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Consiliul
Local ºi
Primãria
C u g i r
demareazã
un
nou
proiect
ambiþios,
prin care
dorim sã materializãm un deziderat
mai vechi al tuturor cugirenilor: o
gazetã, un ziar al nostru, al
cugirenilor. ªi iatã cã azi, porneºte
la drum, cu primul numãr „Curierul
de Cugir”. Dorim ca în aceastã
publicaþie sã îºi gãseascã locul toþi
cei care doresc ºi au ceva de spus
pentru comunitate ºi unde sã fie
reflectate activitãþile, nãzuinþele,
speranþele ºi realizãrile cugirenilor.
Administraþia publicã
localã, a acþionat în ultima vreme
pentru deschidere ºi transparenþã
faþã de cetãþeni. Ne dorim ca
cetãþenii oraºului sã nu mai fie doar
„plãtitori de taxe”, ci parteneri
activi ai administraþiei locale,
implicaþi
în
rezolvarea
problemelor comunitãþii. Iar acest
parteneriat administraþie publicãcetãþeni, nu se poate face decât cu
oameni bine informaþi.
„Curierul de Cugir” îºi
propune sã ofere tuturor informaþii
despre activitatea Consiliului Local, prin publicarea hotãrârilor de
interes cetãþenesc ale acestuia,
despre proiectele ºi activitãþile

curente ale Primãriei, precum ºi
despre activitãþi ºi acþiuni ale
celorlalte instituþii publice (poliþie,
ºcoli, spital, etc.), astfel sã fie
reflectate toate domeniile de
activitate din oraºul nostru.
Ambiþia echipei de la „Curierul de
Cugir” este aceea de a face un ziar
adevãrat, despre oameni adevãraþi,
cu problemele lor, cu bucurii, cu
speranþe ºi realizãri. ªtim cã nu va
fi uºor, dar suntem deciºi ca de
fiecare datã urmãtorul numãr sã fie
mai bun decât precedentele.
Viaþa unui om este clãditã
pe necazuri ºi bucurii, realizãri ºi
neîmpliniri, pe dorinþa de a face
ceva bun pentru tine ºi pentru cei
din jurul tãu. „Curierul de Cugir”
este pentru noi o provocare ºi un
nou început...
Ing. ADRIAN TEBAN
Primarul oraºului Cugir

Anul acesta împlineºte 18 ani....ºi
de câþiva ani buni viaþa a devenit
un calvar pentru el...Îl cheamã
Ionaº Sebastian Adrian ºi clasa a
VIII-a a fãcut-o purtat pe
braþe...Pentru cã suferã de distrofie
muscularã, de 4 ani stã într-un
scaun cu rotile. Poate îl cunoaºteþi,
poate nu, important este cã un suflet
de copil are nevoie urgentã de
ajutor, pentru un implant de celule
musculare, operaþie care poate fi
fãcutã numai în strãinãtate ºi costã
33.000 $. Cred cã fiecare din noi,
acum în prag de Paºte, când
aºteptãm învierea Domnului, din
puþinul nostru putem învia speranþa
în sufletul lui Sebi...
Donaþii se pot face la
voluntari, sau în conturile:
lei: RO20BPOS01103065342ROL01
$ : RO31BPOS01103065342USD01
E : RO84BPOS01103065342EUR01

„Curierul de Cugir”

VARIANTE PROPUSE PENTRU STEMA ORAªULUI CUGIR
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INTERVIUL LUNII
Cu ce ocazie aþi venit la Cugir
domnule Ministru ?
Prezenþa mea astãzi (25
februarie 2005 n.r.) la Cugir este
datoratã interesului pe care
Ministerul Administraþiei ºi
Internelor îl manifestã cãtre
aceastã categorie de dotare care
înseamnã armamentul, în special
armamentul de o anumitã
categorie de performanþã cum sunt
pistoletele pe care Cugirul le va
monta în colaborare cu firma
Glock-Austria. Un asemenea gen
de armament se gãseºte deja în
dotarea
Ministerului
Administraþiei ºi Internelor , ºi nu
fac nici un fel de reclamã acestui
produs, însã suntem foarte
mulþumiþi
de calitatea ºi
performanþele lui. Avem nevoie în
continuare de asemenea dotãri ºi
este deosebit de important faptul
cã un asemenea produs se
asambleazã în România, þara
noastrã fiind dealtfel singura þarã

PREFECTURAALÃTURI DE CUGIRENI

AJUTAÞI-L PE SEBI !

UN NOU ÎNCEPUT...

Indiferent de locaþie, toate
oraºele din judeþ sunt importante
pentru mine ca prefect. Cugirul este
un oraº care are probleme, un oraº în
care trebuie sã ne implicãm ºi sã
rezolvãm problemele de la rãdãcinã,
nu sã le amânãm. Mi-am propus
întotdeauna sã dãm soluþii concrete ,
sã rezolvãm problemele oamenilor. O
problemã specialã pentru cugireni este
Uzina. Noi trebuie sã facem în aºa fel
încât societatea comercialã care
rãmâne în urma „curãþirii ºi curãþeniei”
de la S.C.U.M.Cugir, sã fie o societate
trainicã, cu locuri de muncã stabile, pe
termen lung, cu muncitori bine plãtiþi
ºi motivaþi. Trebuie sã gãsim împreunã
acei potenþiali investitori, acele firme
care sã vinã aici pe termen lung ºi sã
reuºim sã facem din Cugir ceea ce
trebuie sã fie : un oraº emblemã, industrial, care poate sã aducã bunãstare
cetãþenilor de aici ºi prosperitate
pentru judeþ.
Pentru a lua pulsul oraºului
dumneavoastrã Prefectura va organiza
un Oficiu prefectural care va funcþiona
în cadrul Primãriei Cugir. Aceasta este
o iniþiativã care se va materializa în
mai multe localitãþi din judeþ, iar
Cugirul fiind un oraº cu mai multe
probleme este în topul preocupãrilor
Prefecturii Alba. Acest Oficiu prefectural va avea un reprezentant al
Prefecturii, pentru început 2 zile pe
sãptãmânã , urmând ca programul sã
fie extins. Deocamdatã nu sunt alocate
fondurile necesare derulãrii acestei
activitãþi, dar sperãm sã rezolvãm cât
mai curând aceastã problemã ºi
Oficiul prefectural sã funcþioneze la

