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Unde este astãzi Dumnezeu?
„Eu sunt Cel ce sunt!” (Ieºirea
3,15)- dã mãrturie despre Sine
Dumnezeu ºi prin aceasta se
decoperã nouã ca fiind perfecþiunea
existenþei ºi a vieþii, se aratã ca fiind
cauza propriei existenþe, dar ºi
izvorul a toatã existenþa ºi Cel ce o
determinã. „Cine mai înainte i-a dat
Lui ceva?...Pentru cã de la El, prin
El ºi întru El sunt toate!”
(Rom.11,35)
Dintre toate fãpturile, omul este
singurul ce poartã în el scânteia
dumnezeiascã, iar menirea lui este
una pe mãsura darului ºi anume
îndumnezeirea sa, ºi prin sine, a
întregii creaþii. Atât de mult îl
iubeºte Dumnezeu pe om ºi îi
doreºte desãvârºirea, încât „pe Fiul
Sãu Cel Unul Nãscut L-a dat, ca
oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã”. (In 3,16)
Dar unde este astãzi
Dumnezeu? Mai este El interesat de
soarta noastrã? Ne mai iubeºte pe
noi la fel de mult? Eu nu-L mai simt
pe Dumnezeu! – se întreabã ºi în
acelaºi timp afirmã omul de azi,
într-o lume în care, se pare cã,
Evanghelia lui Hristos dã faliment.
Oare Dumnezeu s-a sãturat ºi
se ascunde de noi? Oare mai existã
Dumnezeu? Gândesc mulþi semeni
de-ai noºtri. Alþii însã, tot raportat
la Dumnezeu, au declarat moartea
Lui: „Dumnezeu a murit, iar eu vã
voi învãþa pe voi supraomul!”
(Friederich Nietzsche) . Omul modern îºi conservã propriul apetit
religios, propria religiozitate
subiectivistã, sincretistã, selectivã.
Ajunge sã hotãrascã singur
„exigenþele” religiei sale,
transformând-o în obiect de consum
ºi de liber schimb. Paradoxal, se
vorbeºte despre religie azi, dar fãrã

Dumnezeu.
Oare atât de mult sunt deranjate
conºtiinþa ºi existenþa omului, încât
Dumnezeu sã nu aibã parte decât de
o atitudine de respingere, din partea
celui pe care El îl iubeºte ºi pentru
care a sacrificat atât de mult?
Dumnezeu n-a murit! Dumnezeu
este atot prezent ºi proniator !
Dumnezeu nu s-a sãturat ºi nici nu se
ascunde de om! Omul pãcãtos se

ascunde de Dumnezeu, se tot ascunde
pânã ce Îl pierde cu totul din vedere.
Precum stã scris despre strãmoºii
noºtrii Adam ºi Eva, când au pãcãtuit:
„ºi s-au ascuns de faþa Domnului
Dumnezeu...” (Fac.3,8). Precum
atunci aºa ºi acum. De fiecare datã
când omul face un pãcat, el se ascunde
de Dumnezeu. Dacã se vorbeºte de o
eclipsã de soare, atunci când luna
acoperã luminosul astru, aºa se poate
vorbi ºi despre o „eclipsã de
Dumnezeu”. Nemaiputând vedea pe
Dumnezeu din pricina pãcatului,
omuls-a pierdut între fãpturi, ºi-a
cãutat un dumnezeu în mijlocul
fãpturilor, a ajuns sã se închine ºi sã

slujeascã naturii în locul Fãcãtorului
naturii.
Dar întreaga naturã, pe Dumnezeu
îl mãrturiseºte. Ea se împotriveºte
toatã lepãdãrii de Dumnezeu. De la
marele soare pânã la micul atom, tot
ce existã, dã glas, în armonie, despre
fiinþa ºi lucrarea lui Dumnezeu.
„Cele nevãzute ale Lui se vãd de
la facerea lumii, înþelegându-se din
fãpturi, adicã veºnica lui putere ºi
dumnezeire...” (Rom.1,20) De aceea
ºi Kant afirma: „douã lucruri mã
copleºesc: cerul înstelat ºi conºtiinþa
din mine!”
Oricine doreºte cu adevãrat sã-L
întâlneascã pe Dumnezeu, trebuie sã
meargã pe calea Bisericii, pentru cã
Biserica este în istorie, prelungirea
braþului dumnezeiesc, pentru cã
Biserica e sursa sfinþeniei, în virtutea
legãturii intime ºi permanente cu
Dumnezeu, care lucreazã prin Ea.
„Supremul merit al Bisericii este
acela de a fi sfântã, în pofida atâtor
pãcãtoºi pe care-i poartã la sânul sãu!”
spunea Jacques Maritain. Biserica este
cea care înmãnuncheazã eforturile
tuturor oamenilor în jurul unor idealuri
nobile, nu doar pãmânteºti, ci mai ales
de dincolo de ceruri, veºnice. Biserica
cheamã lumea la un raport mai strâns
cu Dumnezeu, la o cunoaºtere
personalã a lui Dumnezeu, la o
descoperire personalã a Lui în sufletul
fiecãruia.
„Adame unde eºti? striga
apropiindu-se odinioarã Dumnezeu de
el. Omule, unde eºti?- strigã
Dumnezeu de la foarte mare apropiere
de fiecare dintre noi. Astfel ne cheamã
Pãrintele luminilor pe noi, cei cinstiþi
de El cu demnitatea de fii ai luminii.
Iar noi rãspundem?
Preot Ioan ALDEA
Biserica Sf.Gheorghe

INTERVIUL LUNII

1-Domnule Director , ce
vizitã aþi avut azi (n.red.25
martie 2005) la Fabrica de Arme
Cugir ?
Astãzi am avut onoarea sã
primim vizita unuia dintre cei
mai mari parteneri ai Fabricii de

Arme Cugir –firma Century
Arms din S.U.A. , condusã de
preºedintele firmei d-nul Michael
Sucher. Firma Century Arms este
o firmã care face afaceri de
tradiþie cu F.A.C., relaþia
partenerialã durând de mai bine
de 8 ani, relaþie prin care cele 2
companii au clãdit o afacere
puternicã , durabilã ºi profitabilã
pe piaþa S.U.A. Intervenþia firmei
Century Arms de a participa la
privatizarea firmei noastre , a fost
declaratã azi de preºedintele
Michael Sucher ºi urmeazã sã fie
concretizatã prin paºii ulteriori
care vor fi fãcuþi în vederea
privatizãrii .
2-Care sunt etapele privatizãrii
F.A.C., stabilite în aceastã primã
rundã de negocieri ?

Astãzi , în prima rundã de
negocieri , am ajuns la concluzia
cã firma Century Arms este
dispusã sã preia fie întreaga
fabricã, fie o parte din ea, prin
cumpãrare , în formã de joint-venture sau firmã mixtã , oricum va fi
o formã admisã de legea românã.
Paºii pe care trebuie sã îi facem în
continuare sunt cei prevãzuþi de
Instrucþiunile
Oficiului
Participaþiunilor Statului pentru
privatizare.
3-Am înþeles cã exemplul
privatizãrii de la firma Star Transmission, le-a plãcut americanilor.
Ce ne puteþi spune despre asta ?
Într-adevãr Star Transmission
este un exemplu de privatizare
reuºitã ºi le-a plãcut americanilor ,
dar mai ales le-a întãrit convingerea

Cu ocazia Sfintelor sãrbãtori de Paºte, Consiliul Local ºi
Primãria oraºului Cugir, ureazã tuturor cititorilor ºi
locuitorilor oraºului Cugir, multã sãnãtate ºi fericire, iar
Învierea Domnului sã ne aducã în suflet mai multã luminã ,
încredere ºi speranþã.

Hristos a Înviat!

