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Parcul Industrial Cugir o alternativã!

1 IUNIE – ZIUA INTERNAÞIONALÃ A COPILULUI
Da, pretutindeni trãiesc copii,
iar viaþa, existenþa ºi educaþia lor
depind de noi adulþii.
Copiii lumii sunt nevinovaþi ,
vulnerabili ºi dependenþi. Ei sunt
ingenioºi , curioºi ,activi ºi plini de
speranþã. Viaþa pentru ei trebuie sã
însemne bucurie, joacã, învãþãturã
ºi creºtere. Vieþile lor trebuie sã se
maturizeze prin dezvoltarea de noi
perspective ºi realizarea de noi
experienþe.
Pentru mulþi copii însã,
realitãþile copilãriei sunt total
diferite. Pornind de la premisele
dependenþei, vulnerabilitãþii,
realizãrii de noi experienþe ºi cã,
viaþa trebuie sã însemne bucurie,

asemenea anilor trecuþi comunitatea
localã cugireanã– dãruieºte ºi în acest
an, zile de bucurie ºi recreere tuturor
copiilor din Cugir, cu ocazia zilei de
1 Iunie – Ziua Internaþionalã a
Copilului.
Dedicate lor, se vor organiza de
1 Iunie, manifestãri cultural-sportiveeducative, printre care putem
enumera: “Jocul Cuvintelor” –
literaturã; manifestãri cultural
artistice – la Clubul Sindicatului,
unde fiecare ºcoalã va prezenta un
moment artistic; concursuri sportive
pe bulevard , str.Al.Sahia (între
Prichindel ºi magazinul „Liberta”)
printre care putem enumera:
concursuri ºi demonstraþii la biciclete

, role ,jocuri distractive, desene pe
asfalt, karate, judo, carturi, simultan
ºah.
Bineînþeles, toate pentru copii, cu
participarea directã a copiilor din toate
instituþiile de învãþãmânt din Cugir, de
nivel preºcolar, primar, gimnazial ºi
liceal.
Se vor implica Consiliul Local,
Primãria, Casa de Culturã, Clubul
Copiilor
ºi
Elevilor,
S.C.”U.M.Cugir”S.A., sponsori.
Pentru toþi copii Cugirului, adresãm
urãri de fericire, cât mai multe
realizãri ºi multe bucurii.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraºului Cugir

9 Mai- Ziua Europei

Biroul de Consiliere pentru
Cetãþeni Cugir (B.C.C.), în
parteneriat cu Primãria oraºului
Cugir, a organizat pe 9 mai 2005
sesiunea de informare cu tema ”Prin
educaþie pentru o cetãþenie
europeanã”, manifestare dedicatã
Zilei Europei. Evenimentul s-a
desfãºurat în sala de ºedinþe a
Consiliului Local, la manifestare
fiind prezenþi reprezentanþi ai
autoritãþilor publice locale, consilieri
locali, cadre didactice, elevi,
cetãþeni.
Întâlnirea organizatã cu acest
prilej se înscrie în cadrul dezbaterilor
planificate de B.C.C. Cugir prin
proiectul „Cetãþeanul si Europa”,
iniþiat de Asociaþia Naþionalã a
Birourilor de Consiliere pentru
Cetãþeni. Proiectul vizeazã
sensibilizarea opiniei publice în
România, asupra integrãrii europene
ºi îºi propune sã aducã informaþia
europeanã mai aproape de cetãþean.
Cuvântul de deschidere al
întâlnirii, a fost rostit de dl. Primar
ing. Adrian Ovidiu Teban, care a
apreciat educaþia tinerei generaþii ca
o prioritate în demersul României, în
procesul ei de integrare europeanã,
iar dl. viceprimar a prezentat
eforturile comunitãþii cugirene în
îndeplinirea obiectivelor Uniunii
Europene.
„Deºi nu este încã membrã a
marii Comunitãþi Europene,
România face eforturi în armonizarea