Gen. Nicolae Berechet
secretar de stat în Ministerul Administraþiei ºi Internelor

europeanã, în afarã de Austria,
unde se face acest lucru. Economic
vorbind , judeþul Alba are interesul
sã atragã un asemenea agent economic în zonã.
Profit de prezenþa
dumneavoastrã la Cugir pentru a
vã întreba cum merge reforma în
administraþia publicã ?
Cred cã Ministerul
Administraþiei ºi Internelor este
unul dintre cele mai vizibile
ministere din punct de vedere al
mersului ºi al vitezei cu care se
desfãºoarã reforma în termeni reali
ºi nu altfel. Reforma în Ministerul
Administraþiei ºi Internelor este
proiectatã într-un program special,
care
înseamnã
aducerea
Ministerului la standarde
funcþionale, compatibil europene
pentru integrarea europeanã. Acest
lucru vizeazã toate componentele
Ministerului nu numai Poliþia sau
Jandarmeria, astfel încât în

perspectiva integrãrii europene
structura ministerului în partea de
administraþie, sã fie cea care dã o
satisfacþie deplinã cetãþeanului,
spre care ne îndreptãm ºi în slujba
cãruia trebuie sã fim. În plan
operativ se intenþioneazã ca
structurile
Ministerului
Administraþiei ºi Internelor sã fie
cât mai deconcentrate, cât mai
descentralizate, cât mai suple,
astfel încât deciziile sã se ia în
partea de decizie, într-un cuvânt
serviciile sã fie mai apropiate de
cetãþean , care are nevoie de
ordine, de liniºte ºi de respectarea
legii în general. Sunt ºi lucruri care
dau o notã de duritate, pe care nu
o ascundem, ºi care este o
reflectare a unor anumite situaþii
punctuale care trebuie rezolvate
rapid, în mod chirurgical. Nu se
doreºte altceva decât ca Ministerul
Administraþiei ºi Internelor sã
devinã ceea ce trebuie sã fie, un

minister modern, suplu, reformat
ºi cu norme euroconforme în toate
componentele lui.
Domnule Ministru ne
dorim ca administraþia publicã ºi
Poliþia sã fie cât mai aproape de
cetãþeni, iar la noi la Cugir încep
sã se vadã ºi primii paºi în acest
sens.
Ori de câte ori aud un
asemenea lucru mã bucurã, pentru
cã nu pot uita cã am fost poliþist ºi
încã mai am nostalgia acestei
profesii. Nu sunt însã mulþumit de
felul în care poliþia în general se
apropie de cetãþean. Existã încã o
barierã,
psihologicã,
de
mentalitate, de a afiºa o oficialitate
excesivã câteodatã, o aroganþã , o
duritate în relaþiile cu cetãþenii,
lucru care ne costã foarte mult în
planul imaginii ºi încrederii. Nu
are nimeni de pierdut dacã un
poliþist este ferm, ºtie sã impunã
respectul faþã de lege, ºtie sã

Cugir. Ce dorim noi sã facem este sã
luãm pulsul cugirenilor, sã vedem ce
doriþi pentru Cugir ºi pentru judeþul
Alba, sã supraveghem mai bine
instituþiile deconcentrate, ºcolile,
instituþiile de culturã, tot ce þine de
reprezentarea Guvernului în teritoriu,
astfel ca atunci când vorbim despre un
lucru sã o facem în cunoºtinþã de
cauzã. Noi dorim sã facem o strategie
de dezvoltare a oraºului Cugir,
împreunã cu Consiliul Local, o
strategie a judeþului Alba împreunã cu
Consiliul Judeþean, bazate pe lucruri
reale, pe ceea ce îºi doresc oamenii.
Nu dorim sã facem prognoze utopice,
nu dorim sã facem planuri generale
care nu au nici o finalitate ºi care nu
rezolvã problemele oamenilor.
Stimaþi cugireni, am o
colaborare deosebit de bunã cu
Primãria ºi Consiliul Local al oraºului
Cugir ºi apreciez faptul cã dvs. aþi ales
un Primar tânãr ºi cred cã e vremea ca
tinerii politicieni, sã aducã un suflu
proaspãt în administraþie, este timpul
sã dinamizãm activitatea ºi sã mãrim
responsabilitatea Consiliului Local , a
Consiliului Judeþean ºi a Prefecturii.
Le urez cugirenilor un an bun, sã avem
locuri de muncã cu toþii, sã avem
bunãstare, iar eu sunt convins cã
împreunã ºi numai împreunã cu
Consiliul Local, cu cetãþenii ºi
Primarul oraºului Cugir putem aduce
bunãstare în oraº, iar judeþul Alba sã
devinã un judeþ etalon pentru
România.
Cosmin Covaciu
Prefectul judeþului Alba

vorbeascã cetãþeanului pe înþeles ,
politicos, acþioneazã cu rapiditate,
cu promptitudine, ºi mai ales se
apropie de comunitate din care el
face parte ºi de care nu se poate
dezice sub nici o formã.
Domnule ministru vã
mulþumim foarte mult ºi vã mai
aºteptãm la Cugir .
Eu vã mulþumesc ºi le
transmit pe aceastã cale
locuitorilor Cugirului multã
sãnãtate ºi cât mai multe realizãri
, iar ziarului dvs. cât mai multe
numere.
A consemnat
Mircea Simu

Sondaj de opinie
Întrebare: Care este varianta de
stemã a oraºului, din cele
prezentate în ziar, care vã place cel
mai mult?
Rãspuns: Varianta nr.
Rãspunde la întrebare, decupeazã,
ºi trimite la redacþie chestionarul.

Curierul de Cugir
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CONSILIUL LOCAL – legislativul comunitãþii
Consiliul Local este organul legislativ al
administraþiei publice locale, care funcþioneazã în baza
Legii nr.215/2001- legea administraþiei publice locale ºi
este format din 19 consilieri aleºi pe liste de partid,
primarul fiind ales prin vot uninominal, iar viceprimarul
fiind ales din rândul consilierilor. Consiliul Local se
întruneºte în ºedinþe ordinare o datã pe lunã, iar în ºedinþe
extraordinare ori de câte ori este nevoie, la cererea
primarului sau a 1/3 din consilieri, consilierii activând în
5 comisii de specialitate dupã cum urmeazã:
1.Comisia Buget-Finanþe, servicii
publice, administrarea domeniului
public ºi privat
MIHAI NICUªOR - P.N.L.
ROªIANU RADU CÃLIN – P.D.
HERLEA DANIEL – P.N.L.
POPA DANIEL DORU – P.S.D.
TEODORESCU MIRCEA – P.U.R.
2.Comisia Industrie, agriculturã,
comerþ, prestãri servicii, turism
BÃRÃBANÞ MARIA – P.D.
CHIRIÞOIU MIRCEA – P.R.M.
CONÞAN NICOLAE – P.S.D.