MODERNIZAREA SERVICIULUI
DE SALUBRITATE
Modernizarea serviciului de salubritate al oraºului Cugir a devenit o
prioritate pentru administraþia publicã localã. În acest sens Consiliul
Local al oraºului Cugir a aprobat prin Hotãrârea 187/2004 Programul de
modernizare al activitãþii de salubrizare, activitate concesionatã la S.C.
CUGIREANA S.A. Urmare acestui fapt, Primãria Cugir ºi S.C.
CUGIREANA S.A. au fãcut demersuri în vederea asocierii cu parteneri
care sã îndeplineascã cerinþele de calitate ºi seriozitate, demersuri
definitivate prin încheierea unui contract de asociere în participaþiune
între S.C. CUGIREANA S.A., S.C. ARA RO RECYCLING S.R.L.
DEVA ºi S.C. ARW-RECYCLING S.R.L. CUGIR, asociere aprobatã
de Consiliul Local prin Hotãrârea 68/2005.
În baza acestui contract de asociere se vor realiza activitãþi de
colectare, transport, depozitare, reciclare ºi valorificare a deºeurilor
menajere;
Programul de modernizare a sistemului de colectare va începe de la
data de 01.07.2005, dupã urmãtorul grafic:
1.Pânã la sfârºitul anului 2005 vor fi dotate cu europubele toate
gospodãriile individuale din Cugir ºi Vinerea;
2.Pânã la sfârºitul anului 2006 vor fi transformate punctele de
colectare din cartierele de blocuri în centre de colectare a deºeurilor
reciclabile, iar deºeurile menajere vor fi colectate separat pentru fiecare
bloc;
3.Pânã în anul 2009 va fi modernizatã halda de gunoi de la Vinerea
pentru a corespunde normelor de mediu;
4.Vor fi realizate ºi proiecte speciale în cadrul acestei asocieri, cum
ar fi:
-Linia PET- instalarea unei linii tehnologice pentru prelucrarea PET
în vederea valorificãrii acestora.
-Triere EPS- instalarea unei linii tehnologice pentru prelucrarea
EPS(polistiren) în vederea valorificãrii.
Avem convingerea cã prin aceastã asociere am fãcut un pas important pentru locuitorii oraºului Cugir, prin asigurarea unui serviciu de
salubritate durabil, calitativ superior în concordanþã cu standardele
europene în materie.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraºului Cugir

Fabrica de Arme Cugir se va
privatiza!
cã la Cugir existã posibilitãþi mari
de a face afaceri rentabile , chiar
la nivelul firmei Star Transmission, sau la nivelul Fabricii de
Arme Cugir ºi Century Arms .
4-Domnule director Kudler ,
vã mulþumim pentru interviu ºi vaº ruga sã ne spuneþi cam în ce
perioadã de timp o sã ne puteþi da
veºti despre o viitoare privatizare
cu firma americanã ?
Sper cã o sã vã putem da veºti
, dvs. ºi tuturor cugirenilor , în
câteva luni, timp în care se va
cristaliza ideea privatizãrii ºi în
care vom face demersurile iniþiale,
primii paºi pentru realizarea
privatizãrii Fabricii de Arme
Cugir.
5-Vã
mulþumim pentru
interviu ºi vã dorim mult succes .

ªi eu vã mulþumesc ºi vreau
sã îi asigur pe toþi cei care
lucreazã la fabrica noastrã ºi pe
toþi cugirenii , cã ne vom zbate
pentru privatizarea Fabricii de
Arme Cugir , nu de dragul
privatizãrii , ci pentru a dezvolta
firma , pentru a avea locuri de
muncã bine plãtite pentru
oamenii noºtri ºi nu în ultimul
rând de a duce mai departe
tradiþia Cugirului de producãtor
de arme .
(Nota redacþiei: Dupã câteva
zile de la declanºarea tratativelor
cu Century Arms, firma
austriacã Glock ºi-a manifestat
ºi ea interesul pentru
privatizarea Fabricii de Arme
Cugir.)
A consemnat:
Mircea SIMU

Curierul de Cugir
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Poliþia Comunitarã Cugir
ºi-a intrat în atribuþiuni!
Începând cu data de 16 Martie
2005 a fost înfiinþatã Poliþia
Comunitarã Cugir, care asigurã
ordinea ºi liniºtea publicã în zonele ºi
locurile stabilite prin planul de pazã
ºi ordine publicã.
Poliþia comunitarã asigurã paza
obiectivelor ºi a bunurilor de interes
public ºi privat, participã dupã caz, la
asigurarea fluenþei traficului rutier, cu
ocazia efectuãrii unor lucrãri de
modernizare ºi reparaþii ale arterelor
de circulaþie. De asemenea, intervine,
împreunã cu organele abilitate, la
solicitarea cetãþenilor, pentru
aplanarea stãrilor conflictuale,
prinderea unor fãptuitori, rezolvarea
unor cazuri sociale, stabilirea
situaþiilor de fapt sesizate ºi rezolvarea
acestora, acþioneazã, împreunã cu
poliþia , jandarmeria, pompierii,
protecþia civilã ºi alte autoritãþi
prevãzute de lege, la activitãþile de
salvare ºi evacuare a persoanelor ºi
bunurilor periclitate de incendii,
explozii, avarii, accidente, epidemii,
calamitãþi naturale ºi catastrofe.

În atribuþiunile noastre intrã ºi
supravegherea parcãrilor auto, a
unitãþilor ºcolare, a zonelor
comerciale ºi de agrement ºi
controlãm modul de depozitare a
deºeurilor menajere, industriale sau
de orice fel ºi de respectare a
igienizãrii zonelor periferice ºi a
malurilor cursurilor de apã, sesizând
primarul cu privire la situaþiile de
fapt constatate ºi la mãsurile ce
trebuie luate în vederea îmbunãtãþirii
stãrii de curãþenie a localitãþii.
Poliþia comunitarã comunicã în cel
mai scurt timp posibil, organelor
abilitate datele cu privire la aspectele
de încãlcare a legii, altele decât cele
stabilite în competenþa sa, despre
care a luat la cunoºtinþã cu ocazia
îndeplinirii misiunilor specifice.
Precizãm cã Poliþia Comunitarã
poate asigura ºi contra cost paza
unor obiective, pe bazã de contracte
de prestãri de servicii, încheiate de
acesta cu beneficiarii serviciilor
prestate.
De la data intrãrii în atribuþiuni,

Poliþia Comunitarã Cugir a întocmit
22 de procese verbale, 6 somaþii
pentru desfiinþarea unor grãdini de
zarzavat amplasate pe domeniul public, 3 citaþii pentru parcãri ºi circulaþia
autovehicolelor pe sens interzis ºi
rezolvarea situaþiei unor câini
comunitari, fiind aplicate amenzi
contravenþionale în sumã totalã de
5.582.000 lei. Totodatã au fost date
avertismente cetãþenilor pentru
aruncarea deºeurilor în locuri
nepermise ºi pentru refuz de
legitimare. Menþionãm aici cazul
domnului Precup Ion de pe strada
Constructorului , nr.4, care afost
amendat cu suma de 500.000 lei
pentru aruncarea molozului lângã
containere ºi refuz de legitimare în
faþa agenþilor comunitari.
Precizãm cã au fost date somaþii
verbale, au fost întocmite procese
verbale ºi aplicate amenzi pentru
circulaþia
ºi
staþionarea
autovehiculelor
în
zonele
interzise(Bulevard).
Pentru sesizãri ºi reclamaþii
locuitorii Cugirului se pot adresa
Poliþiei comunitare la telefonul
751001, interior 123.
Mr.(r) Gheorghe CHIRILÃ
ªeful Poliþiei Comunitare Cugir

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Aprilie- luna curãþeniei!
Luna aprilie a fost declaratã de cãtre administraþia publicã localã drept
„luna curãþeniei”. Astfel asociaþiile de locatari ºi proprietari sunt invitate sã
organizeze acþiuni de curãþenie în jurul blocurilor, Primãria ºi celelalte instituþii
publice vor fi mobilizate pentru lucrãri de curãþenie pe domeniul public ºi se
vor acorda premii asociaþiilor cu cele mai bune rezultate în aceastã acþiune.