legislaþiei ºi
tran spunerea
acquis-lui
comunitar în
domeniul
educaþiei,
f o r m ã r i i
profesionale ºi
tineretului,
astfel ca la 1
ianuarie 2007,
România sã fie
pregãtitã sã facã
parte din marea
familie
a
Europei ”, a
declarat doamna Daniela Bârsan,
coordonatoarea Biroului de Consiliere
pentru Cetãþeni Cugir. Luãrile de
cuvânt ale cadrelor didactice au
subliniat câteva din realizãrile
invãþãmântului cugirean în cadrul unor
proiecte europene derulate de
reprezentanþii ºcolilor cugirene.
Evenimentul organizat cu acest

prilej, a fost completat de o expoziþie
cu cele mai reuºite desene pe teme
europene ale copiilor de la ºcolile din
oraº ºi de la Clubul Copiiilor. De
asemenea, a fost organizat un atractiv
stand de prezentare cu materiale informative, de unde cei prezenþi au putut
afla informaþii utile pe tema pusã în
discuþie. Manifestarea a culminat cu
un apreciat moment artistic, în care
eleve ale Colegiului Naþional David
Prodan, înveºmântate în culorile
steagurilor naþionale ale þãrilor membre
ale Uniunii Europene, au defilat pe
melodiile imnurilor naþionale ale þãrilor
pe care le reprezentau. Emoþia a
cuprins sala la momentul anticipat 1
ianuarie 2007 , când, în aplauzele
asistenþei ºi în ritmurile imnului
naþional, frumoasa Românie a fost
invitatã alãturi de celelalte 26 de
reprezentante ale þãrilor europene sã
participe la construcþia noii Europe.
(M.S.)

S.C. PARCUL INDUSTRIAL S.A.
s-a constituit prin divizarea S.C. U.M.
Cugir S.A. din cadrul C.N. Romarm
S.A., în baza ordonanþei Guvernului
nr.65/2001 privind constituirea ºi
funcþionarea parcurilor industriale,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
490/2002, pe un teren din domeniul
privat al judeþului Alba, principalul
acþionar fiind Consiliul Judeþean Alba.
Parcul Industrial Cugir este
înregistrat la registrul comerþului la
28.10.2002 cu activitatea principalã
(conform cod CAEN 1032) –
Administrarea imobilelor pe bazã de
tarife contract. Activele, proprietate
privatã a judeþului Alba, sunt în
suprafaþã de 11,17 ha din care 4,13 ha
suprafaþa construitã.
La momentul de faþã în incinta
Parcului Industrial îºi desfãºoarã
activitatea 33 de societãþi comerciale.
Activitatea lor cuprinde diferite domenii
cum ar fi : prelucrãri mecanice,
prelucrarea lemnului, tratamente

termice, colectarea ºi prelucrarea
fructelor de pãdure, depozite,
consultanþã, telefonie mobilã, C.A.R.,
colectare deºeuri feroase. Vreau sã
precizez încã o datã, cã activitatea
Parcului Industrial Cugir se desfãºoarã
numai în domeniul administrativ ºi ne
propunem sã oferim spre închiriere
obiective cu acces la utilitãþi (energie
electricã, gaz metan, apã, canal), la
preþuri atractive ºi pe termen lung.
Prefectura, Consiliul Judeþean ºi
Guvernul României, recomandã
agenþilor economici cu care au legãturi
economice, sã dezvolte ºi la Cugir
astfel de activitãþi, pentru crearea de
noi locuri de muncã, care este una
dintre principalele probleme cu care se
confruntã comunitatea noastrã.
Ne propunem sã solicitãm în acest
context Consiliului Judeþean Alba,
acordul, în vederea concesionãrii
terenurilor disponibile din incinta
P.I.C., pentru a fi mai atractivi, mai
stabili. În ultima perioadã Agenþia
Românã pentru Investiþii Strãine
(A.R.I.S.), aflatã în subordinea
guvernului, prospecteazã posibilitãþile
unei investiþii de aproximativ
2.500.000 Euro, de cãtre o companie
germanã, în domeniul corpurilor de
iluminat. Tot în aceastã sãptãmânã, alte
douã companii din Italia ºi Franþa,
analizeazã posibilitãþile dezvoltãrii
unor afaceri în domeniul maselor
plastice.
P.I.C. îºi propune sã facã o
administrare eficientã a spaþiilor ce le
deþine, oferind potenþialilor investitori
preþuri de închiriere atractive pe
termene lungi, cu un singur scopcrearea de locuri de muncã.
Ing. Emil MUNTEAN
Director General Parc Industrial
Consilier local

TEODOR ATANASIU
Ministrul Apãrãrii Nationale
Dorim la Cugir o linie de asamblare a transportoarelor pentru armatã!