3.Comisia Amenajarea teritoriului,
urbanism, protecþia mediului
MUNTEAN EMIL – P.N.L.
MURG CORNEL – P.S.D.
MICU ROMULUS – P.N.L.
4.Comisia Învãþãmânt, sãnãtate,
culturã, sport, protecþie socialã
CHERECHEª DAN IOAN – P.N.L.
PETRIC TATIANA – P.N.L.
BACIU VASILE – P.D.
DUMITREAN CAMELIA – P.S.D.
PREDESCU CONSTANTIN – P.S.D.

5.Comisia Administraþie publicã
localã, juridicã, apãrarea ordinii
publice
RÃDIÞOIU LAURENÞIU – P.D.
VALASE ADRIAN – P.N.L.
COSTINAª IOAN – P.U.R.

Jr. Paºtiu Ioana
Secretarul oraºului Cugir

„SÃPTÃMÂNA CURÃÞENIEI”
În cadrul
acþiunii
judeþene „Curãþenia de primãvarã”
2005
,
Primãria Cugir
programeazã
ca ºi în anii
precedenþi
„Sãptãmâna
Curãþeniei” în
perioada 15
aprilie – 1 mai
2005 .
Î n
cadrul acestei
acþiuni vor fi
cuprinse
instituþiile
publice,
a g e n þ i i
economici ºi
în primul rând
cetãþenii
oraºului, de la
care solicitãm
propuneri
concrete pentru a fi cuprinse în
programul de acþiune al oraºului
Cugir. Obiectivul principal al
acþiunii este salubrizarea ºi
igienizarea oraºului ,a localitãþilor
aparþinãtoare ºi a zonelor riverane
acestora

Un loc aparte în program îl ocupã cursurile de apã,

cãile rutiere ºi a rigolelor aferente,
refacerea zonelor verzi, a
scuarurilor , a parcurilor ºi a
locurilor de joacã pentru copiii. Cu
aceastã ocazie se vor repara
instalaþiile de joacã pentru copii
existente ºi se vor procura altele

Sãnãtatea - prezent ºi viitor
« Înainte cu Hipocrate nu
înapoi la Hipocrate” în virtutea
acestui percept medical,voi trata
problema sãnãtãþii populaþiei din
Cugir în prezent ºi în viitor, invocând
trecutul, numai în mãsura în care el
foloseºte la exprimarea prezentului.
Este bine ºtiut cã asigurarea
stãrii de sãnãtate a populaþiei
presupune o locaþie, existentã de altfel
în sistemul pluripavilionar în care îºi
desfãºoarã activitatea secþiile ºi
serviciile de bazã ale spitalului Cugir,
cu un numãr de 177 paturi/spital, la o
populatie de 28.000 locuitori. Starea
de sãnãtate a populaþiei nu poate fi
asiguratã de numai de existenþa
clãdirilor, în lipsa principalilor factori,
care sunt medicii de specialitate.
Am consultat o monografie
a þinutului ºi am vãzut cã repartizaþi
pe ani, numãrul de medici este dupã
cum urmeazã : 1970 - 47 de
medici ;1975 - 48 de medici ;1980 -

45 de medici :1990 - 59 medici ; 1992
- 67 medici; 2005 - 10 medici
specialiºti ºi primari + 4 medici
pensionari. Se observã din aceasta
monografie diferenþa catastrofalã de
medici specialiºti în spital ºi
ambulator. S-a ajuns în situaþia în care
medici rezidenþi plãtiþi de Spitalul
Cugir, sã nu se prezinte la post dupã
terminarea specialitãþii, fiind absorbiþi
de sutele de posturi vacante din
Spitalul Judeþean.
Un alt capitol neglijat de
forurile superioare a fost capitolul
investiþii. În 20 de ani de existenþã nu
s-a investit aproape nimic în aparatura
medicalã atât de necesarã unui spital.
Ceea ce nu pot înþelege ºi este
revoltãtor este cã medicii nãscuþi în
Cugir au refuzat în totalitate sã se
întoarcã în localitatea în care s-au
(continuarea în pag.3)

noi. Pentru ca acþiunea sã
reuºeascã, ºi trebuie sã reuºeascã,
Primãria
face apel la
toþi cetãþenii
ºi agenþii
economici
sã iniþieze
acþiuni
proprii în
zonele care
le aparþin .
Se
precizeazã
cã acþiunile
preconizate
corespund
Regulamentului
d
e
gospodãrire
a oraºului
C u g i r
aprobat prin
H.C.L nr.
10/2005 .

ing.VOICU AUREL
viceprimar
MAMA
Podoabe multe-n lumea asta sunt,
Dar nimeni nu cuprinde-atîtanþelepciune,
Cum poate sa încapã într-un cuvânt
mãreþ, sublim,
ªi-acest cuvânt e mama noastrã
nascãtoare.
O candelã în ceaþa vieþii ne-ncetat,
Ne lumineazã paºii din zori ºi pâna-n
searã,
De la apus la rãsãrit, la nord, la sud
ºi-n toatã vremea,
Acelaº ne-ntrerupt, continuu, mama
noi rostim.
Iar mama-nseamnã vis
ªi visul e iubire,
Iubirea e esenþa purã,
ªi-esenþa purã e credinþa.
Credinþa vine de la Cel de Sus,
ªi Cel de Sus însemnã viaþã,
Iar viaþa e-o filozofie,
Filozofia ce-i cuprinsã în cuvântul
mama.
RESIGA ELENA CRINELA
cl. a XII-a D
Colegiul D.Prodan Cugir

DE LA O LUNÃ...
LA ALTA.....
A împlinit
100 de ani!
Doamna RUSILÃ LAZARINA
locuieºte pe strada Al. Sahia, nr.4
ºi s-a nãscut pe data de 8 martie
1905 la Câmpulung, judeþul

Argeº. A fost cãsãtoritã cu
RUSILÃ JEAN (decedat în
1973) ºi din anul 1942 a venit la
Cugir. Cele douã fiice de 72 ºi
74 de ani locuiesc la Bucureºti.
Îi dorim celui mai vârstnic
locuitor al Cugirului, multã
sãnãtate ºi fericire!