Donaþie din Germania
În perioada 4 – 7 aprilie 2005 a fost prezent la Cugir d-nul Erich
Baumgartner, preºedintele Asociaþiei “Freunde Maria Rast”, care în numele
oraºului Wasserburg – Germania, a donat Primãriei oraºului Cugir o maºinã
pentru curãþenia stradalã, în valoare de 9.000 Euro. Maºina va fi folositã pentru
stropirea ºi mãturarea strãzilor din oraºul DE
Cugir.LA O LUNA...

LA ALTA
Locuinþe A.N.L.
Primãria oraºului Cugir, anunþã cã pentru analiza cererilor privind repartiþia
de locuinþe pentru tineri, destinate închirierii, locuinþe construite prin fondul
A.N.L., termenul limitã de depunere a cererilor, pentru blocul situat în Cugir,
str. 21 Decembrie 1989, nr.152, bl. HD6, este de 1 mai 2005. Cererile se depun
la Registratura Primãriei.

Metodologie exploatare pãduri
Proprietarii de terenuri forestiere- persoane fizice, care vor sã exploateze
material lemnos, sunt atenþionate sã respecte urmãtoarea procedurã:
-cererile de marcare se depun la Primãrie, care va întocmi tabele, care se
înainteazã la DTRSV Cluj.
-tabelele aprobate de DTRSV Cluj, vor fi înaintate la Ocolul Silvic Cugir,
care va înºtiinþa Primãria referitor la data la care se va efectua marcarea.
-Primãria va înºtiinþa proprietarii despre data marcãrii.

Numai spaþii verzi în jurul blocurilor!

CURIER ªCOLAR
Dupã scurta vacanþã de primãvarã,
ºcolile din toatã þara ºi-au redeschis
porþile. Suntem bucuroºi sã vã
prezentãm rezultatele foarte bune ale
copiilor din Cugir, obþinute la
concursurile ºcolare din ultima
perioadã. Facem precizarea cã toate
ºcolile au fost invitate sã trimitã
materiale pentru a fi publicate ºi le
mulþumim directorilor Maria
Georgescu, Gabriela Lupu, ªtefan
Barna ºi Gabriela Urs, care ne-au
trimis în timp util, rezultatele copiilor
de la ºcolile lor. Cu siguranþã cã ºi
copiii de la ªcoala generalã nr.3 ºi de
la cele douã colegii au avut rezultate
bune, dar directorii de acolo probabil
cã au fost ocupaþi cu probleme mult
mai importante ºi nu au putut transmite
aceste materiale. Oricum, îi aºteptãm
pe toþi cu veºti proaspete despre
activitatea ºcolarã, în numerele viitoare
ale „Curierului de Cugir”.
Iatã rezultatele primite la redacþie:
ªcoala generalã nr.1 Cugir: Teban
Adrian- locul IV la olimpiada de
matematicã; Florea Andreea- locul III,
la olimpiada de geografie; Tat Adrianalocul I ºi Culda Elena- locul II, la
olimpiada de chimie; Bobu Marietalocul I; Mircea Bianca- locul III; Olaru
ªtefania- menþiune; Banu Ioana-

mentiune; Bãrãbanþ Mãdãlinamenþiune; Cherecheº Vlad- menþiune;
Popa Adriana- mentiune, toþi la
olimpiada de limba românã ; Olaru
Andreea- locul II ºi Mardare Rebecalocul III la olimpiada de fizicã.
ªcoala generalã nr.2 Cugir : La
Olimpiada de limba românã , faza localã
sau judeþeanã: Bejan George– menþiune;
Popa Oana– menþiune; Costinaº
Bogdan– menþiune; Petrariu Alexandra–
menþiune; Gãldãu Andreea– menþiune;
Lupºa Diana– menþiune; Csender Ana–
menþiune; Suciu Diana–locul II; Gruian
Flavia–locul I; Enache Mãdãlina–
menþiune; Radu Elena– menþiune; Goþa
Casiana–locul II; Creþu Anamaria–
menþiune; Rahovean Roxana- locul II;
Luca Cosmina– menþiune; Neag Ralucamenþiune.
La Olimpiada de matematicã faza
localã ºi judeþeanã: Lupºa Diana–locul
I; Ciupe Darius- menþiune; Costinaº
Bogdan- menþiune; Dubleºiu Alexandrumenþiune; Suciu Diana– mentiune; Petra
Alin– locul II; Berian Graþian- menþiune;
Neag Bianca– menþiune; Rahovean
Roxana– locul I; Cãprioru Mircea– locul
II; Pop Silviu- locul III; Orza Andreea–
menþiune. La Olimpiada de chimie faza
localã ºi judeþeanã: Berian Graþian- locul
I; Ionele Adrian- locul II; Petra Alinlocul III; Cãrpiniºan Cãtãlin- menþiune;

ALEªII NOªTRI
Deputat: Mugurel Liviu SÂRBU
Membru al Comisiei pentru politicã
economicã, reformã ºi privatizare
Date biografice:
Data ºi locul naºterii: 01.06.1969 Sebeº, jud.
Alba;
Stare civilã: cãsãtorit, un copil.
Studii ºi specializãri:
1993 - inginer- Univ. Politehnicã Timiºoara
2000 - economist - Univ. Babes Bolyai - Cluj
2003 - doctor în ºtiinþe inginereºti - Univ. Tehnicã Cluj-Napoca
Activitate profesionalã:
1993 - 1996 profesor;
1996 - 2000 inspector credite ºi ºef Agenþie;
2000 - 2003 Primar Sebeº;
2003 - 2004 Prefect Alba.
Funcþii, activitãþi într-un partid politic:
1999 - 2003 vicepreºedinte PSD - Sebeº;
2003 - 2004 vicepreºedinte PSD - Alba;
2004 - Preºedinte PSD - Alba.
Biroul parlamentar din circumscripþia electoralã:
Alba Iulia, Piaþa Iuliu Maniu;
Tel: 0258/813578.

Cãprioru Mircea– locul I; La Olimpiada
de geografie: Bogin Alexandra– locul 4;
Cãprioru Mircea- locul 5; La
concursurile de baschet echipa de bãieþi
a luat locul I iar echipa de fete locul II,
la fotbal locul 4, iar la cros Blaga Cornel– locul I ºi Glogoveþan Alexandru –
locul III. De asemenea Lupean Andrei a
obþinut locul II la faza judeþeanã a
concursului epistolar.
ªcoala generalã nr.4 Cugir: La
Olimpiada de limba românã : Dãnilã
Alexandru- locul I; Jibotean Roxana–
locul II; Troancheº Alexandra– locul III;
Costea Ioana– locul IV; Cernea
Codruþa– locul IV; La Olimpiada de
informaticã: Palfi Andrei– locul I pe
judeþ ºi participant la faza naþionalã, cu
rezultate meritorii; Popa Vlad– locul II;
La Olimpiada de educaþie civicã elevele
Vesa Veronica ºi Stanciu Mãdãlina au
obþinut locul I pe judeþ ºi un loc onorabil
la faza naþionalã; La Olimpiada de
biologie Voina Ovidiu a obþinut locul IV
la faza judeþeanã.
ªcoala generalã Vinerea: La
Olimpiada de limba românã, faza localã
ºi judeþeanã: Haiduc Laura- menþiune;
Candroi Maria Bianca- menþiune;
Negrean Nadia- menþiune; Tecsa
Simona- menþiune; Buda Andramenþiune; Negrean Elena- menþiune; La
Olimpiada de istorie faza localã ºi
judeþeanã: Negrean Elena Andreealocul I; Bura Adela- locul I; Turlea
Georgiana- locul I; Mitiu Roxana- locul
II; Dragoi Maria- locul III; Schadi Horiamenþiune.
Felicitãri copiilor premianþi ºi cinste
profesorilor care i-au pregãtit!
“Curierul de Cugir”

PRIMÃVARA
Primãvarã,primãvarã
Bun venit la noi în þarã,
Dupã mult ger ºi zãpadã,
Primãvara noastrã dragã.
Rândunele hãrnicuþe ,
Carã-ntr-una la crenguþe,
Sã- mpleteascã cuibuºor,
Pentru puiºorii lor.
Dup-o lungã hibernare,
Ies cu toþi la plimbare,
Oameni ºi tractoarele,
Sã are ogoarele.
Jurj Andreea
Cls. a VI-a A
ªcoala Gen. Nr.2 Cugir

Conform Regulamentului de urbanism, în jurul blocurilor sunt admise
numai grãdini ornamentale amenajate cu pomi ºi flori. Nu se admit grãdini de
zarzavat ºi legume în jurul blocurilor. Cultivarea terenurilor situate pe domeniul
public, fãrã contract de închiriere, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã între 500.000 lei ºi 1.200.000 lei, conform art.14, lit.c din HCL
nr.500/2005.

