizarea unor proiecte tehnice şi studii de fezabilitate necesare investiţiilor pe care ni le-am propus alături de conducerea
primăriei. Mă refer la reabilitarea şi modernizarea clădirii ce adăposteşte chirurgia şi internele, reabilitarea parcării, reabilitarea bucătăriei
şi a blocului alimentar, precum şi mansardarea acestei clădiri cu scopul de a amenaja locuinţe de serviciu pentru medici.
Până la sfârşitul anului ne propunem să începem primele lucrări din cadrul priectului privind reabilitarea şi modernizarea chirurgiei şi internelor, pentru care vom organiza în perioada următoare o licitaţie publică . Trebuie spus că în proiectul tehnic sunt stabilite
lucrări de înlocuire a instalaţiilor electrice, termice, de alimentare cu apă şi de canalizare, lucrări de reabilitarea a saloanelor, a grupurilor
sanitare, a pardoselilor, precum şi de reamplasare a blocului operator şi de recompartimentare a camerei de gardă.
Chiar dacă va fi demarat acest proiect, unitatea spitalicească nu va putea cheltui în cele două luni rămase până la finele anului întreaga sumă alocată spitalului din bugetul local pentru investiţii. Trebuie sa subliniem faptul ca elaborarea proiectelor tehnice şi a studiilor
de fezabilitate au necesitat timp, întrucât au fost făcute analize de specialitate, astfel încât să putem stabili cea mai bună soluţie tehnică. Din
acest motiv o bună parte din banii acordaţi de primărie au ramas neutilizaţi. Pentru a nu ţine blocate aceste fonduri, Consiliul Local Cugir
a decis la rectificarea bugetară să redirecţioneze 180.000 roni către alte investiţii. Sumele vor fi realocate unităţii medicale anul viitor, când
spitalul va continua să fie o prioritate bugetară.
Un aspect foarte important pe care vream să-l facem cunoscut este acela că Spitalul Oraşului Cugir a scos la concursul de
rezidenţiat 12 posturi. Este pentru prima dată după 1989 când conducerea spitalului îşi asumă responsabilitate de a scoate la concurs nu
unul sau două, ci toate posturile vacante. Sperăm ca în felul acesta să aducem la Cugir medici tineri şi să completăm serviciile medicale cu
personalul de care avem nevoie.					
													 Cristian SIMU,
							
Managerul Spitalului Orăşenesc Cugir
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Parcul Industrial Cugir, 10 ani de la înființare
La invitația SC Parcul Industrial Cugir SA, Consiliului Local Cugir și Primăriei Cugir, ședința Consiliului Județean Alba
, care este și acționar unic al Parcului Industrial, s-a desfășurat
la Cugir, joi 27 septembrie, prilej cu care s-a aprobat majorarea
capitalului social, sume care se vor utiliza pentru noi investiții.
Evenimentul subliniază aniversarea a 10 ani de la înființarea Parcului Industrial Cugir, moment de bilanț dar și de noi planuri
de viitor.
La 10 ani de la înființare, Parcul Industrial Cugir a atras prin
poziția geografică și prin accesul direct la infrastructura tehnică și
edilitară necesară desfășurării activităților economice, un număr
de 33 de societăți de producție industrială și servicii din cele
mai diverse domenii de activitate: prelucrări
mecanice prin așchiere, tratamente termice,
reparații utilaje industriale, confecții metalice, prelucrarea lemnului, prelucrarea pielii,
producție de mobilă, comerț cu amănuntul,
consultanță tehnică, economică, juridică,
CAR, școala de șoferi, fabricarea articolelor
de papetărie, croitorie; înființându-se în total
peste 400 de noi locuri de muncă.
Pentru o funcționare optimă a parcului industrial au fost efectuate lucrări de
amenajare și igienizare, reparații. Astfel, la
finele anului 2011 volumul de investiții în
Parcul Industrial Cugir era de 1.631.703 lei,
investiții concretizate în rețele proprii de distribuție utilități (gaz,
apă și canalizare, energie electrică – cu post de transformare);
iluminat perimetral, amenajarea parcării, reabilitarea fațadei
sediului administrativ, reamenajarea spațiilor proprii prin
recompartimentări , tencuieli, zugrăveli și lucrări la instalațiile
sanitare.
Anul 2012 înregistrează o nouă investiție de proporții
menită să reabiliteze și să modernizeze căile de acces și transport
în parcul industrial. Momentul finalizării investiției în curs va
aduce cu sine intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare
și funcționare a Parcului Industrial Cugir, care prevede modalitatea de a utiliza corect infrastructura (utilizarea parcărilor amenajate, respectarea semnelor de circulație în interiorul incintei,
accesul pe bază de legitimație etc.).
Bilanțul continuă. Astfel, în anul 2005 Parcul Industrial
Cugir a devenit membru principal al Asociației Parcurilor
Industriale,Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri
din România (APITSIAR), asociație menită să asigure un climat
economic și de afaceri prietenos pentru toate parcurile industriale, de a corela standardele industriale cu cele ale Uniunii Euro-