Cabinet sanitar-veterinar
Cabinetul are încadrat
Informãm
opinia
DE
LA
O LUNA...
personal
calificat
ºi este condus
publicã cã pe raza oraºului Cugir
LA
ALTA
de
d-nul
dr.
veterinar
Condor
îºi desfãºoarã activitatea un CabiDaniel,
telefon
739307,
mobil:
net sanitar-veterinar. El se aflã
0745-398897.
Date
de
contact
amplasat în Piaþa de sus a
oraºului ºi funcþioneazã dupã personal cabinet: Seiller Fredi –
752728, mobil:0721-666924;
urmãtorul program zilnic:
Murg Daniela – 0740-069277;
08,00 – 11,00 – cabinet
Sava Elisabeta – 751055; Comºa
11,00 – 16,00 – teren
Marius – 753557.
Dezbatere publicã
În conformitate cu
prevederile Legii nr.52/2003
privind transparenþa decizionalã
, Primãria oraºului Cugir, a
organizat vineri 18 februarie
2005, orele 17,00, în sala de
ºedinþe a Consiliului Local, o
dezbatere publicã, unde au fost
analizate proiectele de hotãrâre
referitoare la:
1. Stabilirea unei taxe de
rezervare spaþiu de parcare, prin
care sã se reglementeze problema
spaþiilor de parcare din jurul
blocurilor. Astfel, se va face un
inventar al maºinilor ºi al
spaþiilor de parcare pentru fiecare
bloc, urmând ca proprietarii de
autovehicole sã plãteascã o taxã
anualã pentru rezervarea acestui
spaþiu de parcare.
2. Regulamentul privind

organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de proprietari/
locatari de pe raza oraºului
Cugir.
La dezbatere au
participat Primarul oraºului
Cugir Adrian Teban, secretarul
oraºului Paºtiu Ioana, consilieri
locali, specialiºti ai Primãriei
Cugir, preºedinþi ai asociaþiilor
de locatari ºi numeroºi cetãþeni.
În luãrile de cuvânt vorbitorii ºiau exprimat opiniile referitor la
cele douã proiecte de hotãrâre,
proiecte care vor urma sã intre
în dezbaterea Consiliul Local în
ºedinþa din luna martie. Procesul
verbal al dezbaterii publice a fost
afiºat la sediul Primãriei ºi va fi
înaintat Consiliului Local alãturi
de proiectele de hotãrâre
dezbãtute.

Abonamente transport public
La 1 martie au intrat în ani, iar de abonamentul gratuit
vigoare noile tarife la transportul veteranii de rãzboi sau urmaºii
public de cãlãtori. Preþul unui bil- acestora, revoluþionarii, foºtii
let este de 8.000 lei, iar preþul deþinuþi politici ºi deportaþi ºi
abonamentelor este dupã cum persoanele cu handicap.
urmeazã:
Abonamentele normale
-abon. normal – 250.000 lei/linie se elibereazã de transportatorul
-abon.subvenþionat – 150.000 de pe linia respectivã, iar cele
lei/linie
subvenþionate ºi gratuite se
-abonament gratuit
elibereazã de Primãria oraºului
De
abonamentele Cugir, oficiul Control commersubvenþionate beneficiazã cial, cam.14.
pensionarii cu vârsta peste 65 de
Întâlnire pentru Programul SAPARD
Joi 10 martie 2005 la agricole, animale, se pot infiinþa
sediul Primãriei Cugir s-a crescãtorii de ciuperci, creºterea
desfãºurat o întâlnire pentru melcilor ºi a broaºtelor,
prezentarea
programului dezvoltarea turismului rural,
SAPARD. Au
participat apiculturã ºi sericiculturã.
reprezentanþi ai Direcþiei Agenþia SAPARD acordã
Agricole, Centrul de consultanþã finanþare pentru 50% din
agricolã, Prefectura Alba ºi valoarea proiectului, proiectele
Agenþia SAPARD. Dupã noile de finanþare putând fi depuse în
reglementãri, acest program se fiecare lunã la Biroul regional 7
aplicã ºi pentru spaþiile rurale ale Centru – Alba Iulia. Informaþii
teritoriului administrativ al suplimentare puteþi obþine la
oraºului Cugir. Prin programul Oficiul Consultanþã agricolã,
SAPARD se pot achiziþiona de Primãria Cugir, camera 16.
cãtre producãtorii agricoli utilaje
Taxã de pãºunat
Ocolul Silvic Sâpcea- la sediul ocolului, situat pe
Cugir R.A., administrator al str.Serelor, nr.6, Cugir. Data
pãºunilor aferente localitãþilor limitã de platã este 1 aprilie 2005.
Cugir, Vinerea ºi satelor de Persoanele care nu achitã aceastã
munte aparþinãtoare, anunþã cã taxã, nu vor putea scoate
taxa de pãºunat se va încasa, animalele la pãºunat dupã data de
începând cu data de 02.03.2005, 10 aprilie 2005.
zilnic între orele 8,00 ºi 15,00,
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Consiliul local al oraºului Cugir, judetul Alba întrunit în ºedinþã extraordinarã:
Analizând referatul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public prin
care se propune stabilirea taxelor de pãºunat ºi repartizarea pãºunilor pe anul 2005 precum ºi
avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraºului Cugir;
Vãzând Proiectul de hotãrâre iniþiat în acest de cãtre Primarul oraºului Cugir .
Þinând cont de prevederile articolului 18 alineatul 2 din Legea 72/2002, Legea
Zootehniei,
În temeiul articolelor 38 lit.”f” ºi 46 din Legea 215/2001 , Legea administraþiei
publice locale,
HOTÃRÃªTE
Articolul 1: Aprobã repartizarea suprafetelor de pãºune pe deþinatorii de animale
dupa cum urmeazã:
Denumirea pãºunii

Suprafata in ha

Destinatia pãºunilor pe specii de animale ºi detinãtori

1. Dupa vii
2. Sub vii
3. Sub vii-Gruiete
4. Comarnici , Pietrele Albe,
Poiana Lunguiatã,Dãnicoaia
5. Ghergheleu –turn
6. Dupa Cetate
7. Pleºa
8. Bãtrâna
9. Mlãci
10. Lebu
11. Sîpcea
12. Brusturei
13. Rãchita
14. Sasu-Fata fântânii

164,29
187,8
153,7

Ovine adulte- localitatea Vinerea
Bovine adulte ºi cabaline- localitatea Vinerea
Ovine adulte- localitatea Vinerea

64,40
15
22
90
180
77,1
122
278
41,2
66,9
64

15. Preluca
16. Tomnatic

37
15

Ovine adulte sterpe - Vinerea ºi orasul Cugir.
Bovine ºi cabaline - oraºul Cugir
Ovine - oraºul Cugir
Bovine ºi cabaline adulte -oraºul Cugir
Ovine adulte ºi tineret ovin - localitãþile de munte
Bovine ºi ovine adulte - Bucuru
Ovine adulte ºi tineret ovin - oraºul Cugir
Bovine ºi ovine adulte - Cãlene ºi Mugesti.
Tineret bovin - oraºul Cugir ºi satele de munte.
Ovine adulte - Vinerea ºi localitãþile de munte.
Bovine adulte,cabaline ºi tineret bovin - oraºul Cugir ºi
localitãþile de munte
Bovine adulte - oraºul Cugir
Bovine ºi ovine adulte - localitãtile de munte.