Olandezi la Cugir
Miercuri 6 aprilie 2005, a fost prezent la Cugir d-nul Hans Brosse,
reprezentantul oraºului Landsmeer din Olanda, care a participat la evaluarea
proiectului prin care au fost plantaþi 5.000 de puieþi de salcâm, pe o suprafaþã
de 1 Ha pe dealul Drãgana, proiect finanþat de oraºul Landsmeer. D-nul Brosse
ºi-a exprimat satisfacþia pentru finalizarea acestui proiect, pentru colaborarea
foarte bunã cu Primarul Adrian Teban ºi cu prof.Lupu Gabriela, manifestânduºi interesul pentru douã noi proiecte, realizate în parteneriat cu ªcoala generalã
nr. 2 Cugir, vizând realizarea unui Centru de documentare ºi informare ºi
amenajarea unor spaþii de joacã pentru copii.

Sunã gratuit la Primãrie!
În cadrul Primãriei Cugir, funcþioneazã în sistem “tel-verde” Telefonul
cetãþeanului, la numãrul 0800 800 360. Cetãþenii pot suna la acest telefon
luni, miercuri ºi joi între orele 10,30 – 19,00, marþi ºi vineri între 08,30 –
17,00 ºi sâmbãtã între 09,00 –14,00. La acest numãr de telefon se pot afla
orice informaþii despre activitatea Primãriei ºi a Consiliului Local, convorbirea
telefonicã fiind gratuitã pentru cetãþean.

Porneºte Programul SAMTID
În perioada urmãtoare vor fi prezenþi la Cugir reprezentanþii firmei EserEmpedos, care a câºtigat contractul de execuþie a lucrãrilor din programul
SAMTID, care vor avea discuþii cu administraþia publicã localã referitoare la
prioritãþile locale vizavi de reþelele de apã ºi amplasamentul celorlalte reþele
de utilitãþi de pe fiecare stradã. Prin programul SAMTID este prevãzutã
înlocuirea a 16 km. reþea apã.

Ofertã de ºcolarizare
Colegiul Tehnic „I. D. Lãzãrescu” din Cugir continuã tradiþia de pregãtire
a forþei de muncã, necesarã economiei locale. Pentru satisfacerea nevoilor de
calificare, am sondat opiniile principalilor agenþi economici din zona Cugir,
în legãturã cu necesarul de muncitori calificaþi, precum ºi orientarea
absolvenþilor claselor a VIII-a ºi pãrinþilor acestora. Analizând chestionarele
administrate, a reieºit necesitatea calificãrii, în continuare, în domeniile
tradiþionale cum sunt mecanica ºi electrotehnica, dar ºi diversificarea calificãrii
pe alte domenii, cum ar fi comerþ-servicii sau mecatronicã, o specialitate
modernã, de perspectivã pentru viitorul economiei.
Rãspunzând acestor deziderate, colegiul nostru a propus urmãtorul plan
de ºcolarizare:
1. Clase de liceu:
- la clasa a IX-a, profil tehnic, 3 clase cu 84 de locuri;
- la clasa a XI-a seral, profil tehnic, 1 clasã cu 28 de locuri;
- la clasa a XI-a frecvenþã redusã, prof.tehn., 1 clasã cu 28 de locuri.
2. Clasa a IX-a, ªcoala de Arte ºi Meserii.
- domeniul mecanic, 3 clase cu 84 de locuri;
- domeniul electromecanic, 1 clasã cu 28 de locuri;
- domeniul comerþ, 1 clasã cu 28 de locuri.
Menþionez cã la ªcoala de Arte ºi meserii pot veni ºi absolvenþi ai clasei a
VIII-a care n-au promovat Testul Naþional. Aceºtia pot continua studiile pânã
în clasa a XIII-a, dupã care vor putea intra în examenul de Bacalaureat pentru
absolvirea liceului, cu condiþia promovãrii, între timp, a Testului Naþional.
Primim orice sugestie de îmbunãtãþire a structurii planului de
ºcolarizare pe viitor ºi dorim succes viitorilor elevi ai Colegiului.
Prof. Emil STAN,
director Colegiul Tehnic „I. D. Lãzãrescu”
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ROMÂNIA
JUDEÞUL ALBA
ORAªUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
JUDEÞUL ALBA
ORAªUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA Nr. 66/2005

HOTÃRÂREA NR.38/2005

Consiliul Local al oraºului Cugir , judeþul Alba , întrunit în ºedinþã ordinarã ;
Luând în discuþie adresa nr.522/2841/2005 a S.C.APA CTTA ALBA FILIALA CUGIR.
prin care se solicitã modificarea preþului la apã potabilã produsã ºi distribuitã precum ºi a
preþului pentru serviciile de “Canalizare ºi epurare a apelor uzate“ , cât ºi referatul
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local ;
Vãzând avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ºi
Proiectul de hotãrâre iniþiat de Primarul oraºului Cugir ;
Având în vedere dispoziþiile art. 12, litera “i” din Legea nr.326/2001, Legea serviciilor
publice de gospodãrire comunalã , precum ºi avizul Autoritãþii Naþionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodãrire Comunalã nr. 584/2005;
Þinând cont de prevederile art. 32 lit. e) din Ordonanþa Guvernului 32/2002 , privind
organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de alimentare cu apã ºi de canalizare aprobatã
prin Legea 634/2004;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, Legea administraþiei publice locale,

Consiliul Local al oraºului Cugir, judeþul Alba, întrunit în ºedinþã extraordinarã;
Analizând Referatul de specialitate nr.2623/09.03.2005 al Compartimentului
„Culturã-Sport” din subordinea Consiliului Local , prin care se propune stabilirea unor
tarife pentru închirierea sãlii de sport situatã în incinta „ªcolii Generale nr.3” Cugir ;
Vãzând Proiectul de hotãrâre iniþiat de primarul oraºului Cugir ºi avizul favorabil
al Comisiei Buget-Finanþe ;
În temeiul articolelor 38, litera „d” ºi 46 din Legea nr.215/2001 – Legea Administraþiei
Publice Locale,

HOTÃRÃª TE:
Articol unic : Aprobã începând cu data de 01.04.2005 urmãtoarele tarife :
9891 lei/mc apã potabilã inclusiv T.V.A.- pentru populaþie,
8312 lei/mc apã potabilã exclusiv T.V.A.-pentru agenþii economici.
3314 lei/mc canalizare ºi epurare a apelor uzate inclusiv T.V.A. –pentru populaþie
2785 lei/mc canalizare ºi epurare a apelor uzate exclusiv T.V.A. – pentru agenþii
economici
Cugir, 24 martie 2005
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
Ing. ROªIAN RADU