pene astfel încât, prin intermediul legăturilor și cooperării între
organizațiile în domeniu, asociația să stimuleze în mod real dezvoltarea mediului de afaceri în plan local, național și european.
De asemenea, constituit în 27.03.2012 și având ca inițiatori
Consiliul Județean Alba, Agenția pentru Dezvoltare Centru,
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga
Sibiu, Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia, Parcul Industrial Cugir, Primăria Alba Iulia și Primăria Cugir, Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, un Cluster Inovativ
Național, are sediul în Cugir, strada Victoriei nr. 8A, în cadrul
Parcului Industrial Cugir, care este și unul dintre membrii fondatori, are ca scop creșterea competitivității firmelor prin accesul la
consultanță și la cercetare aplicată.
Parcul Industrial Cugir deține
de curând și calitatea de membru partener în cea mai mare
uniune interprofesională şi politic
independentă a IMM-urilor din
Germania şi Europa - BVMW Uniunea germană a IMM-urilor.
Atât în Germania cât şi în România
şi Elveţia, BVMW-ul reprezintă vocea IMM-urilor.
Și nu în ultimul rând, proiectul
P.I.C. – performanță, inovație, calificare, reprezintă un parteneriat între Consiliul Județean Alba și Parcul Industrial Cugir în scopul
derulării programelor de formare profesională, programe menite
să deschidă noi orizonturi de dezvoltare pentru spațiul economic
local și regional.
Extinderea parcului industrial prin achiziționarea de active
de la SC Uzina Mecanică Cugir SA, active aflate in vecinatatea
parcului industrial, care pot fi racordate la retelele de utilitati
existente, realizarea a 3 construcții noi – hale de producție și
racordarea lor la utilități, reabilitarea obiectivului “FD” – pardoseli, tencuieli exterioare, reabilitare termică, zugrăveli exterioare, înlocuire geamuri, acoperiș șarpantă precum și a obiectivului “Trei nivele” prin termoizolarea pereților și a acoperișului,
sunt câteva dintre investițiile viitoare aflate in agenda parcului
industrial cugirean, investiții care continuă dezvoltarea și ridicarea nivelului calității serviciilor pe care le oferă, astfel încât
Parcul Industrial Cugir să devină o zonă industrială aliniată
standardelor europene.
Dr. Ing. Emil Nicolae MUNTEAN,
Administrator Unic SC Parcul Industrial Cugir SA

INFORMAŢII PRIVIND ALEGERILE PARLAMENTARE DIN ANUL 2012
Prin H.G. nr. 888/2012 a fost stabilită data de 09.12.2012 pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din anul 2012. Cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale H.G. nr. 890/2012 privind aprobarea
Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi
Senat din anul 2012, prin Dispoziţia nr.1529/2012 emisă de Primarul Oraşului Cugir, a fost efectuată delimitarea secţiilor de votare de
pe raza Oraşului Cugir, iar prin Ordinul Prefectului nr.283/2012 a fost efectuată şi numerotarea celor 439 secţii de votare din judeţul
Alba care se vor constitui cu ocazia alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
Potrivit acestei delimitări, la
nivelul Oraşului Cugir s-au constituit un număr de 22 secţii de votare şi s-a păstrat arondarea iniţială a străzilor. Cei interesaţi pot
consulta dispoziţia cu privire la delimitare, pe site-ul primăriei primariacugir@yahoo.com sau la afisierul public al primăriei.
Menţionăm că prin O.U.G. nr. 46/2012 a fost modificat art.72 din Legea nr. 35/2008, în sensul că la alegerile parlamentare din
anul 2012 dreptul de vot se exercită pe baza actului de identitate, prin act de identitate înţelegându-se conform art.2, pct.35 din
Legea nr.35/2008 - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate; în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, în cazul cetăţenilor cu reşedinţa în
străinătate, paşaportul simplu sau, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi cartea de identitate, însoţite de orice alt document emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate; în cazul membrilor reprezentanţelor diplomatice, paşaportul
diplomatic sau de serviciu; în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar
Prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2012 a fost aprobată actualizarea delimitării colegiilor uninominale pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Oraşul Cugir făcând parte din Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor
nr. 3, respectiv Colegiul uninominal pentru alegerea Senatului nr.1.
							
Jr. Otilia BĂLUȚIU,
			
Şef Serviciu Administraţie Publică

În anul școlar 2012-2013, continuă proiectul “Fiecare Copil în Grădiniţă”
Şcoala cu Clasele I- VIII Nr.2 Cugir, a trimis in luna iunie
2010 Formularul de Aplicaţie pentru Proiectul Fiecare Copil în
Grădiniţă, proiect realizabil sub forma unui parteneriat între comunitatea locală, şcoala, Serviciul de Asistenţă Socială, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Asociaţia Ovidiu Rom. În urma selectiei
formularului de aplicaţie si a vizitei de evaluare, comunitatea orasului Cugir a fost declarata comunitate eligibila in cadrul proiectului, beneficiind de proiect in anul solar anterior un numar de 20
de prescolari proveniti din mediile defavorizate.
In anul scolar 2012-2013 Asociatia OviduRom si-a propus
sa continue activitatea comuna cu Serviciul de Asistenţă Socială
Cugir, Scoala Gimnaziala Singidava Cugir, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba si comunitatea din Cugir, beneficiind astfel de activitatile proiectului un numar de 45 de copii defavorizati, arondati gradinitelor apartinand Scolii Gimnaziale Singidava Cugir.
Pentru acest an scolar proiectul propune un set de măsuri integrate pentru creşterea nivelului educaţional al celor mai săraci
copii de 3-6 ani. Totodată, proiectul are şi o componentă de
sănătate prin care, cu sprijinul donorilor privaţi, copiii cuprinşi
în proiect vor beneficia de analize gratuite de sănătate, precum şi
de bani pentru medicamente și kit-uri de igienă.
Pentru implementarea metodologiei proiectului Fiecare Copil în Grădiniţă si in anul scolar 2012-2013 la Scoala Gimnaziala
Singidava Cugir, gradinitele Porumbei si Voinicel, vor participa,
cu acordul dat de către Consiliul Local Cugir, la proiectul de interes public local Fiecare Copil în Grădiniță, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean si Asociația OvidiuRom şi SPAS
Cugir.