Total

1578,38 Ha

Articolul 2: Se stabilesc pentru anul 2005 taxele de pãºunat pentru pãºunile proprietatea
Consiliului Local Cugir , precum ºi taxele de gloabã pe cap de animal dupã cum urmeazã:
Nr.crt.
Specia de animale
Taxa de animal 2005
Taxa de gloabã 2005
1
Bovine adulte
150.000
300.000
2
Bovine tineret
75.000
150.000
3
Cabaline adulte, asini
150.000
300.000
4
Cabaline tineret, asini
75.000
150.000
5
Ovine adulte
30.000
60.000
6
Ovine tineret
15.000
30.000
7
Caprine adulte
30.000
60.000
8
Caprine tineret
15.000
30.000
9
Porcine
30.000
60.000
Articolul 3: Pentru curãþirea ºi întreþinerea pãºunilor fiecare crescãtor de animale
este obligat sã efectueze zile muncã contributivã în funcþie de specie ºi numãr de animale
dupã cum urmeazã:
-pentru specia bovine ºi cabaline 2 zile/cap de animal.
-pentru specia ovine ºi caprine 0,4 zile/cap de animal.
Contravaloarea unei zile muncã contributivã neefectuatã se stabileºte la 200.000lei.
Articolul 4:Se stabileºte data ieºirii la pãºunat dupã cum urmeaza:
-zona de ºes :10.04.2005 pentru ovine ºi caprine 01.05.2005 pentru bovine ºi
cabaline.
-zona de munte: 25.05.2005 pentru pãºunile Preluca ,Sasu, Faþa fântânii ºi Rãchita.
-10.06.2005 pentru celelalte pãºuni.
Ieºirea la pãºunat va avea loc numai dupã achitarea taxelor de pãºunat ºi prestarea
contributiei în muncã,iar coborârea la pãºunile de ºes se stabileºt pentru data de 15.09.2005.Se
interzice pãºunatul pe perioada decembrie-aprilie.
Articolul 5: Data limitã pentru curãþitul pãºunilor va fi înainte de ieºirea la pãºunat
a animalelor.
Articolul 6 : Pentru paza culturilor, deþinãtorii de terenuri agricole au obligaþia de a
încheia contracte cu Asociaþia deþinãtorilor de terenuri agricole din oraºul Cugir.
Articolul 7 : Impotriva proprietarilor de animale care nu respectã repartizarea pe
parcele ºi celelalte norme cuprinse în prezenzul proiect de hotãrâre se va lua mãsura închiderii
animalelor la curþile de obor cu suportarea taxelor de gloabã ºi recuperarea pagubelor
pricinuite.Curtile de obor stabilite sunt :Curtea de obor din târgul de animale al oraºului Cugir,
Curtea de obor de la Vinerea ºi Curtea de obor de la cantonul silvic Donea, Curtea de obor de
la Ocolul Sâpcea Cugir
Pentru întãrirea disciplinei în privinþa pazei terenurilor agricole ºi întreþinerii pãºunilor
Primãria oraºului Cugir va colabora cu societatea “Grãnicerul” ,”Composesoratul Grãniceresc”
ºi Asociaþia deþinãtorilor de terenuri agricole din oraºul Cugir.
Paznicii de pãºuni ºi împuterniciþii autoritãþii publice locale,vor încasa taxelor de
obor cu respectarea legislatiei în vigoare.
Articolul 8 : În baza prezentei hotãrâri, Primãria oraºului Cugir sau dupã caz titularul
Contractului de concesuonare va încheia obligatoriu Contracte de pãºunat cu fiecare crescãtor
de animale.
Articolul 9 :Se interzice pãºunatul pe perioada decembrie a anului în curs ºi pânã la
ieºirea la pãºunat în anul 2006 conform articolului 4 din prezenta hotãrâre.
Articolul 10 : Primarul rãspunde direct ºi nemijlocit de executarea prevederilor
cuprinse in prezenta hotãrâre.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
MICU ROMULUS

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
Jr. IOANA PAªTIU

Consiliul local al oraºului Cugir, judeþul Alba,
Luând în discuþie referatul de specialitate Nr.257/11.01.2005 întocmit de cãtre
compartimentul cadastru din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local , prin care
se solicitã stabilirea ºi încasarea unor taxe aferente activitãþi de cadastru .
Vãzând ºi avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
local al oraºului Cugir ;
Þinând cont ºi de prevederile OUG Nr.45/2003,privind finanþele publice locale .
În temeiul art.38 lit d ºi 46 din Legea nr.215/2001 ,legea administraþiei publice
locale

HOTÃRÃªTE

Art.1 – Stabileºte pentru anul 2005 nivelul taxelor aferente activitãþii de
cadastru,dupã cum urmeazã :
1.Taxã pentru mãsurãtori a terenurilor situate în intravilanul localitãþii;
a)-ocupate cu construcþii ;pânã la 500 mp= 250.000 lei
b)-ocupate cu construcþii ;cu suprafaþa mai mare de 500 mp=250.000 lei
+câte 50.000 lei pentru fiecare arie mãsuratã în plus.
c)-terenuri libere; pânã la 1000 mp= 300.000 lei
d)- terenuri libere cu suprafaþa mai mare de 1000 mp=300.000 lei +câte
30.000 lei pentru fiecare arie mãsuratã în plus.
2.Taxã pentru mãsurãtori a terenurilor situate în extravilanul localitãþii
a)-pânã la 1000 mp=250.000 lei
b)-ce depãºesc 1000 mp= 250.000 lei +5.000 lei pentru fiecare arie mãsuratã
în plus
Art.2-Taxele vor fi plãtite anticipat la casieria Primãriei Oraºului Cugir
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
MICU ROMULUS
Jr. IOANA PAªTIU