INTERVIUL LUNII

Domnule Ministru, vã mulþumesc
pentru amabilitatea de a acorda un
interviu cititorilor „Curierului de
Cugir” ºi o sã vã rog sã ne spuneþi de
ce sunteþi azi la Cugir?
Am venit sã discut cu Primarul ºi
consilierii locali despre o investiþie care

se prefigureazã la Cugir, fiindcã zilele
trecute m-am întâlnit cu reprezentanþii
concernului Daimler-Chrysler la
Bucureºti, la minister, iar pe programul
de înzestrare al armatei, avem în vedere
pentru anii 2006, 2007 ºi 2008, achiziþia
unor mijloace de transport pentru armatã
ºi am discutat cu ei dacã este posibil sã
facã o linie de asamblare a acestor
mijloace de transport la Cugir, aceasta
fiind condiþia pe care noi o punem fiecãrui
investitor care vrea sã participe la
înzestrarea armatei române. S-au arãtat
interesaþi ºi vom avea încã o în tâlnire în
luna mai când o sã definitivãm toate
aspectele.
O veste bunã pentru cugireni,
sperãm sã aduceþi de lucru la Cugir. Vaº întreba acum cum merg treburile la
Bucureºti_ Cum merge guvernarea?
Guvernarea merge bine, nu ºtiu cum
e vazutã de la Cugir aceastã guvernare.
Ce pot eu sã vã spun este cã noi am

încercat sã adoptãm toate legile care sã
stea în sprijinul obiectivelor noastre. Aþi
vãzut cã am început cu reducerea
fiscalitãþii de la începutul anului, cu
recalcurarea pensiilor ºi apoi ne-am
concentrat pe lupta împotriva corupþiei, a
evaziunii fiscale ºi suntem ferm hotãrâþi
sã eliminãm toate sursele de scurgere de
bani din economia naþionalã.
Domnule Ministru, profit de ocazie
cã sunteþi la Cugir sã vã întreb dacã va
fi o remaniere guvernamentalã?
Este posibilã o remaniere
guvernamentalã, pentru cã este foarte clar
cã noi am preluat modelul de organigramã
a fostului guvern, motivaþi de faptul cã nu
mai aveam timp sã facem modificãri de
structurã, trebuind sã rãspundem prompt
la toate cerinþele U.E. în vederea aderãrii.
A fost un termen foarte scurt pânã la care
trebuiau îndeplinite câteva condiþii ºi de
aceea am mers pe fosta structurã. Aceste
condiþii au fost îndeplinite, am obþinut

votul Parlamentului European ºi acum
bineînþeles cã va trebui sã facem o formulã
guvernamentalã care sã corespundã
obiectivelor noastre. S-ar putea ca pânã
în varã sã vedem cã s-au redus numãrul
de ministere, cã unele ministre se
comaseazã ºi o sã scadã ºi numãrul de
miniºtrii ºi atunci, bineînþeles cã va fi ºi o
remaniere guvernamentalã.
Sã sperãm cã va funcþiona ºi
guvernul mai bine, sã sperãm cã va
funcþiona ºi economia mai bine ºi cã noi
toþi o vom duce mai bine. Domnule
Ministru vã mulþumesc ºi vã mai
aºteptãm ºi altã datã.
ªi eu vã mulþumesc ºi profit de ocazia
acestui interviu pentru a transmite tuturor
cugirenilor cât mai multe succese, pe toate
planurile, iar ziarului dumneavoastrã
„Curierul de Cugir”, cât mai multe
numere!
A consemnat: Mircea SIMU