In acest sens consilierii locali au aprobat asigurarea contributiei de 6.750 lei, adică 150 RON/copil, suma necesară pentru setul de îmbrăcăminte şi încălţăminte la începutul anului
şcolar pentru un numar de 45 copii implicati în proiect.
Asociația OvidiuRom asigură resursele pentru serviciile
integrate (rechizite şcolare şi materiale educaţionale, tichete sociale pentru copiii care au frecvenţă 100% la grădiniţă) respectiv pentru anul scolar 2012-2013, tichete sociale in valoare de
2250lei lunar, precum si suma de 2.700 lei rechizite şcolare.
Programul Fiecare Copil în Grădiniţă a fost lansat de
OvidiuRo și Ministerul Educației în septembrie 2010 și a
condus la creșterea spectaculoasă a numărului de copii săraci
înscriși la grădiniță și a prezenței lor la ore în fiecare zi.
S-a pornit de la convingerea că educația timpurie este cea
mai eficientă investiție care îi poate ajuta pe copii să iasă din
sărăcie. Multe comunități locale înțeleg acest lucru, dar pur și
simplu nu dispun de bugetele sau expertiza necesare pentru a
asigura accesul la grădiniță al tuturor copiilor. Asa a luat ființă
proiectul Fiecare Copil în Grădiniță.
Scopul Asociației Ovidiu Rom este ca metodologia Fiecare
Copil în Grădiniță să fundamenteze politicile publice care vor
conduce la maximizarea accesului, calității și capacității serviciilor educaționale pentru copiii din familii sărace. Este important
ca educația timpurie să devină o prioritate națională, iar educația
preșcolară să fie accesibilă tuturor copiilor săraci începând de la
vârsta de 3 ani, gratuită și de calitate.
Ada CRIȘAN, Coordonator activități Baie Socială

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Cetăţenii pot consulta
listele electorale

În conformitate cu prevederile legale referitoare la alegerile
pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, Primăria Oraşului
Cugir pune la dispoziţia cetăţenilor listele electorale permanente,
care pot fi consultate de către alegători, în vederea verificării
înscrierilor efectuate în acestea.
Consultarea listelor se face la camera 11 din cadrul Primăriei
Oraşului Cugir, în zilele de luni până joi, între orele 8-14, iar vinerea
între orele 8-12.
Plângerile privind omisiunile, înscrierile greşite sau alte erori din
liste, se formulează în scris la Primarul Oraşului Cugir.

Trafic deviat datorită lucrărilor
Ca urmare a continuării lucrărilor de modernizare a străzii 21
Decembrie, traficul auto în zonă a fost deviat. În momentul de faţă
este imposibil accesul autoturismelor pe porţiunea cuprinsă între
intersecţia str. 21 Decembrie cu str. Spicului până la intersecţia cu
străzile Alexandru Ioan Cuza şi Salcâmului. Din acest motiv primăria
recomandă participanţilor la trafic să opteze pentru rute ocolitoare.
Cei care se deplasează înspre zona de sus a oraşului, pot ieşi în str.
21 Decembrie de pe străzile Ion Creangă, Salcâmului şi Ciocârliei.
Cei care circulă dinspre partea de sus a oraşului, au acces în strada
21 Decembrie de pe str. Griviţei şi Traian Vuia.
Primăria Oraşului Cugir face apel la răbdarea şi înţelegerea
locuitorilor, în condiţiile în care aceste perturbări au loc ca urmare
a executării lucrărilor de modernizare stradală şi a celor de înlocuire
a reţelelor de utilităţi de pe str. 21 Decembrie.

Consiliul Local şi-a desemnat
reprezentanţii în consiliul de administrație a
şcolilor

În şedinţa din data de 25 octombrie, Consiliului Local al Oraşului
Cugir şi-a desemnat reprezentanţii în Consiliul de Administraţie al
unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativteritorială a Oraşului Cugir. Numirea a avut loc în contextul în
care, pentru anul şcolar 2012-2013, au avut loc modificări ale
reţelei şcolare prin comasarea, respectiv arondarea unor unităţi de
învăţământ.
Au fost aleşi cinci consilieri locali, după cum urmează: la
Colegiul Naţional “David Prodan” Cugir - prof. Florea RodicaCristina, la Colegiul Tehnic “I.D.Lăzărescu” Cugir - Muntean Emil,
la Şcoala Gimnazială “Iosif Pervain” Cugir - Păştină Aurel, la Şcoala
Gimnazială Nr.3 Cugir - prof. Rotche Horia şi la Şcoala Gimnazială
“Singidava” Cugir- prof.Cherecheş Ioan-Dan.
Potrivit art.96 din Legea nr.1/2011, unităţile de învăţământ
preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile
de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În
exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi
directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi
şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