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
Jr.PAªTIU IOANA

Satele de munte Cugirene-tradiþie ºi preocupãri
De veacuri, pe teritoriul administrativ al
oraºului Cugir existã satele de munte Bocºitura,
Bucuru (ºi Faþa Fântânii), Cãlene, Feþeni (ºi
Frãsinei), Goasele ºi Mugeºti, ai cãror locuitori
trãiesc într-o relativã izolare, în condiþii de munte
ºi cu obiceiuri specifice moºtenite din timpuri
imemoriale.
Timpurile s-au mai schimbat, ”mãrginenii”
cautã cu stãruinþã sã fie în pas cu vremea, cu
cerinþele fireºti ale vieþii. Autoritatea localã
împreunã cu contribuþia sãtenilor a cãutat ºi cautã
sã rezolve problemele locale cele mai acute.
- În fiecare sat existã un comitet sãtesc format din 3-5 membrii al cãrui coordonator este în
acelaºi timp ºi delegat sãtesc în Consiliul Local,
cu drept de vot consultativ.
- În fiecare duminicã ,ziua sãptãmânalã de
târg cea mai cuprinzãtoare, delegaþii sãteºti, ca
ºi orice cetãþean se poate întâlnii cu
reprezentantul autoritãþii locale, având loc o
veritabilã „audienþã intinerantã”- în piaþa mare,
târgul de cereale ºi cel de animale.
- Cele ºase sate sunt deservite de cãtre doi
poºtaºi care duc „poºta” lunea, miercurea ºi
vinerea. În fiecare duminicã poºtaºii sunt prezenþi

în piaþa mare ºi se întâlnesc cu oamenii satelor ºi
cu reprezentanþii autoritãþilor locale.
- Printr-o îmbinare fireascã a cerinþelor
sãtenilor ºi obligaþia autoritãþilor locale, în timp,
s-au amenajat ºi organizat unitãþi ºcolare cu clasele
I-IV în toate satele, mai puþin la Bocºitura.
Electrificarea lipseºte numai la Goasele ºi
Bocºitura. Primãria este decisã sã continue
demersurile pentru ca ºi celelalte sate sã fie
electrificate, inclusiv cãtunul Frãsinei „alipit”
satului Ciungu Mare din judeþul Hunedoara.
- Problema care provoacã amãrãciune tuturor
cetãþenilor de la munte este starea dezastruoasã a
drumurilor. Toate drumurile sunt considerate „de
exploatare forestierã” ºi pentru care ocoalele
silvice nu previn distrugerea lor, dar nici nu
executã lucrãri de reabilitare, cu toate cã se percepe
taxã de transport pe masa lemnoasã transportatã.
„Beneficiul” oraºului datorat „mãrginenilor”
este cã piaþa Cugirului este aprovizionatã cu
produse lactate, carne ºi fructe proaspete „curat
ecologice”. „Simbioza” coexistenþei cugirenilor cu
mãrginenii este necesarã, doritã ºi binevenitã.
Ing. Aurel VOICU
Viceprimar

Depunerea declaraþiilor de Impozit pe Venitul Global
În aceastã perioadã a fiecãrui an, începând
cu anul 2000, se depun declaraþiile de impozit
pe venit global de cãtre contribuabili (persoane
fizice). În aceastã categorie se încadreazã toate
persoanele fizice care au lucrat la un singur
angajator pe o perioadã mai micã de un an fiscal, persoanele care au lucrat la mai mulþi
angajatori, persoanele care au obþinut venituri
din activitãþi independente (activitãþi comerciale:
comerþ, prestãri servicii, convenþii civile, etc.;
profesii libere: medici, avocaþi, notari, auditori
publici, experþi contabili, contabili autorizaþi,
etc.; drepturi de proprietate intelectualã: brevete
de invenþie, mostre, mãrci de fabricã ºi comerþ,
drepturi de autor, etc.) ºi persoanele fizice ce au
obþinut venituri din cedarea folosinþei bunurilor
(arendã sau închirieri de construcþii sau bunuri).
Deºi aceastã acþiune a fost ºi este puternic
mediatizatã, încã avem contribuabili
indisciplinaþi, care nu depun aceste formulare la
sediul Administraþiei Finanþelor Publice a
Oraºului Cugir.
Pentru a veni în sprijinul oamenilor, relatãm
în cele de mai jos întreaga procedurã.

Prima etapã este de trimitere de cãtre
angajatori a fiºelor fiscale cãtre angajaþi. Etapa
urmãtoare constã în trimiterea de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice cãtre contribuabilii care au
obligaþia depunerii declaraþiilor de venit global,
a acestor formulare, prin intermediul poºtei. Tot
pe aceasta cale poºtalã, sau prin depunere directã,
contribuabilii remit aceste formulare completate
la Administraþia Finanþelor Publice pe raza cãruia
au domiciliul fiscal pânã la data de 15.05.2005.
Dupã încheierea termenului de depunere a
acestor declaraþii, sunt procesate de cãtre angajaþii
Ministerului Finanþelor ºi se trimit cãtre
contribuabili deciziile de impunere anualã. Aceste
decizii pot fi cu sume de platã, adicã
contribuabilul trebuie sã mai plãteascã o diferenþã
de impozit, sau pot fi cu sume de restituit, adicã
contribuabilul trebuie sã mai primeascã o
diferenþã de impozit.
Într-un articol urmãtor o sã tratãm diverse
speþe prin care contribuabilii beneficiazã de
facilitãþi, în urma procesului de globalizare.
Ec. Dorina ENE
ªef Administraþie Financiarã Cugir

HOTÃRÃªTE
Articolul 1 – Aprobã urmãtoarele tarife pentru închirierea sãlii de sport din incinta
ªcolii generale nr.3 Cugir :
a.-pentru activitãþi sportive (în afara orelor de curs) pentru tinerii sub 18 ani - 100.000
lei/orã;
b.-pentru persoanele adulte , pentru practicarea jocurilor sportive de echipã (fotbal,
handbal, etc.) – 300.000 lei/orã;
c.-pentru practicarea tenisului de câmp pentru persoanele adulte – 150.000 lei/orã;
d.-pentru practicarea altor discipline sportive (fitness, aerobic, arte marþiale, etc.) –
tarif individual – 20.000 lei/orã/persoanã;
e.-abonament lunar individual:
 30 ore/lunã
450.000 lei
 20 ore/lunã
300.000 lei
 10 ore/lunã
150.000 lei
Articolul 2 – Pentru orele de educaþie fizicã ºi activitãþi sportive opþionale ale elevilor
din programa ºcolarã nu se percepe taxã de închiriere între orele 8,oo – 17,oo .
Articolul 3 – Închirierea se face pe bazã de cerere aprobatã de administrator cu
plata pe bazã de chitanþã, eliberatã de administrator sau de caseria Primãriei oraºului
Cugir .
Cugir, 11 martie 2005
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
ing.ROªIAN RADU