Curierul de Cugir
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Poliþia Comunitarã Cugir
vã informeazã:
Poliþia Comunitarã Cugir a
început activitatea efectivã în data de
16.03.2005 pe probleme de ordine
publicã ºi pazã la obiective, agenþi
economici publici ºi privaþi.
Activitãþile specifice s-au desfãºurat
conform unui program de ,,flux
continuu” structurat pe parcursul a
24 ore zilnic.
S-au
aplicat
amenzi
contravenþionale în valoare de
15.500.000 lei reprezentând abateri
la normele de convieþuire socialã ºi
abateri de la regulile de circulaþie pe

zone interzise.
În activitatea de corespondenþã,
sesizãri ºi reclamaþii, au existat în lucru
un numãr de 40 de documente
rezolvate favorabil. Conlucrarea cu
cetãþenii pe probleme de ordine ºi
liniºte publicã a început sã funcþioneze
ºi sã dea rezultate bune. Existã ºi
probleme în legaturã cu unele persoane
care nu respecta regulile de circulaþie
cu autovehicolele pe sensul interzis de
pe bulevardul Al.Sahia, fapt ce ne-a
determinat sã aplicãm amenzi
contravenþionale.

BIBLIOTECA - SPAÞIU DE CULTURÃ
ªI EDUCAÞIE

Integratã funcþional procesului
instructiv-educativ, biblioteca Colegiului Tehnic “Ion D. Lãzãrescu” Cugir
exercitã un stil de muncã propriu.
Biblioteca ºcolarã trebuie sã-ºi facã
simþitã prezenþa, sã-ºi dezvãluie în modul
cel mai adecvat mãreþia tainelor ºi sã-ºi
îndeplineascã menirea de a da elevilor
gustul studiului ºi al lecturii.
Fiind
un bun al întregului colectiv de profesori
ºi elevi, biblioteca Colegiului reprezintã
o sursã de informare permanentã ºi la zi.
Deþinem un spaþiu frumos ºi util
decorat, zestrea de 28.273 volume, din
care 427 de exemplare tehnice ºi 163 teze
de doctorat, au fost primite de la d-nul
prof. dr. ing. Graþian ªteþiu, urmaºul
pãrintelui nostru spiritual, prof. dr. ing.
Ion D. Lãzãrescu, constituite ºtiinþific în
colecþii conform C.Z.U.
În primele zile ale fiecãrui an ºcolar,
invit sã viziteze biblioteca elevii din
clasele începãtoare a IX-a liceu, a IX-a
ªcoala de Arte ºi Meserii, liceu seral ºi
fãrã frecvenþã, pentru a le putea fi
prezentatã ºi a cunoaºte regulamentul. În
anul ºcolar 2004-2005 biblioteca este
frecventatã de un numãr de 802 elevi ºi
78 de cadre didactice ºi didactic auxiliare
cu o medie zilnicã de 48 cititori. Mi-am
direcþionat preocupãrile în sensul
optimizãrii procesului de îndrumare a
lecturii prin discuþii individuale,
realizarea unei legãturi afective cu fiecare
cititor - elev, cunoscându-i vârsta,
rezultatele la învãþãturã, nivelul general
al cunoºtinþelor, preferinþele pentru
anumite domenii de cunoaºtere.
Astfel, au fost organizate de