Poliția locală va informează:
Activitatea desfăşurată de către poliţiştii locali din cadrul Serviciului
Poliţia Locală Cugir, în perioada 15.09 - 20.10.2012, s-a evidenţiat prin
următoarele:
Pentru nerespectarea regulilor privind circulaţia, oprirea, staţionarea
şi parcarea vehiculelor, reguli prevăzute de art.10 din H.C.L nr. 79/2011regulament de ordine publică şi gospodărire a oraşului Cugir, au fost aplicate un număr de 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 700 lei.
A fost sancţionată contravenţional o persoană, cu amendă în valoare
de 200 lei, pentru tulburarea liniştii locatarilor, conform Legii nr. 61/1991
- pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice.
Deasemenea a fost depistată o persoană aruncând gunoi menajer pe
domeniul public, sens în care a fost sancţionată contravenţional cu amendă
în valoare de 200 lei, conform H.C.L. nr. 79/2011.
Au fost intreprinse acţiuni pentru verificarea activităţilor de comerţ,
ale agenţilor economici şi ale producătorilor agricoli, ce îşi desfăşoară activitatea în pieţele oraşului Cugir, respectiv: - verificarea comercianţilor,
dacă posedă actele necesare pentru activitatea pe care o desfăşoară (înregistrare la oficiul registrului comerţului sau certificat de producător), în
conformitate cu prevederile H.C.L. 79/2011; - verificarea producătorilor de
produse agroalimentare, privind deţinerea Certificatului de producător şi
viza trimestrială a acestora; - verificarea Autorizaţiilor de funcţionare (viza
anuală a acestora), eliberată de autoritatea publică locală, în conformitate cu H.C.L. 45/2011 - regulament privind organizarea şi desfăşurarea
activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul oraşului Cugir.
Ca urmare a acestor activităţi, au fost întocmite un număr de 22 procese verbale de constatare a contravenţiilor, în valoare de 2.900 lei.
În acest sens, reamintim agenţilor economici, care desfăşoară activitatea pe raza oraşului Cugir, că au obligaţia de a obţine autorizaţia de
funcţionare, eliberată de autoritatea publică locală, respectiv producătorii
agricoli, de a-şi viza trimestrial, certificatul de producător.
Jr. Florin ARION, Șef serviciu Poliția Locală
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Aiureală între bine şi rău
“La ferestre, prin balcoane şi terase părăsite/ Florile-au murit de dorul doamnei lor călătorite,/ Şi acum, din cartea
toamnei, plină de melancolii,/ Mâna vremii răsfoieşte zile reci şi cenuşii.” (Toamna urbană- Cristian Sârbu).
Trece timpul şi noi trecem prin timp. Parcă ieri a fost vară, iată-ne în toamnă, şi mai şti, poate mâine ninge.
Când vrei să omori “balaurul timp” atunci parcă împreună timpul trece mai repede sau haideţi să ne plictisim
împreună gândindu-ne la “ Ce e bine şi ce e rău”. E bine ce ne face fericiţi şi e rău ce ne aduce suferinţă. Problema acestei
definiţii este că oricum am lua lucrurile, ce-i bun pentru unul, sfârşeşte prin a-i aduce suferinţă altuia şi invers.
Ce ne facem?
De la un geam deschis se aude o melodie. O recunoaşteţi? “Ce mică-i vacanţa mare” şi timpul trece. E rău!
A fost o vară toridă cu un soare neiertător, plină de frică. Ţi-e frică. De boală, de ziua de mâine, de cutremur, de
şoareci, ţi-e frică că nu mai plouă, ţi-e frică că vine iarna şi ceasul gazului şi al curentului se dă peste cap, toţi sunt nervoşi,
obosiţi, lipsiţi de chef, nemulţumiţi, trişti...
Dar e bine! E bine că am văzut şi azi soarele răsărind, că toţi ai casei sunt sănătoşi, că bulevardul este plin de cărucioare,
e bine că te bucură gingăşia unei flori, primul sărut de adolescent îndrăgostit.
Viaţa-i o competiţie permanentă. Mereu trebuie să alegem între bine şi rău. Trenurile trec mereu prin gara noastră şi
nu reuşim niciodată să urcăm. Nu ştim pe care să-l alegem.
Vă spun o poveste?
“O bunică îi povestea nepotului ei că în interior ea are doi lupi, care zi de zi se luptă între ei. Un lup e rău, certăreţ,
plin de ură şi sete de răzbunare, celălalt este calm, tolerant, hotărât, loial. Nepotul o întreabă pe bunică: “- Care din cei
doi câştigă?” Bunica răspunde: “Cel pe care-l hrănesc cel mai mult.”
Am cam dat-o după cireş, asta pentru că filosofia, am citit undeva, este cel mai mare exerciţiu al inutilităţii.
“E bine” ca la sfârşit să zâmbim alături de cuvintele lui N. Iorga: “Românii au crezut că dracul fiind bărbat nu poate
fi atât de rău şi atunci au creat pe mama dracului.”
“Lumea nu este a celor care pot, este a celor care vor” (Goethe)
NONA

Oaspeţi de seamă la Colegiul Naţional David Prodan
Una dintre priorităţile de seamă ale edililor oraşului
Cugir este şi cea de a promova învăţământul local, tradiţiile
şi valorile acestuia, subliniindu-se încă o dată faptul că, investind în oameni investeşti într-un viitor sigur, fără echivoc.
În sensul acesta, cu ocazia evenimentului cultural care
marchează în fiecare an evoluţia comunităţii cugirene sub
forma unui bilanţ al ofertelor culturale, economice, sociale
şi spirituale ale urbei, eveniment intrat în tradiţia zonei
-“Toamna cugireană”- a XV-a ediţie, Primăria oraşului a
iniţia un contact direct între instituţiile şcolare din Cugir şi
oaspeţii de seamă ai oraşului Wasserburg, Germania, oraş cu
care suntem înfraţiţi.
Reprezentaţi la cel mai înalt nivel, prin însuşi primarul
oraşului Wasserburg, trei consilieri locali, un muzeograf şi
un director de liceu, oaspeţii germani au fost prezenţi la Colegiul Naţional David Prodan, Cugir, duminecă, 30 septembrie a.c. Delegaţia locală condusă de primarul oraşului d-l
ing. Adrian Teban, de d-l viceprimar, prof. Horea Rotche şi
d-na consilier prof. Rodica-Cristina Florea, a fost prezentă
alături de conducerea colegiului, prof. Lilica Vanţ, profesorii
Alina Moldovan, Nicolae Băcilă, Ioan Rusu şi reprezentanta
Consiliului elevilor de la prestigioasa unitate de învăţământ,
eleva Iulia Arion, la o întâlnire de lucru, care a marcat începerea unui parteneriat între instituţii de învăţământ similare
din cele două localităţi.
Oaspeţii s-au arătăt interesaţi de stabilirea de contacte