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
Jr. IOANA PAªTIU

În cadrul Poliþiei Cugir, s-a înfiinþat
compartimentul Poliþiei de Proximitate!
În baza unei dispoziþii a I.G.P.R., privind
organizarea ºi funcþionarea sistemului de Ordine
Publicã în mediul urban, în cadrul Poliþiei oraºului
Cugir a luat fiinþã compartimentul Poliþiei de
Proximitate, care funcþioneazã în cadrul Formaþiunii
Poliþiei de Ordine Publicã. Poliþia de Proximitate se
constituie ca un serviciu public în folosul societãþii,
care prin amplasarea teritorialã ºi competenþa
materialã, are în vedere cu prioritate cunoaºterea
intereselor ºi aºteptãrilor legitime ale colectivitãþilor
locale ºi ale cetãþenilor.
Proximitatea se realizeazã prin crearea unui
parteneriat între poliþie, pe de o parte ºi cetãþeni,
unitãþi ºcolare, bisericã, mediii de afaceri, organizaþii
neguvernamentale, autoritãþi publice locale, etc. pe
de altã parte, în scopul rezolvãrii problemelor cu
impact direct asupra vieþii sociale, creãrii unui climat
de siguranþã civicã ºi îmbunãtãþirii calitãþii vieþii.
Activitatea poliþiei de proximitate se axeazã pe
întreþinerea ºi realizarea unor raporturi interumane
în cadrul colectivitãþii, în vederea asigurãrii unei
intervenþii operative ºi eficiente pentru prevenirea ºi
combaterea faptelor antisociale.
Misiunile poliþistului de proximitate sunt definite în funcþie de cerinþele legale ale cetãþenilor care
trebuie sã fie percepute ºi rezolvate, inclusiv prin
atragerea reprezentanþilor societãþii civile. Poliþistul
de proximitate îºi dedicã activitatea consilierii ºi
informãrii cetãþenilor cu privire la prevederile unor
acte normative, la procedeele pe care aceºtia le pot
folosi pentru a fi apãraþi sã nu devinã infractori sau
victime ale infracþiunilor, contribuind la consolidarea
climatului de siguranþã civicã ºi diminuarea
fenomenului infracþional.
Poliþistul de proximitate are urmãtoarele
atribuþii:
-stabileºte ºi menþine legãtura între poliþie ºi
populaþie;
-întocmeºte ºi actualizeazã lista tuturor
societãþilor comerciale, instituþiilor, organizaþiilor
neguvernamentale, unitãþilor de învãþãmânt ºi
asociaþiilor de proprietari;
-stabileºte contacte cu administratorii asociaþiilor
de proprietari, participând la ºedinþele organizate de
aceºtia;
-þine legãtura cu persoanele de vârsta a III-a,
potenþiale victime ale infracþiunilor ºi la nevoie
organizeazã întâlniri de grup în care poartã dialog în
scop preventiv;

-þine legãtura permanent cu instituþiile de
învãþãmânt, având în atenþie tinerii cu
comportament deviant ºi organizeazã întâlniri cu
caracter educativ-preventiv;
-participã la ºedinþele consiliilor locale, singur
sau, dupã caz, împreunã cu ºeful subunitãþii în care
lucreazã;
-participã la punerea în aplicare a programelor
de prevenire a criminalitãþii;
-ajutã cetãþenii aflaþi în pericol care fac parte
din categoriile cu grad înalt de risc din punct de
vedere a victimizãrii;
-mediazã ºi rezolvã conflictele ºi încurajeazã
pe oameni sã îºi rezolve în mod paºnic
neînþelegerile între ei;
-atrage ºi mobilizeazã cetãþenii în derularea
unor programe de prevenire a criminalitãþii în
cartiere, prin organizarea de echipe de pazã ºi
supraveghere a parcãrilor imobilelor ºi dotãrilor
edilitare, precum ºi a zonelor în care se comit
frecvent acostãri de persoane ori în care se adunã
grupuri de tineri care tulburã liniºtea publicã.
Poliþistul de proximitate în executarea
atribuþiilor de serviciu întreþine permanent relaþii
de colaborare sau cooperare cu factorii responsabili
ai unitãþilor de învãþãmânt, conducãtorii societãþilor
comerciale, reprezentanþi ai asociaþiilor
nonguvernamentale, preºedinþii sau administratori
asociaþilor de proprietari, reprezentanþii Gãrzii
Financiare, Corpul de Control al Primãriei,
Direcþiei Finanþelor Publice, Autoritãþii pentru
Protecþia Consumatorilor, Poliþia Sanitar
Veterinarã, Poliþiei Comunitare, Jandarmeriei,
Centrului Militar, Direcþiei Judeþene pentru
Protecþia Copilului.
În cadrul Poliþiei oraºului Cugir, poliþistul de
proximitate care are atribuþiile de mai sus, a fost
desemnat agentul ºef STANCIU IOAN, care poate
fi contactat la sediul Poliþiei oraºului Cugir la nr.
de telefon-751525, 754004, int. 121, sau telefon
mobil 0723-253777.
Pentru o mai bunã soluþionare a problemelor
cetãþenilor, poliþistul de proximitate poate fi
contactat ºi la cele douã centre de consiliere
situate pe str. 21 Decembrie 1989, nr. 3, în
incinta Centrului Comunitar (fosta agenþie de
voiaj) sau în piaþa de sus a oraºului, la sediul
Crucii Roºii.
Agent ºef Ioan STANCIU
Poliþia Cugir
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FAPTELE SUNT MAI IMPORTANTE DECÂT VORBELE !
Interviu cu noul Dir. General al S.C. U.M. Cugir S.A.- ing. TOADER ULISE

Domnule inginer Toader
Ulise, sunteþi noul Director
general al S.C. .M. Cugir S.A.
V-aº ruga dacã se poate sã vã
prezentaþi în douã trei fraze.
Sunt fiu al orasului Cugir,
nascut în 01.01.1963, absolvent
al Universitãþii Tehnice ClujNapoca, sectia Ingineri Mecanica
Fina. Lucrez în Uzina Mecanica

din Cugir din anul 1981.
Am început cu meseria de
strungar în sectiile Sculãrie I ºi
Mec. VII, trecând prin diferite
funcþii: inginer coordonator Mec.
VII la atelierele Þeavã ºi Serie
Strung; inginer Grupa Tehnicã
Mec. VII, inginer Grupa Tehnico
Economicã FPS, inginer diplomat
Grupa Tehnicã Mec. VII ºi M.E.
II, inginer diplomat Pregãtirea
Fabricaþiei,
ºef
la
Compartimentele: Plan, Afaceri,
Proiecte de Finanþare DAM ºi
Managementul Restructurãrii,
Pregãtirea pentru Privatizare; ºef
Birou Valorificãri Active DAM;
ºef Serviciu Plan Producþie DAM;
consilier al directorului general cu
investiþiile pe FPS; inginer ºef
FPS; ºef Departament Calitate; director Tehnic ºi de Producþie ºi de

astãzi am fost numit, dupã cum
bine ºtiþi, în funcþia de Director
General la S.C. U.M. Cugir SA.
Munca cu oamenii si pentru
oameni mi-a placut dintotdeauna.
Nu am uitat nici o clipa de unde
am plecat, pentru ca numai cu
ajutorul oamenilor si al lui
Dumnezeu am ajuns unde am
ajuns, deoarece pentru oameni
trebuie sa facem mai mult decât
promitem, iar FAPTELE sunt mai
importante decat VORBELE.
ªtim cu toþii cã fabrica se
confruntã cu o serie de probleme
grave cum ar fi: datorii mari la
bugetul de stat, lipsa de comenzi,
lipsa de oameni pe domeniul
producþiei economice, producþie
marfã pe stoc, etc. V-a fost greu
sã acceptaþi aceastã rãspundere?

Eu sunt un luptãtor de felul
meu. Dupã cum aþi vãzut din datele
mele de naºtere sunt Capricorn,
sunt un om cãruia nu-i este fricã
de situaþiile pe muchie de cuþit,
sunt un om care poate mobiliza
oamenii din jurul lui pentru a
schimba lucrurile în bine ºi a
obþine rezultate pozitive, eu cred
cu adevãrat cã uzina noastrã mai
are o ºansã, pe care, dacã ºtim sã
ne-o jucãm bine vom reuºi sã o
scoatem la liman.
Totuºi, grav este faptul cã
multora din problemele pe care
dumneavoastrã le-aþi adus în
discuþie, nu li s-a acordat
importanþa cuvenitã pânã acum.
Din pãcate, dupã 1989, multe din
echipele de conducere ale fabricii
nu au pus în aplicare principiile