bibliotecã, prezentate ºi susþinute de
cititori talentaþi, numeroase activitãþi ca:
“Melancolie de toamnã” - lectura poeziei
lui George Topârceanu ºi expoziþie de
cãrþi; “Comemorarea Holocaustului” prezentare de referate; expoziþie de
pliante ºi cãrþi “Ce ºtim despre Uniunea
Europeanã ºi ce dorim sã aflãm?”. Cu
ocazia zilei Marii Uniri - recitare de
poezii; amintiri despre Creangã, expoziþie
de iarnã ºi prezentarea unor referate
despre Obiceiurile de pe Valea Mureºului
Mijlociu. Cu gândul la “Eminescu ºi
dreptul la nemurire”, în luna ianuarie a
avut loc la bibliotecã recitare de poezii
scrise de marele poet naþional, ºi o
expoziþie de pliante ºi cãrþi despre opera
ºi viaþa poetului. Sub semnul istoriei în
data de 24 ianuarie, ne-am amintit de
Unirea fãcutã de Cuza Vodã. Nici ziua
de 1 Martie ºi 8 Martie nu a fost uitatã.
Elevii au confecþionat mãrþiºoare,
felicitãri, au scris ºi au recitat poezii.
Sãrbãtoarea Paºtelui ne-a adus în suflet
o mare bucurie. Cu aceastã ocazie, elevii
s-au pregãtit cu diferite lucrãri: felicitãri,
coºuleþe cu ouã, picturi pe sticlã, desene,
ouã încondeiate, referate despre legenda
ouãlor roºii ºi au realizat o expoziþie.
Trebuie sã menþionez cã o parte din aceste
lucrãri au fost prezentate ºi la expoziþia
de la Casa de Culturã din Alba Iulia,
unde împreunã cu Asociaþia Sprijiniþi
copii au participat ºi elevii noºtri. Ziua
de 9 Mai, ziua Europei a fost sãrbãtoritã
în cadrul bibliotecii prin prezentarea de
referate ºi expoziþie de desene.
Gama acþiunilor întreprinse de
bibliotecã este mult mai mare, aici am
fãcut doar o selecþie pentru a prezenta
implicarea activitãþii bibliotecii în
procesul de învãþãmânt, pentru cã
biblioteca ºcolarã este un spaþiu de
culturã, educaþie ºi instrucþie inseparabil
de viaþa ºcolarã, fiind o pârghie a
eficienþei întregului sistem din care face
parte.
Ing. Alina CÃRPINIªAN- bibliotecar
Col.Tehnic “ I. D. Lãzãrescu” Cugir

ALEªII NOªTRI
Deputat: Tiberiu BÃRBULEÞIU- P.N.L.
Membru al Comisiei pentru industrii ºi
servicii
Date biografice:
Data ºi locul naºterii: 01.12.1963, Blaj, jud. Alba;
Stare civilã: cãsãtorit, doi copii.
Studii ºi specializãri:
1988 - inginer Tehn.transporturilor, I.P. Bucureºti.
2000 - Master of Business Administration (MBA) A.S.E. & University of Ottawa/HEC Montreal;
1998 - manager general în turism - Institutul naþional de formare
managerialã în turism;
2004 - doctor în sociologie economicã - A.S.E. Bucureºti.
Activitate profesionalã:
1988 - 1990 - inginer, regionala CF Timiºoara;
1990 - 1991 - inginer, Intr.de Comerþ Exterior- VITROCIM Bucureºti;
1991 - 1994 - manager agenþie de turism Palatino;
1994 - 1999 - director Delta Trading SRL Alba Iulia;
1999 - 2001 - director Danmar 94 SRL Alba Iulia;
2001 - 2004 - expert Camera Deputaþilor.
Funcþii, activitãþi într-un partid politic:
2001 - 2002 - secretar coordonator adj. PNL Alba;
2002 - 2004 - membru Biroul Permanent Teritorial PNL Alba.
Biroul parlamentar din circumscripþia electoralã:
Alba Iulia, str. Zorilor, nr. 28A;
Tel: 0258 831 557; Persoana de contact: Cosmina Norvath.

Am desfãºurat controale în târgul
de animale, cereale, piaþa de mãrfuri,
ocazie cu care au fost confiscate toate
,,mãsurile” de cereale care nu
corespund standardului, aplicându-se
totodatã ºi amenzi contravenþionale.
La piaþa de mãrfuri au fost luate mãsuri
pentru a se intra în legalitate cu
autorizaþiile de funcþionare.
În perioada sãrbãtorilor de Paºti,
Poliþia Comunitarã Cugir, a desfãºurat
cu întreg efectivul, activitãþi de pazã,
patrulare, supraveghere a zonelor
aglomerate, în special pe timpul nopþii,
în jurul bisericilor a discotecilor ºi
restaurantelor.
Mr. (r) ing. Chirilã Gheorghe
ªeful Poliþiei Comunitare Cugir