directe între dascălii şi elevii de la colegiu şi omologii
lor de la cele două liceee germane existente în Wasserburg, având în vedere potenţialul valoric al dascălilor şi
elevilor cugireni, dar şi interesele comune ambelor părţi.
Istoria colegiului, rezultatele obţinute de-a lungul timpului nu numai la nivel educaţional dar şi competiţional,
complexitatea programelor internaţionale Comenius si
a parteneriatelor stabilite în ultimii zece ani cu licee din
Franţa şi Italia, au întărit convingerea oaspeţilor că, şi
din acest punct de vedere se poate stabili un parteneriat
pe termen lung între dascălii şi elevii cugireni şi cei germani.
În perioada următoare, conducerile liceelor vor
purta un dialog deschis pentru a pune bazele unei bune
practici educaţionale, a modalităţilor de derulare a unor
activităţi specifice formale şi nonformale, a stabilirii
unor parteneriate de durată şi prin schimburi mutuale.
Acesta este, fără îndoială, un rezultat concret al
implicării directe a tuturor factorilor de decizie de la
nivelul oraşului Cugir, a Primăriei oraşului în modul cel
mai concludent, rezultat care evidenţiază pe de o parte
capacitatea managerială şi de antreprenoriat, dar şi expertiza celor implicaţi, de a pune în valoare potenţialul
local dar şi de a realiza dezvoltarea durabilă în plan social, educaţional, cultural, economic şi spiritual a zonei.
Lilica VANȚ, Director CNDP Cugir

Se depun dosare pentru subvenţiile la încălzire cu gaz metan şi lemne
Persoanele cu venuri mici şi care nu deţin bunuri considerate “de lux” pot solicita subvenţii la factura de încălzire
pentru sezonul rece 2012 – 2013. Cererile se depun la sediul Serviciului de Asistenţă Socială de luni până vineri între
orele 8.00-16.00, iar sîmbăta între orele 8.00-13.30.
Aceste subvenţii se acordă atât pentru încălzirea cu gaz
metan, cât şi pentru cea cu lemne. Condiţia de bază este ca
solicitantul să aibă un venit lunar pe membru de familie ce
nu depăşeşte 615 lei .
Este important să precizăm că subvenţiile sunt acordate:
a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au
depus documentele până la data de 15 a lunii respective; b)
începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 15.
Dosarele trebuie să conţină următoarele:
-orice act care dovedeşte venitul net al persoanei din
luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă de salariu net
eliberată de angajator inclusiv valoarea tichetelor de masă,
copie după cuponul de pensie, alocaţie, şomaj, plăţi compensatorii, indemnizaţie persoană cu handicap, adeverinţa
eliberată de administraţia Financiară Cugir cu venitul realizat pentru persoanele autorizate să desfăşoare activităţi
independente, etc;
-cei care susţin că nu realizează nici un venit trebuie să
depună o declaraţie pe propria răspundere autentificată de
notarul public sau atestata de consilieri juridici sau avocati.
-adeverinţa de la registrul agricol care atestă numărul
membrilor familiei, componenţa nominală a gospodăriei,
categoriile de folosinţă a terenurilor şi suprafaţa acestora,
mijloacele de producţie agricolă şi efectivele de animale şi
declaraţie dată în faţa secretarului localităţii cu venitul net
lunar realizat din activităţi agricole,
-certificat de atestare fiscală, nominal, eliberat de Serviciul Taxe şi Impozite locale pentru fiecare membru major
al familiei, din care să reiese bunurile mobile şi imobile aflate
in proprietatea titularului si a membrilor familiei;
-copie şi original al actelor de identitate pentru toţi
membrii familiei care locuiesc si se gospodăresc împreună
(CI/BI,), livretul de familie (in lipsa acestuia certificatele de
naştere ale copiilor, hotărîre judecătorească definitivă de
încredinţare in vederea adoptiei sau privind măsura plasamentului) certificatul de căsătorie, sau alte acte doveditoare ale componenţei familiei, după caz;