Poliþia oraºului Cugir vã informeazã:
În data de 01.03.2005,
patrula de siguranþã publicã a
prins în flagrant pe numitul
BALOG RUDOLF care a sustras
mai multe piese componente ale
instalaþiei de încãlzire centralã
din blocul de pe str. Gh. Doja ce
aparþine S.C. U.M. CUGIR S.A.
Prejudiciul de 750.000 lei a fost
recuperat, iar împotriva acestuia
se continuã cercetãrile sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
furt calificat.
La data de 04.03. 2005, în
jurul orei 09,30, în urma
activitãþilor desfãºurate de
lucrãtorii Poliþiei au fost prinºi în
flagrant numiþii: ZANGAR
AUGUSTIN ºi RANZAR
ALEXANDRU – ANGHEL, care
au sustras piese metalice din
instalaþia tehnicã a clãdirii
ºtrandului din Cugir. Întreaga
cantitate de 1.360 kg, în valoare
de 5.440.000 lei a fost recuperatã,
împotriva celor doi se
efectuându-se cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
furt calificat.
Aflându-se în exercitarea
atribuþiunilor de serviciu, în data
de 09.03.2005, echipa de
siguranþã publicã a depistat în
trafic, conducând autoturismul
cu nr. de înmatriculare LAU –
XC 527 , pe str. Al. Sahia, pe
numitul BULANCEA DANIELGHEORGHE de 41 ani din Cluj
Napoca, care în momentul în care
s-a coborât din autoturism, se
clãtina, vorbea incoerent ºi
emana mirosuri de bãuturi
alcoolice. I-a fost solicitat sã fie
testat cu fiola alcoolscop dar
acesta a refuzat testul. Întrucât a
refuzat acest test a fost invitat la
Spitalul orãºenesc Cugir pentru
a-i fi recoltate probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei dar
a refuzat recoltarea probelor. În

STEMA
ORAªULUI
CUGIR
A fost aprobatã de Consiliul
Local dupã dezbateri publice,
avizatã de Comisia judeþeanã de
heraldicã, urmând a fi aprobatã
prin Hotãrâre de Guvern.

cauzã se efectueazã cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
refuz la recoltarea probelor
biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei.
În data de 10.03.2005, orele
22.30, la Poliþia Cugir s-a prezentat
numitul C.N., care sesizeazã cã în
timp ce se deplasa pe str. Gh.
Asachi din Cugir, a fost acostat ºi
lovit de trei indivizi necunoscuþi
care l-au deposedat prin violenþã
de suma de 200.000 lei, un card
BCR ºi o plasã în care avea
alimente. În jurul orelor 23,50, am
fost sesizaþi telefonic de cãtre
numitul K.W.D. din Vinerea,
despre faptul cã în timp ce se
deplasa pe str.Tractoristului a fost
acostat ºi bãtut de cãtre douã
persoane necunoscute care i-au
sustras un portmoneu cu suma de
510.000 lei, un card B.C.R. ºi un
telefon mobil marca Motorola. În
urma sesizãrilor s-au constituit
echipe operative care au acþionat
în localitãþile Vinerea ºi Cugir, iar
în jurul orelor 01,00 a zilei de
12.03. 2005, echipa de siguranþã
publicã a surprins pe numiþii
POIENAR CIPRIAN de 16 ani ºi
POJONI CRISTIAN de 20 de ani,
în timp ce încercau sã scoatã bani
din bancomat, folosind cardul
furat. Prejudiciul a fost recuperat
in proporþie de 95 % iar cei în
cauzã sunt cercetaþi pentru
sãvârºirea infracþiunii de tâlhãrie.
În ziua de 11.03.2005, ora
13,00 Poliþia oraºului Cugir a fost
sesizatã telefonic de cãtre numitul
B.G., administrator la o firmã,
despre faptul cã a prins în flagrant
o persoanã care a sustras din sertar
suma de 930.000 lei. Deplasândune la faþa locului a fost identificat
numitul NAVRATIL TIBERIU de
29 ani din Cugir ºi s-a stabilit cã
acesta a profitat de neatenþia
administratorului ºi a sustras suma

de 930.000 lei, în prezent fiind
cercetat pentru sãvârºirea
infracþiunii de furt calificat.
În urma unei acþiuni
organizate pe raza oraºului , în data
de 15.03. 2005 , pe linia protejãrii
populaþiei împotriva actelor ilicite
de comerþ, a pãstrãrii ordinii si
liniºti publice cât ºi a respectãrii
regulilor de circulaþie, au fost
aplicate
18
sancþiuni
contravenþionale, în valoare de
12,5 milioane lei, fiind confiscate
bunuri în valoare totalã de 2,8
milioane lei.
La data de 15.03.2005, în
urma unor verificãri ºi investigaþii
efectuate de lucrãtorii Poliþiei
Cugir privind furturile comise din
locuinþele numiþilor STANCA
SABIN ºi POPA SALVINA din
localitatea Vinerea, comise în
perioada noiembrie 2004 –
februarie 2005, au fost identificaþi
autorii acestor fapte în persoana
numiþilor MALUT COSMINGRIGORE de 20 ani , din comuna
Beriu , jud. Hunedoara, MITIU
MIHAI de 19 ani, STOICA
NICOLAE de 19 ani, ROTAR
ADRIAN-EMIL de 13 ani, toþi din
localitatea Vinerea. Prejudiciul total de 50.500.000 lei a fost
recuperat în proporþie de 85%, iar
susnumiþilor li s-a întocmit dosar
penal pentru sãvârºirea infracþiunii
de furt calificat.
În cursul zilei de 28.03.2005
în baza unui acþiuni ordonate de
I.P.J. Alba, pe raza oraºului Cugir
a fost efectuatã o acþiune cu
efective mãrite, la cere au participat
27 de poliþiºti. Au fost constatate
4 infracþiuni, au fost prinºi 6
infractori, aplicându-se 76
sancþiuni contravenþionale în
valoare de 109,5 milioane lei ºi
confiscându-se bunuri în valoare
de 2,4 milioane lei.
În seara zilei de 28.03.2005 ,

Poliþia Cugir a fost sesizatã
telefonic de cãtre Dispeceratul
I.P.J. Alba cu privire la faptul cã
pe DJ 704 între localitãþile Cugir
si Vinerea a avut loc un accident
rutier soldat cu victime.
Deplasându-ne la faþa locului, am
constatat cã pe D.J. 704 în
apropierea cãii ferate CugirVinerea, numitul HERLEA
MIHAI-ADAM din Vinerea, care
nu poseda permis de conducere
pentru nici o categorie de
autovehicule, în timp ce conducea
autoturismul marca Dacia cu
numãrul de înmatriculare AB 02
AXU, proprietatea numitului
Pãºtinã Vasile, a pierdut controlul
volanului, împrejurare în care
maºina s-a rãsturnat în ºanþ. Herlea
Mihai – Adam a suferit traumatism
cranio- cercebral acut închis.
În data de 31.03.2005, a fost
identificat numitul RUJA CÃLIN
de 21 ani, recidivist din localitatea
ªibot, ca fiind autorul furtului
comis la data de 02.03.2005, la
casieria Societãþii agricole
Vinereana, fiind depistat prin
compararea amprentelor ridicate la
faþa locului. Se continuã cercetãrile
pentru stabilirea întregii activitãþi
infracþionale ºi recuperarea
prejudiciului de 44.450.000 lei.
În baza unei acþiuni ordonate
de I.P.J. Alba , în data de
08.04.2005, pe raza oraºului Cugir
au fost efectuate acþiuni cu efective
mãrite în incinta ºi în zonele din
apropierea
unitãþilor
de
învãþãmânt. Au fost depistaþi 5
elevi problemã, 14 elevi care au
pãrãsit orele de curs ºi 7 persoane
care au încãlcat ordinea publicã în
aceste zone. S-au aplicat 11
sancþiuni contravenþionale în
valoare de 9,5 milioane lei.
Comisar Nicolae OLARU
ªeful Poliþiei oraºului Cugir