PRESCRIEREA
ªI ELIBERAREA
MEDICAMENTELOR
COMPENSATE
Prin H.G. nr.309/2005, au fost stabilitã
modalitatea de prescriere, eliberare ºi
decontare a medicamentelor. Astfel reþetele
prescrise în regim compensat 90% ºi 50%,
se vor elibera conform noilor liste de
medicamente compensate (sublista A ºi B).
Astfel pentru afecþiunile cronice, un
asigurat beneficiazã de:
Sublista A. care cuprinde medicamentele
de bazã cu nivel de compensare 90%. O
singurã prescripþie pe lunã cu numãr variabil
de medicamente, a cãrei valoare totalã
calculatã la preþul de vânzare cu amãnuntul
este de maxim 1 milion de lei, sau o singurã
prescripþie pe lunã care depãºeºte valoarea
totalã calculatã la preþul de vânzare cu
amãnuntul de 1 milion ºi care conþine fie un
medicament corespunzãtor DCI-urilor notate
cu * fie forme farmaceutice care nu pot fi
fracþionate.
Sublista B. care cuprinde medicamente
cu nivel de compensare de 50%. O singurã
prescripþie pe lunã cu maxim 3 medicamente,
a cãrei valoare totalã la preþul de vânzare cu
amãnuntul este de maxim 3 milioane lei, sau
o singurã prescripþie pe lunã care depãºeºte
valoarea totalã la preþul de vânzare cu
amãnuntul de 3 milioane ºi care conþine un
medicament corespunzãtor DCI-urilor notate
cu *.
Notã: Dacã un asigurat, pentru
afecþiunile cronice de care suferã, are nevoie
de medicamente cuprinse atât în sublista A
cât ºi în sublista B va primi în luna respectivã
douã prescripþii diferite cu medicamente
cuprinse în fiecare tip de sublistã, având în
vedere precizãrile fãcute anterior. Dacã
prescripþia conþine un medicament
corespunzãtor DCI-ului notat cu * dar cu
valoare totalã la preþul de vânzare cu
amãnuntul sub 3 milioane lei, pe prescripþia
respectivã se mai pot asocia 1-2
medicamente cu condiþia ca valoarea totalã
a prescripþiei sã nu depãºeascã 3 milioane
lei ( la nivelul preþului de vânzare cu
amãnuntul ).
Dacã un asigurat a primit în luna
respectivã o prescripþie care conþine un medicament corespunzãtor DCI-urilor notate cu
* din sublista B ºi a cãrei valoare depãºeºte
3 milioane la nivelul preþului de vânzare cu
amãnuntul, nu mai poate beneficia de o altã
prescripþie cu alte medicamente din sublista
B sau C.
Sublista C. Medicamente pentru bolile
pentru care asiguraþii beneficiazã de
medicamente fãrã contribuþia personalã
(gratuitate ). O singurã prescripþie pe lunã
cu maxim 3 medicamente a cãrei valoare
totalã la preþul de vânzare cu amãnuntul este
de maxim 3 milioane lei, sau o singurã
prescripþie pe lunã care depãºeºte valoarea
totalã la preþul de vânzare cu amãnuntul de
3 milioane ºi care conþine un medicament
corespunzãtor DCI-urilor notate cu *.
În numãrul viitor vã vom da detalii
despre prescripþia pentru bolile acute, subacute, copii, gravide, lãuze ºi cele distribuite
conform unor legi speciale.
Dr. Nicolae MORARIU
Medic specialist M.F.

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Primarul Cugirului în Polonia
În perioada 24-27 aprilie 2005, primarul oraºului Cugir, ing. Adrian Teban a
participat la lucrãrile Seminarului internaþional „Un an de la intrarea în Uniunea
Europeanã- experienþe ºi perspective”, care s-a desfãºurat la Varºovia ºi la care
au participat 80 de reprezentanþi ai Congresului Autoritãþilor locale ºi regionale
din Consiliul Europei, ai asociaþiilor puterilor locale din þãrile membre U.E ºi din
þãrile invitate sã adere. La lucrãri au fost prezentate informãri ale autoritãþilor
locale din cele mai noi state membre ale Uniunii Europene, problemele cu care sau confruntat dupã integrare ºi modalitãþi de rezolvare a acestor probleme.
Delegaþia României a fost compusã din 5 persoane reprezentând Asociaþia
Comunelor din România, Asociaþia Oraºelor ºi Federaþia Autoritãþilor locale din
România, iar primarul Cugirului a prezentat din partea Asociaþiei Oraºelor din
România referatul „Schimbãri în procesul de colaborare dintre Guvern ºi
DE LA O LUNA...
autoritãþile locale”.