-adeverinţă de la furnizorul de utilităţi (gunoi, apă)
pentru a se confirma numele şi numărul de persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor sau alte adeverinţe
care atestă numărul persoanelor care locuiesc împreună
la aceea adresă ;
-copie şi original după actul de proprietate al imobilului din care să rezulte calitatea de proprietar al
titularului ajutorului de încălzire sau orice act autentic
(contract de închiriere, contract de comodat, contract de
intreţinere, împuternicirea proprietarului, etc) din care
sa rezulte calitatea celui care solicită ajutorul de încălzire;
pentru cazuri exceptionale se poate prezenta certificat
privind impozitele şi taxele locale care sa ateste cine indeplineste obligaţiile fiscale ale proprietarului;
-adeverinta de negaţie eliberată de Primăria de domiciliu pentru persoanele care solicită ajutor de încălzire
la Primăria Cugir, având doar resedinţa în această localitate;
-alte acte după caz ( ex : sentinta de divort pentru
cuantumul pensiei de intreţinere, etc).
Orice fel de schimbări în componenţa familiei ori
a veniturilor acestora trebuie declarate Serviciului de
Asistenţă Socială. Dacă acestea nu afectează calitatea de
beneficiar, persoana în cauză va completa o nouă cerere,
completând dosarul cu actele privitoare la modificarea
survenită.
Pînă acum au fost depuse la sediul Serviciului de
Asistenţă Socială Cugir un număr de 143 dosare pentru
subvenţia la încălzire pe gaz, iar pentru cea cu lemne nu
a fost depus 3 dosare.
Trebuie subliniat faptul că în baza OUG 70/2011
autorităţile locale au obligaţia să efectueze anchete sociale în proporţie de minim 60% din numărul dosarelor
depuse. Anul trecut din cele 840 de dosare, 500 au fost
verificate în baza unor anchete sociale efectuate. După
finalizarea acestora, 100 dintre dosare au fost găsite cu
nereguli. Faţă de persoanele au fost înaintate dispoziţii
care prevăd anularea ajutoruluii social şi a recuperării
prejudiciului constatat. Este bine de ştiut că cetăţenii
care se fac vinovaţi de declaraţii false riscă să suporte
consecinţe de natură penală.
Jr. Viorica ȘTIRB-NEDEL,
Șef SPAS Cugir
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- DAN SERENA-DENISA (ACT TRANSCRIS, născută în localitatea VITERBO ITALIA);
- MUNTEAN LOPEZ AINHOA (ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea VALL DE
UXO - SPANIA);
- PAŞCA NICOLAS ANDREI (ACT TRANSCRIS, născut în localitatea SAVONA - ITALIA);
- BEJENAR-MIHĂILĂ LUCAS (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea MANILVA - SPANIA);
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- BASARABĂ ALEXANDRU-LIVIU şi
MUNTEAN LUMINIŢA;
- TODERESCU IOAN şi MUNTEANU
ELISABETA-NICOLETA;
- PASQUALINI MISAL şi BUCŞA DORINA;
- PICOŞ VALERIU-TEODOR şi COBZARU
ELENA;
- RUSU VALER-ADRIAN şi MATECIUC
MIRELA-GEORGETA;
- NANU DORU-IONUŢ şi PAŞCA DIANASORINA;
- ROMOŞAN FLAVIU şi PUIE DIANAŞTEFANA;
- ISPAS LAURENŢIU şi BURLACU RALUCA;
- DOBRA ANDREI-FLORIN şi BORZA
CRISTINA;
- PETRUSE IONEL-IOSIF şi COMAN
GEORGIANA;
- BOBOIA MARIUS-VASILE şi SCROB ADINA-VIORICA;
- TOMOŞESCU IOAN şi JEFLEA DIANACRISTINA;
- CIOPA DANIEL şi MELENTE DANAMARIA;
- MARA IOAN-MARIUS şi ONIŢIU IONELA;
- TRIF-DAVID PETRU şi BARBU ALEXANDRA-MIHAELA;
- LUNG VASILE-CRISTIAN şi GHIŞA ILEANA;
- CONSTANTIN VIOREL-MIHAI şi HOSU
ELVIRA-ELENA;
- OLTEAN CĂLIN-IOAN şi GHIŢUN ALINA;
- TOMA ADRIAN şi ŞUŞMAN ANA-ALEX-

ANDRA;
- SAVA FLORIN şi STAN NICOLETA;
- BRINZAN FLORIAN-OVIDIU şi
GAVRIŞ CORINA-VICTORIA;
- MIHOC CLAUDIU-PETRU şi GÎLCA MARIA;
- TOTH RĂZVAN-TIBERIU şi
VOIŞAN SIMONA-LAURA;
- CHIRIŢĂ CONSTANTIN şi
CHIRIŢĂ ELENA;
- POPA IOAN-ALEXANDRU şi
PAŞCA ADRIANA-IOANA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
- MOGA TRAIAN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.I.Creangă nr.4;
- SZAKACS-NAGY MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Rozelor
nr.10;
- SÎNTIOANĂ IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Morilor
nr.20;
- PĂTRUŞCĂ MARIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Cetăţii nr.24;
- PĂTRUŢ GHEORGHE, cu ultimul
domiciliu Săliştea-Tărtăria nr.11;
- GUŢOIU ROZALIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Alex.Sahia
nr.17;
- DOBREAN IOSIF, cu ultimul domiciliu în com.Lăpugiu, sat Ohaba,
judeţul Hunedoara;
- GALDEA TRIFON, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.V.Alecsandri nr.12;
- KOVACS LUCREŢIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.N.Copernic
nr.60;
- MARIAN ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.M.Viteazu nr.1;
- MIŞ IOANA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Victoriei nr.17;
- BACIU VASILE, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Principală nr.274;
- GIURGIU MIHAIU-PUIU, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.GheŢiţeica nr.21.
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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La Cugir, peste 250 de vârstnici sărbătoriţi de primărie

La Cantina Casei de Cultură au avut în 1 octombrie o
serie de manifestări organizate de Primăria Cugir, Serviciul
Public de Asistenţă Socială, Centrul Multifuncţional şi Casa
de Cultură, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor
Vârstnice. Peste 250 de pensionari au răspuns invitaţiei şi
au luat parte la petrecerea orgnizată în cinstea lor de către
administraţia locală, ca semn de apreciere şi respect.
Manifestarea a început cu un moment dedicat exclusiv cuplurilor care sărbătoresc anul acesta 50 de ani de căsătorie.
Un sobor format din preoţii parohi Adrian Aldea, Ioan Cândea, Ioan Oltean şi părintele Teodosie de la schitul Călene au
oficiat o slujbă religioasă prin care au binecuvântat cele 11
cupluri. După acest moment, sărbătoriţii au fost felicitaţi de
către oficialităţile locale şi judeţene prezente la manifestare:
viceprimarul, Horia Rotche, subprefectul, Cornel Murg, consilierul judeţean Mihai Nicuşor, consilierii locali Emil Muntean şi Mircea Trifan. Chiar dacă nu a fost prezent, primaru
Adrian Teban a transmis prin intermediul reprezentanţilor
administraţiei publice felicitările sale şi regretul că nu a putut
fi prezent, domnia sa însoţind delegaţia germană venită la Cu-