Sãnãtatea - prezent ºi viitor
(urmare din pag.2)
nãscut, sã ducã mai departe medicina cugireanã,
trãdându-ºi pãrinþii ºi concetãþenii.
Sistemul actual de lucru cu Casa de
Asigurãri de Sãnãtate, unde fiecare spital este
retribuit dupã numãrul de servicii efectuat pentru
populatie, nu este eficient pentru Spitalul Cugir
care are puþini medici de specialitate ce realizeaza
servicii, astfel încât nu se pot asigura toate
cheltuielile.
Fãrã un sprijin material consistent din
partea comunitãþii, spitalul nu va putea rezista.
Pânã în prezent comunitatea localã ne-a acordat
sprijin financiar pentru înlocuirea centralelor
termice ºi repararea parþialã a acoperiºurilor
clãdirilor.
Apelul nostru cãtre populaþia acestei
localitãþi este de a nu subestima pregãtirea
profesionalã a medicilor din acest oraº, iar atunci
când sunt bolnavi ºi sunt trimiºi de persoane di-

rect interesate, cãtre alte unitãþi sanitare,
trebuie sã ºtie cã prin asta se aduce un mare
deserviciu spitalului, riscând ca într-o bunã zi
spitalul sã nu mai poatã acorda asistenþa
medicalã solicitatã. Proiectele noastre pentru
sãnãtatea dumneavoastrã sunt mãreþe.
Intenþionãm ca prin toate mijloacele
ºi cu ajutorul comunitãþii locale, sã asigurãm
cu medici specialiºti toate disciplinele.
Aparatura medicalã este al doilea deziderat.
La ceea ce avem, vom adãuga aparaturã
modernã din capitolul investiþii care sper sã
fie reactualizat. Vom înfiinþa noi
compartimente ºi servicii în scopul primirii
de urgenþã a bolnavilor. Calitatea asistenþei
medicale va fi asiguratã de distinºii mei colegi,
toþi medici primari, insuficient apreciaþi la
nivelul local, alãturi de care îmi desfãºor
activitatea cotidianã.

Dr. Modoeanu Marin
director Spitalul Cugir

PROIECTUL: “PUNÞI PESTE PLAIURI “
Þara
este
locul în care
ne
avem
rãdãcinile.
C o p i i i ,
vlãstarele
þãrii, trebuie
sã cunoascã
locurile,
vestigiile ºi
tradiþiile
acestui colþ de
plai ºi sã
iubeascã tot
ce-i înconjoarã, mândrii cã sunt locuitorii acestor
þinuturi încãrcate de pitoresc ºi de legendã.
Copiii care simt cã se pot exprima,
cã pot vorbi despre experienþele lor ºi sunt capabili
sã-ºi comunice sentimentele într-un limbaj viu ºi
direct se gãsesc pe calea unei complete eliberãri
spirituale.
Ei vor crea OMUL nu meditând,
stând liniºtiþi, ci prin exerciþiul muncii lor, copilãria
lor devenind sursã inepuizabilã de revelaþii ºi
speranþe. Pornind de la aceste considerente, s-au
pus bazele unui parteneriat educativ intitulat “Punþi
peste plaiuri”. Promotoarele acestui proiect de
parteneriat educativ au fost prof. Lucia Anghel si
prof. Ana Bozdoc de la ªcoala cu cls. I-VIII nr. 4,
Cugir, jud. Alba ºi prof. Angela Olaru de la ªcoala
“ Ion Creangã”, Brãila, care formeazã împreunã
echipa de proiect.
Cele douã locaþii –Cugir ºi Brãila –
dezvãluie spiritului, obiceiuri tradiþii, vestigii,

modele de convieþuire etnicã ºi peisaje pitoreºti
diferite. Parteneriatul, care se desfãºoarã pe
parcursul anului ºcolar 2004-2005, face posibil
un schimb de experienþã educativã a elevilor din
cele douã zone geografice diferite ale României,
sã descopere aceastã unitate a diversitãþii
culturale, sã-ºi lãrgeascã propriul orizont cultural, sã-ºi facã noi prieteni, ca sã poatã spune
cu mândrie “sunt român”. Parteneriatul
urmãreºte cunoaºterea, de cãtre elevi, a factorilor
unitari ai evoluþiei etno-culturale, economice,
sociale, dar ºi a celor specifici din cele douã
comunitãþi umane.
Obiectivele proiectului sunt:
cunoaºterea reperelor istorice, socio-culturale a
celor douã oraºe; cunoaºterea consecinþelor
exploatãrii exagerate a pãdurilor ºi identificarea
modalitãþilor de diminuare a acestei exploatãri;
schimbarea atitudinii societãþii civile faþã de
fenomenul poluãrii; dezvoltarea unor
comportamente pro-ecologice specifice
locuitorilor celor douã zone geografice;
cunoaºterea modului de viaþã, a obiceiurilor ºi
tradiþiilor locuitorilor de la munte (mãrginenilor)
din zona Cugirului, dar ºi a pescarilor din zona
Brãilei ºi nu în ultimul rând crearea “ Jurnalului
de vacanþã”, de cãtre membrii celor douã
echipaje, care sã reflecte efectele benefice, constructive atât informaþionale cât ºi cele
relaþionale ale schimbului de experienþã
educativã.
Le dorim mult succes copiilor din
Cugir ºi Brãila ºi sã îºi poatã atinge toate
obiectivele propuse!
Mircea Simu
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Reuºite ºi perspective la Colegiul Naþional
„David Prodan” Cugir

GRADINIÞA NR. 5 - RENOVATÃ
PRIN PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
În a doua parte a anului 2004 a
fost iniþiat un parteneriat publicprivat între Primãria oraºului Cugir
ºi firma S.C.Star Tramnsmission
Cugir, prin care va fi renovatã
Grãdiniþa nr.5, de pe str. Al. Sahia,
nr.10.
Clãdirea grãdiniþei este o
construcþie cu subsol, parter ºi etaj,
având funcþii didactice, de odihnã
ºi servire a mesei pentru copii
preºcolari, fapt pentru care
cuprinde spaþii pentru sãli de clasã,
dormitoare, bucãtãrie, grupuri
sanitare ºi spaþii anexã.
Datoritã faptului cã la clãdire nu s-au executat în ultimii
30 de ani nici un fel de reparaþii sau modernizãri, iar în ultimii
15 ani spaþiul nu a mai fost folosit ºi întreþinut, au apãrut degradãri
masive ale clãdirii.
Lucrãrile prevãzute în contractul de execuþie, cu termen
de finalizare la 15.06.2005, constau în refacerea hidroizolaþiei,
înlocuirea pardoselilor, refacerea tencuielilor interioare ºi
exterioare, zugrãveli interioare ºi exterioare, înlocuire uºi ºi
ferestre, repararea instalaþiilor electricã ºi sanitarã, instalare
centralã proprie pe gaz ºi reparaþii împrejmuire ºi alei acces.
Valoarea lucrãrilor contractate (90.014 Euro), este asiguratã prin
fonduri alocate de Primãria oraºului Cugir- (55.014 Euro) ºi de
societatea S.C. Star Transmission S.R.L. Cugir- (35.000 Euro).
Dupã amenajare, Grãdiniþa nr.9 care funcþioneazã la
Clubul Copiilor se va muta în localul renovat, administraþia
publicã localã considerând inacceptabil ca o grãdiniþã sã
funcþioneze la etajul 3, ºi mulþumeºte cãlduros societãþii S.C.Star
Transmission Cugir pentru sprijinul material ºi înþelegerea faþã
de copii.
Diaconescu Mihai