DENOMINAREA
MONEDEI NAÞIONALE
mai
sigure
împotriva
Denominarea
monedei
nominalizate, pânã la data de
naþionale se va realiza în
concordanþã cu prevederile Legii
nr.348 / 2004 ºi ale Ordinului
Ministerului Finanþelor Publice
nr.1840/2004.
Unitatea monetarã a României
va fi leul nou, codul internaþional
pentru leu schimbându-se din ROL
(leul actual), în RON (leul nou
introdus de la 1 iulie 2005). Un leu
nou va fi echivalentul a 10.000 lei
vechi ºi va fi divizat în 100 de bani.
Etapele denominãrii cuprind
afiºarea dualã a preþurilor în
perioada 01.03.2005 – 30.06.2006,
lansarea noii emisiuni urmând a se
face la 01.07.2005. Cele douã
monede (leul vechi ºi leul nou ) vor
circula în paralel în perioada
01.07.2005- 31.12.2006, iar din
01.01.2007 puterea circulatorie
pentru vechea monedã înceteazã,
banii din vechea emisiune putând
fi preschimbaþi la sucursalelel
BNR sau la alte instituþii

31.12.2009.
La întrebarea : De ce este
necesara denominarea ? putem
rãspunde cã acest process a fost
demarat pentru a marca încheierea
unui ciclu inflaþionist ºi intrarea
într-o perioadã de stabilitate ºi
pentru exprimarea preþurilor la
niveluri nominale uzuale în
Europa. Credem totodatã cã se vor
remarca reduceri la nivelul
indicatorilor valorici la parametrii
mai uºor inteligibili.
Putem spune cu certitudine cã
prin procesul de denominare a
leului nimic nu se pierde, nimic nu
se câºtigã ci TOTUL SE
SIMPLIFICA, remarcând în acelaºi
timp faptul cã economisirea în lei
se dovedeºte de câþiva ani mai
avantajoasã decât cea în valutã, iar
leul nou va confirma acest fapt.
Nu putem neglija nici faptul
cã noile bancnote din polimeri, vor
avea o securitate crescutã ºi vor fi

contrafacerilor, rezistenþa lor în
circulaþie fiind cu cel puþin trei
ani mai ridicatã decât a
bancnotelor de hârtie. Procesarea
mai buna pe echipamentele automate, faptul cã noile bancnote
nu absorb ºi nu reþin umezeala,
uleiurile, mirosurile, bacteriile ºi
impuritãþile sunt alte avantaje
certe ale acestor masuri.
În loc de concluzii putem
afirma cã nimeni nu pierde,
nimeni nu câºtigã, ci totul se
simplificã,
din
aceastã
simplificare toatã lumea având
de câºtigat. Experienþa altor þãri
aratã cã în cazul denominãrii nu
apar dificultãþi în aplicare, iar
acolo unde ºi condiþiile
macroeconomice au fost
îndeplinite, inflaþia a scãzut
dupã denominare.
Ec. Aurel PÃªTINÃ
Director B.C.R. Cugir

economice ºi valorice pe care ar fi
trebuit sã se bazeze actul
managerial, majoritatea în loc sã
vadã de problemele uzinei au
confundat politicul, cu economicul
ºi competenþa, s-au certat în
permanenþã, s-au suspectat unii pe
alþii au fost interesaþi mai mult de
problemele lor ºi ale grupurilor lor
de interese, decât de cele ale
intreprinderii din care îºi câºtigau
pâinea.
Vreau sã profit de aceastã
ocazie pentru a-i informa pe
salariaþii noºtrii cã aceste lucruri
nu vor mai avea loc în CASA
NOASTRA, cã fiecare din echipa
managerialã îºi va asuma
rãspunderea pe domeniul sãu, cã
ura, rãzbunarea ºi incompetenþa nu
fac casã bunã cu principiile noastre
de conducere.
Trebuie sã schimbãm starea de
fapt din fabrica noastrã ºi ºtiu cã
nu sunt singur în lupta mea. ªtiu

cã mulþi dintre salariaþii noºtrii
vor fi alãturi de mine în lupta cu
rãul, ºtiu cã vor depãºi starea de
teamã ºi nesiguranþã instauratã în
toþi aceºti ani de dupã revoluþie,
ºtiu cã vom reuºi deoarece ca ºi
mie, le pasã de viitorul copiilor
lor ºi acesta poate fi asigurat dacã
vom pune cu toþii umãrul pentru
a salva S.C. U.M. Cugir S.A. de
la faliment.
Domnule Director General,
deoarece spaþiul nu ne mai
permite continuarea discuþiei,
aº dori dacã se poate, sã
continuãm cu discuþia despre
strategia intreprinderii ºi
demersurile pe care le-aþi fãcut,
sau le veþi face pentru
redresarea uzinei în numãrul
viitor al ziarului nostru.
Cu cea mai mare plãcere.
A consemnat:
Mircea SIMU

Sfatul Specialistului: Combaterea
viespei sâmburilor de prun
În ultimii ani deþinãtorii de pruni s-au confruntat cu producþii mici
de prune. Cauzele care dijmuiesc aceastã specie sunt multiple, dar în
acest articol dorim sã discutãm doar de una dintre acestea, ºi anume
atacul daunãtorului numit ,,Viespea sâmburilor de prun”. Pentru a putea
sã þinem sub control acest dãunãtor periculos trebuie sã ºtim câteva
detalii despre biologia lui. Dãunãtorul ierneazã sub forma de larvã
complet dezvoltatã în sâmburii fructelor atacate ºi dezvoltã o singurã
generaþie pe an. Primãvara devreme are loc transformarea larvei în pupã,
iar dupã aproximativ 25 de zile se înregistreazã zborul în naturã a
primelor viespi, suprapunându-se în mod obiºnuit cu fenofaza de început
a scuturãrii petalelor. Maximum de zbor al adulþilor, are loc pe parcursul
lunii mai în funcþie de condiþiile climatice. În aceastã perioadã are loc
împerecherea ºi apoi ponta. Femela penetreazã cu ajutorul ovipozitorului,
pulpa fructelor verzi abia legate ºi depune oul în sâmburele crud. O
femelã poate depune 120 de ouã. Larvele eclozeazã dupa câteva zile ºi
încep sã se hraneascã cu sâmburele. Larvele se dezvoltã în interiorul
sâmburelui pe care îl consumã integral. La început, prunele infestate nu
se pot distinge de cele sãnãtoase, diferenþierea fãcându-se mai târziu, pe
parcursul lunii iunie când acestea cad. Fructele abia infestate au aspectul
normal, iar incizia fãcutã de femelã în pulpã pentru depunerea oului nu
este vizibilã. În timp, fructele atacate rãmân în urmã cu dezvoltarea faþã
de cele sãnãtoase, au aspect clorotic cu tentã violacee ºi un început de
vestejire. Dacã se sparge sâmburele, în interior se vede larva dãunãtorului.
Pentru reducerea rezervei biologice a dãunãtorului se recomandã
strângerea ºi arderea fructelor cãzute. Pentru combaterea viespii
sâmburilor de prun sunt necesare 2-3 tratamente fitosanitare.
Primul tratament se recomandã sã se efectueze la începutul scuturãrii
petalelor. Al doilea tratament, considerat cheie se efectueazã la 6-8 zile
dupã primul, iar al treilea tratament la 8-10 zile de la al doilea. Aceste
tratamente sunt eficiente deoarece ele se suprapun cu tratamentele
împotriva ºi a altor dãunãtori: ca viespea neagrã a prunelor ºi a viermelui
prunelor. Tratamentele se pot executa cu unul dintre produsele omologate:
Diazol 60 EC conc.0,15%, Sinoratox 35 CE conc. 0,15, Decis 2,5 EC
conc 0,025%, Calypso 480 SC conc.0,02% etc.
Spuneam la începutul articolului cã sunt multe cauze care determinã
producþii slabe la prun. Foarte mulþi producãtori agricoli mai au în
grãdinile lor pruni îmbãtrâniþi care sunt afectaþi de atacul unor viroze ºi
care nu mai produc deloc sau foarte slab. În aceastã situaþie recomandãm
înlocuirea acestora în mod treptat cu pomi tineri, dar nu obtinuþi din
garduri, care ºi aceºtia sunt infestaþi, ci din pepiniere autorizate, unde
se obþin pomi liberi de viroze. Aceºtia sunt foarte productivi ºi mai
Gheorghe SPÃTÃCEAN
rezistenþi la boli ºi dãunãtori.
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