gir cu ocazia festivalului “Toamna Cugireană”.
Celor 11 cupluri li s-au oferit diplome, florii şi un plic cu o
modestă sumă de bani din partea autorităţii locale. Nu au fost
uitaţi nici veteranii de război cărora le-au fost prezentate sentimentele de apreciere ale comunităţii locale şi cărora li s-au înmânat diplome şi un exemplar al revistei “Toamna Cugireană”.
Atmosfera de bună dispoziţie a fost antrenată şi susţinută de
muzica oferită de formaţia Real, de bucatele alese şi de surprizele
pregătite de organizatori: un spectacol oferit de Cercul Pro-Dance
2007 Cugir şi un concurs de dans care s-a bucurat de un real succes.
Majoritatea persoanelor vârsnice prezente la petrecere au
părăsit ringul de dans în jurul orei 23.00 ceea ce dovedeşte că
acţiunea a fost o reuşită.
Luminița BIRĂESC

Participarea Cugirului la proiectul TERRA MIRABILIS
dechide perspectiva unor noi relaţii internaţionale
În perioada 5-9 octombrie oraşul Cugir a fost reprezentat la cea
de-a doua conferinţă europeană din cadrul proiectului „TERRA
MIRABILIS – Protecţie Teritorială şi de Mediu” de către o delegaţie
condusă de primarul Adrian Teban, din care au mai făcut parte
consilierii locali Rodica Florea, Ioan Ferchian, Bogdan Dumitru,
Vasile Sorin şi angajaţi ai primăriei, responsabili de proiect.
Organizat în Mellieha - Malta, evenimentul a reunit cele patru
localităţi partenere în proiect: Municipalitatea Mellieha (Malta),
Municipalitatea Casalborgone (Italia), Municipalitatea Vecpiebalgas (Letonia) şi Oraşul Cugir (România). Temele abordate în
cadrul conferinţelor şi seminariilor care au avut loc în cele trei zile
s-au referit la energii regenerabile în Europa, la dezvoltarea mediului prin astfel de energii, la conservarea naturii şi biodiversitatea ei.
Primarul Adrian Teban consideră că “participarea la acest
proiect ne-a oferit şansa să cunoaştem politicile locale adoptate

de partenerii noştri în ceea ce priveşte protecţia mediului şi utilizarea energiilor nepoluante. A fost un schimb de experienţă eficient,
mai ales că administraţia cugireană lucrează la o strategie locală pe
termen mediu şi lung în acest domeniu. Un alt aspect important îl
reprezintă faptul că implicarea Cugirului în proiectul internaţional
„TERRA MIRABILIS” a deschis oportunitatea promovării
potenţialului turistic, cultural, şi de ce nu, şi economic. Noi le-am
adresat reprezentanţilor din cele trei oraşe europene invitaţia de a
participa la evenimentele noastre culturale, în ideea unei colaborări
pe acest domeniu. De altfel, conducerea municipalităţii Mellieha şi-a
exprimat dorinţa de a accesa alte proiecte europene în parteneriat cu
oraşul Cugir”, a declarat primarul Adrian Teban
Activităţile care au avut loc în cele trei zile au fost organizate şi
coordonate de comunitatea Casalborgone (Italia), ca solicitant principal al proiectului, împreună cu oraşul gazdă, Mellieha. În ultima
zi a programului, primarii celor trei delegaţii au plantat măslini, ca
simbol al uneia dintre ideile principale ale proiectului: conservarea
zonelor verzi.
Trebuie spus că proiectul “TERRA MIRABILIS”, demarat anul
trecut, a stabilit între cele patru oraşe europene un pact de prietenie
specială, legiferat prin depunerea unui jurământ de înfrăţire prin care
localităţile implicate s-au angajat să menţină legături permanente şi
să implementeze diferite acţiuni comune.
Menţionăm că proiectul se desfăşoară până anul viitor, în baza
programului „Cetăţeni pentru Europa”, lansat de Comisia Europeană,
, prin care se urmăreşte promovarea cetăţeniei europene, descoperirea sensului de identitate europeană, bazată pe valori comune, istorie
şi cultură, precum şi implicarea cetăţenilor în organizarea societăţii
civile şi în procesul integrării Europene. 			
		
Coordonator local activităţi proiect,
Insp. Ana-Maria STOIAN

Peste 1800 de cugireni așteaptă alimentele subvenționate de Uniunea Europeană
În cămările persoanelor nevoiașe vor intra anul acesta făină, zahăr, ulei, mălai, biscuiți, paste, făinoase. Pe lista alimentelor
subvenționate de Uniunea Europeană se vor regăsi 11 categorii de produse, față de 7 cât au fost anul trecut.
În orașul Cugir vor beneficia de aceste alimente 1800 de persoane aflate în diferite categorii sociale, după cum urmează: 202
beneficari de ajutor social, 226 șomeri indemnizați sau neimdemnizați care se află în evidențe ca fiind în căutarea unui loc de muncă
, 891 persoanele cu handicap grav și accentuat și 514 pensionari a căror venituri sunt sub 400 de lei.
Pentru a facilita împărţirea alimentelor, primăria a amenajat patru centre de distribuţie de unde cetăţenii îşi pot ridica produsele
în funcţie de categoria din care fac parte. Astfel, pensionarii şi beneficiari de ajutor social vor primii alimentele de la Baia Socială;
şomeri care sunt indemnizați și cei neidemnizați care se află în evidențele servicului de șomaj ca fiind în căutarea unui loc de muncă
sunt direcţionaţi către căminul din incinta Colegiului" I.D.Lăzărescu"Cugir, unde a fost amenajat un spaţiu special în acest sens;
persoanele cu handicap grav și accentuat îşi vor primi alimentele de la garajul aflat în spatele Primăriei Cugir. Cetăţenii din Vinerea
se vor adresa Centrului Comunitar de Resurse Umane, de unde vor fi distribuite alimentele pentru toţi beneficiarii care au domiciliul în Vinerea, indiferent de categoria socială din care fac parte.
Trebuie precizat că distribuţia alimentelor se va face în momentul în care vor sosi toate pachetele de alimente. Până în momentul de față au fost primite: făina albă, pastele făinoase, biscuiți, orezul, fasolea, bulionul, zahărul și mălaiul. Sunt așteptate să sosească
în perioada următoare ultimele trei transporturi: uleiul, mazărea în conserve și roșiile în bulion.
Beneficiarii vor putea intra în posesia alimentelor doar pe baza buletinului/cărții de indentitate în original și a actelor doveditoare care fac dovada categoriei din care fac parte beneficiarii.
Călin FURDUI,
Administrator Public