În peisajul ºcolar al judeþului Alba, Colegiul
Naþional „David Prodan” din Cugir ocupã un loc privilegiat.
Putem afirma, fãrã sã graºim, cã ne situãm în topul primelor
trei instituþii liceale din judeþ. Aceastã poziþie, într-un
clasament neoficial, am câºtigat-o prin rezultate deosebite
ale elevilor noºtri la nivelul ºcolii, la nivel judeþean, naþional
ºi chiar internaþional. Colectivul de cadre didactice existent în instituþie este de înaltã calificare, bine motivat ºi
cointeresat în munca pe care o desfãºoarã.
Ne reprezintã de asemenea, managementul
performant care a fost ºi este centrat pe cerinþele
educativeale elevilor, selectarea acestor obiective
realizându-se în raport cu aspectele majore ale vieþii,
exprimate în termeni de valori ºi conþinuturi pedagogice
fundamentale. Aceste cerinþe educative constituie un indicator important pentru stabilirea obiectivelor ºcolii, în
contextul în care „educaþia este un proces activ”.Toate
acestea îndeplinesc o dublã condiþie ºi anume, capacitatea
de a oferi un punct de plecare pentru o instruire eficientã,
cât ºi posibilitatea de a depãºi decalajele ce apar între
motivaþiile imediate ºi normele sociale existente.
Dialogul deschis ºi eficient al Primãriei oraºului
Cugir, cât ºi fondurile extrabugetare obþinute de colegiul
nostru, au permis reabilitarea bazei materiale a ºcolii,
înlocuindu-se geamurile cu termopan la aproape jumãtate
de ºcoalã, iar la intrãrile principale au fost instalate uºi de
termopan.
Rãmân ca obiective permanente ºi posibile perspective:
-îmbunãtãþirea resurselor materiale prin

achiziþionarea unui numãr de cel puþin 15 calculatoare
performante. Informatizarea ºcolii româneºti reprezintã,
într-o epocã în care tehnologia virtualã devine un mijloc
fabulos al cunoaºterii, o prioritate.
-continuarea dotãrii cu mobilier modern a sãlilor
de curs, înlocuirea geamurilor cu geamuri termopan,
ºarpantizarea sãlii de sport a colegiului, realizarea Centrului
de Documentare ºi Informare al ºcolii.
-dezvoltarea ºi perfecþionarea resurselor umane
prin atragerea în continuare a unui personal cu înaltã
calificare, pe mãsura pretenþiilor colegiului nostru ºi a
comunitãþii cãreia îi aparþinem.
-dezvoltarea unei colaborãri internaþionale cu
instituþii ºcolare similare din Comunitatea Europeanã. Un
palmares de nivel internaþional graþie conducerii ºcolii ºi
colectivului de profesori din acest colegiu, a permis
semnarea unei convenþii de schimb internaþional între
Colegiul Naþional David Prodan Cugir ºi Liceul „Georges
Pompidou” din Castelnau – le- Lez, Franþa, lãrgind astfel
posibilitãþile de afirmare, atât ale elevilor cât ºi ale corpului
profesoral. Elevii strãini vin în numãr considerabil în
colegiul nostru, anual, din Saint Affrique, împãrtãºind din
ambiþiile ºi cunoºtinþele lor, elevilor din ºcoala noastrã.
Este prin urmare, evidentã preocuparea noastrã, a
tuturor, dascãli, elevi ºi pãrinþi, de a onora o carte de vizitã
deosebitã, de a atrage atenþia asupra comunitãþii din care
facem parte ºi de ridica permanent nivelul exigenþelor,
pentru a rãspunde necesitãþilor unui învãþãmât modern, de
calitate.
Director
Prof. Dâncan Ionicã

B.C.R. – printre primele bãnci din România care aplicã acordul BASEL II
Odatã cu intrarea în
vigoare a acordului Basel II,
românii vor putea sã doarmã
cu adevãrat liniºtiþi pentru cã
îºi vor depune economiile la
instituþii bancare cu principii
riguroase, care respectã
criteriile de performanþã
bancarã, astfel încât nu sunt în
pericol sã-ºi piardã banii. Este
un plus de siguranþã ºi
soliditate.
Însã,
pentru
persoanele care solicitã
credite, va începe o etapã în
care vor fi examinaþi dupã
criterii mai riguroase, se va
cere o sumã de informaþii mai
detaliate. Aceste lucruri vor
permite selectarea ºi aplicarea
ratelor dobânzii ºi ale tipului
de credit, în funcþie de
particularitãþile fiecãrui solicitant.
Faþã de acordul
Basel I (care lua in calcul doar

riscurile de credit ºi de piaþã),
Basel II introduce criterii noi de
abordare atât pentru risc de
credit, cât mai ales pentru riscul
operaþional. Pentru riscul de
credit, Basel II pune la
dispoziþia bãncilor trei abordãri
pentru calcularea capitalului
minim necesar acoperirii
riscului:
abordarea
standardizatã (prin ratinguri/
evaluãri externe bãncii),
abordarea pe bazã de evaluãri
interne de fundamentare
(propriile evaluãri ale bãncii),
abordare avansatã, pe baza de
evaluãri interne.
Un procent între 2022 % din bãncile româneºti ar
fi de acord sã aplice încã de
anul viitor criteriile de adecvare
a capitalului stabilite prin
acordul Basel II, iar din 2007
cea mai mare parte vor opta
pentru metodele primare de
evaluare.

interne, avizate însã de
autoritatea de supraveghere.
Acordul Basel II va
deveni obligatoriu ºi în
România începând cu anul
2007. Doar 1 % din bãnci sunt
dispuse sã aplice de la 1
ianuarie 2007 metoda avansatã
de evaluare a necesarului de
capital.
Prevederile
acordului Basel II au fost
preluate ºi în directivele
Uniunii Europene ºi vor fi
aplicate în statele membre din
anul 2007. Banca Comercialã
Românã, cea mai puternicã
bancã din sistemul de creditare
al României a introdus
principiile acordului Basel II,
încã de la începutul anului 2005
fiind în ton cu directivele
Uniunii Europene – Uniune
spre care se îndreaptã toate
speranþele românilor.
Ec. AUREL PAªTINÃ
Director B.C.R. Cugir

Potrivit unui studiu
realizat de BNR, prin aplicarea
metodei standard de calcul a
adecvãrii capitalului indicatorul
de solvabilitate ar coborî de la
aproape 19 % cât este în prezent
la 11,62 %, adicã sub limita
minimã
cerutã
de
reglementãrile din România. La
nivel internaþional, pragul
minim de solvabilitate se
plaseazã la 8 %, dar calculul
este realizat pe baze mult mai
avansate.
Acordul Basel II
stabileºte, ca noutate, ºi un
nivel minim de capital în
funcþie de riscul operaþional. În
acelaºi timp, metodologia de
calcul este mai complexã ºi
existã trei variante –standard,
de bazã ºi avansatã. Prima
abordare se bazeazã pe
reglementãri ale autoritãþilor,
iar urmatoarele douã se referã
mai mult la proceduri ºi norme

“O modernizare fluentã, un pas spre viitor”
Un nou proiect cu finanþare nerambursabilã la Cugir
Creºterea eficienþei
operaþionale în cadrul
administraþiei publice locale
din
Cugir
conform
standardelor europene nu mai
este o problemã acum. Acest
lucru se datoreazã unei noi
reuºite în atragerea de fonduri
nerambursabile pentru oraºul
nostru.
Încã din anii trecuþi
administraþia publicã localã
din Cugir ºi-a dorit
eficientizarea activitãþilor ºi
serviciilor oferite cetãþenilor,
dar datoritã fondurilor
limitate ea a reuºit doar sã
punã bazele tehnice prin
dotarea cu echipament logistic, prin crearea reþelei locale
Intranet ºi conectarea la
Internet.
ªansa ne-a surâs în
septembrie 2004 când
Primãria oraºului Cugir a
întocmit ºi a concurat alãturi

de alte 1.078 administraþii
publice locale, cu proiectul “O
modernizare fluentã, un pas
spre viitor” la licitaþia de
proiecte în cadrul programului
Phare 2002, componenta
« Fondul de modernizare
pentru
dezvoltarea
administraþiei la nivel local ».
În noiembrie 2004 s-a semnat
contractul de finanþare alãturi
de cele 373 de proiecte
câºtigãtoare din toatã þara.
Proiectul, în valoare
de 24.850 Euro din care 20.000
Euro finanþare nerambursabilã
ºi 4.850 Euro contribuþie
proprie, este un prim pas în
procesul de modernizare ºi
aderare al administraþiei
publice locale la standardele
europene, deoarece urmãreºte
furnizarea de servicii de calitate
cãtre cetãþean, crearea unei
infrastructuri de date sigurã ºi
accesibilã, înseamnã a scãpa de

birocraþia din administraþie
permiþând ca informaþia sã
circule liber între departamente.
Pentru ca acest lucru
sã fie posibil, se va achiziþiona
un Sistem Informatic Integrat
care va permite interconectarea
departamentelor din Primãrie,
efectuarea de plãþi electronice
pentru Serviciul de Impozite ºi
Taxe, depunerea declaraþiilor
on-line de cãtre firme ºi
integrarea într-un spaþiu electronic la nivel local, judeþean,
naþional ºi în cele din urmã
european. De asemenea se va
achiziþiona tehnicã de calcul
performantã pentru acest
Sistem Informatic Integrat. Prin
urmare, este necesarã ºi o
temeinicã instruire a tuturor
funcþionarilor publici implicaþi
în folosirea unui astfel de
sistem, în vederea obþinerii
unor rezultate optime ºi se vor
organiza cursuri de instruire

pentru obþinerea permisului
ECDL.
Pentru a fi cu
adevãrat eficiente, serviciile
publice vor fi disponibile 24
ore din 24, 7 zile din 7.
Cetãþenii
vor
putea
interacþiona cu Primãria de
acasã, de la serviciu sau chiar
în timpul deplasãrilor lor.
Furnizarea serviciilor se va
face în continuare pe mai
multe canale, atât în mod
tradiþional, cât ºi prin mijloace
electronice, pentru a permite
cetãþenilor sã opteze între
acestea.
Pentru informaþii
suplimentare referitoare la
acest proiect vã puteþi adresa
la Primãria oraºului Cugir,
Oficiul Programe comunitare,
camera 18.
Þîru Cristina
Referent de specialitate

SFATUL SPECIALISTULUI
CUM SE POT OBÞINE CARTOFII
TIMPURII ?

Unul dintre cei mai importanþi factori pentru
obþinerea de cartofi timpurii este folosirea exclusivã de
soiuri extratimpurii sau timpurii, care pot fi procurate numai
de la producãtorii autorizaþi în producerea de cartofi de
sãmânþã. Un alt factor important este încolþirea obligatorie
a cartofilor înainte de plantare. Prin încolþire se realizeazã
scoaterea tuberculilor din repausul germinal mai de
timpuriu ºi formarea colþilor la dimensiunea de 1,0-1,5 cm.
Odatã cu pregãtirea terenului pentru plantare, se
administreazã ºi îngrãºãmintele organice (30-40 tone/ha)
ºi chimice (complexe 200-300 kg/ha). Gospodarii care au
mraniþã pot sã punã câte un pumn din aceasta la fiecare
cuib. La plantare se va avea grijã sã nu se rupã colþii atunci
când se acoperã cu pãmânt. Distanþa de semãnat este de
50-60 cm. între rânduri ºi15-20 cm. pe rând. Deosebit de
importantã este ºi plantarea cât mai timpurie (luna martie,
dacã timpul permite).
Pe parcursul perioadei de vegetaþie, cultura se va
menþine curatã de buruieni ºi se vor executa tratamente
specifice pentru combaterea bolilor (mana cartofului cu
Antracol 2kg/ha sau Ridomil 2,5 kg/ha) ºi dãunãtorilor
(gândacul de Colorado, cu Regent 100 g/ha, sau Mospilan
100 g/ha). Aceste mãsuri ne vor ajuta sã obþinem producþii
mari, dar mai ales timpurii. Pentru orice alte informaþii
puteþi apela la Compartimentul Protecþia plantelor din
cadrul Primãriei Cugir, camera 16.
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