“Nu se poate cu de toate”Spectacol Tudor Gheorghe
la Cugir în 1 decembrie

Anul 2012 a fost declarat “Anul Caragiale”. S-au împlinit 100 de ani
de la moartea sa și 160 de ani de la naștere. Spiritul zeflemitor caragialian a rămas nealterat de-a lungul timpului, căci lumea de impostori, de
escroci, de imorali şi de naivi imagintă de scriitor la momentul respectiv se transpune perfect în contextul perioadei actuale.
Și cine să-i ofere o manifestare de respect mai originală lui Nenea
Iancu și să reînvie magistral creațiile acestuia decât Tudor Gheorghe,
singurul artist care a profitat de fiecare oportunitate pentru a pune în
valoare elementele esențiale ale culturii românești.
Spectacolul “Nu se poate cu de toate” s-a concretizat într-un turneu
prin țară, prin intermediul căruia maestrul împărtășeşte publicului magia creațiilor lui Caragiale, adăugând evident atingerea sa personală
inconfundabilă.
Avem şansa de a ne bucura de acest spectacol pe data de 1 Decembrie, când Casa de Cultură a Oraşului Cugir are onoare a de fi gazda
maestrului Tudor Gheorghe. Artistul revine pentru a doua oară anul
acesta în localitatea noastră, după ce în luna iunie, cu ocazia spectacolului "Vremea nemâniei" primarul Adrian Teban i-a adresat invitaţia de a
reveni la Cugir şi cu alte evenimente culturale. Declarându-se încântat
de publicul cugirean şi având convingerea că localităţile mici nu trebuie
private de acţiuni culturale, maestru Tudor Gheorghe a promis să
revină. Şi-a ţinut promisiunea, astfel că de Ziua Naţională a României
va fi alături de cugireni pe care îi va îndeamna să meargă pe principiul
“hai să râdem că, dacă nu, ne-a luat dracu’!”.
Maestrul va impartaşi publicului magia creaţiilor lui Caragiale,
adăugând evident atingerea sa personală inconfundabilă. Artistul promite un spectacol bazat doar pe textul suficient de sugestiv al lui Caragiale: “fără trucuri exterioare, fără invenţii, fără farafaslâcuri... Textul
domnului Caragiale trebuie doar să fie spus. Nu se interpretează! De
aceea va fi un şoc, pentru că eu voi spune textele lui Caragiale aşa cum
le spun pe cele ale lui Sorescu. Nu trebuie să faci absolut nimic. De ce
trebuie să joci teatru? Să te strâmbi?” Maestrul va fi acompaniat de orchestra “Iunion”, formula pe care “s-a chinuit foarte tare să o afle”, iar
orchestraţia va fi asigurată ca de obicei de Marius Hristescu.
Biletele pentru spectacolul “Nu se poate cu de toate” vor fi puse
puse în vanzare în scurt timp la Casa de Cultura a Orasului Cugir.
Şi pentru că o personalitate asemeni celei a maestrului Tudor
Gheorghe te determină să doreşti să afli mai multe din biografia sa, am
cercetat şi am aflat că actorul, cântăreţul, compozitorul român Tudor
Gheorghe este născut la 1 august 1945, în comuna Podari, județul Dolj,
dintr-o familie de țărani. Copilăria, dar mai ales adolescența, i-au fost
dificile. Tatăl, cântăreț la biserică, a fost arestat ca legionar și deținut
politic la Aiud.
În perioada comunistă, Tudor Gheorghe a întâmpinat foarte multe
opreliști din partea regimului comunist, fiindu-i interzis să concerteze
un deceniu, până la Revoluția română din 1989. Artistului i-au fost
cenzurate spectacolele, iar în anul 1979, i-a fost interzis să concerteze
imediat după premiera spectacolului “Pe-un franc poet”. După revoluția
din decembrie 1989, Tudor Gheorghe a revenit în forță.
Parcursul vietii sale culturale n-a fost facut pe zigzaguri, pe "modă'.
N-a ţinut cont de curente, de modă, nu s-a luat după nimeni, ci doar
dupa el insuşi. De sub mustaţa lui de haiduc bătrân au apărut fără
reţineri atât cuvinte dure dar şi vorbe blânde. De aceea este un personaj
singular in peisajul culturii române, reuşind să aibă un public "ales',
după chipul şi asemanarea sa
Demnitate. Aceasta ar putea fi cea mai scurtă caracterizare a maestrului Tudor Gheorghe. Privindu-l, mulţi dintre noi intuiesc că românii
pot avea şi alt profil social. Spectacolele semnate de către Tudor Gheorghe depăşesc cadrul artistic, punând în mişcare, simultan, mintea şi
sufletul spectatorului. De aceea, poate, biletele se vând ca pâinea caldă şi
oamenii pleacă acasă mulţumiţi, cu un zâmbet discret sau cu o lacrimă
în colţul inimii.
Camelia BARTALICS