LA ALTA
Demersuri pentru
înfrãþire
La întoarcerea din Polonia, primarul Cugirului Adrian Teban a avut o întâlnire
cu conducerea oraºului Wasserburg din Germania, unde au fost discutate
perspectivele realizãrii înfrãþirii celor douã oraºe. Împreunã cu primarul Michael
Kolbl, s-a cãzut de acord cã acest lucru va fi posibil dupã realizarea unor acþiuni
comune în cele douã oraºe. Având în vedere faptul cã la Festivalul Toamna
Cugireanã de anul trecut a participat ºi o delegaþie a oraºului din Germania,
primarul din Wasserburg a adresat o invitaþie ca un grup reprezentativ al oraºului
Cugir sã participe la unul din festivalurile organizate în Wasserburg: Festivalul
Naþionalitãþilor din luna iunie sau Festivalul Vinului din luna iulie, la care Cugirul
este invitat sã-ºi prezinte tradiþiile locale.
În acelaºi timp a fost vizitat cel mai important târg pentru servicii ºi tehonologii
pentru salubrizare, alimentare cu apã ºi canalizãri, desfãºurat la Munchen. Târgul
IFAT are loc o datã la 3 ani ºi prezintã cele mai noi tehnologii din acest domeniu.

Licitaþie pentru închiriere spaþii
Primãria oraºului Cugir, organizeazã licitaþie publicã deschisã cu strigare, în
data de 31.05.2005 ora 12,00 pentru :
-Închirierea de spaþii cu destinaþie de sedii partide politice ºi organizaþii
neguvernamentale în imobilul situat în str. Victoriei, nr.9 camerele 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 -etajul I, la preþul de începere al licitaþiei de 13.732
lei/mp/lunã.
-Închirierea unui spaþiu cu destinaþia de prestãri servicii – cabinet medical,
situat în str. Victoriei, nr.9, format din camerele 1, 2, 3- parter, la preþul de începere
al licitaþiei de 21.200 lei/mp/lunã.
-Închirierea cantinei, situatã în str. Victoriei Nr 9, în suprafaþã de 955mp, la
preþul de începere al licitaþiei de 21.200 lei/mp/lunã.
-Teren în suprafaþã de 10 mp., situat în str. Râul Mic, în vederea amplasãrii
unui chioºc pentru difuzarea presei, la preþul de începere al licitaþiei de 15.011
lei/mp/lunã.
-Teren în suprafaþa de 60 mp., situat în Cugir, str. Al Sahia, nr. 7, în vederea
amenajãrii a 4 parcãri auto acoperite, la preþul de începere al licitaþiei de 32.166
lei/mp/an.
În caz de neadjudecare, licitaþia se repetã în fiecare zi de joi. Înscrieri pentru
licitaþie se pot face pânã în data de 30.05.2005 ora 16.00. Relaþii suplimentare se
pot primi la sediul Primãriei, sau la telefon 751001.

Ajutoare pentru sinistraþi!
Luni 16 mai 2005, Primãria oraºului Cugir a organizat, cu ajutorul firmei
S.C. Dronca S.R.L., transportul ajutoarelor cãtre sinistraþii din Banat, constând
în materiale de construcþie, alimente, electrocasnice, precum ºi suma de 35 de
milioane de lei. Având în vedere lipsa de materiale de construcþii ºi în special a
lemnului, Consiliul Local Cugir a aprobat ºi repartizarea a 30 mc lemn de
construcþie, pentru zonele calamitate din vestul þãrii. Mulþumim tuturor celor
care au fost solidari cu suferinþa oamenilor afectaþi de inundaþii ºi au rãspuns
apelului nostru!

Cetãþean de onoare în vizitã
În zilele de 27 ºi 28 mai 2005, va fi prezent la Cugir, domnul Stauch Volker,
vicepreºedintele concernului Daimler-Chrysler ºi cetãþean de onoare al oraºului
Cugir, care va avea o întâlnire cu reprezentanþii administraþiei publice locale, ocazie
cu care va face o donaþie pentru copii din Cugir constând în creioane colorate ºi
cãrþi pentru colorat, ºepci ºi tricouri, care vor fi distribuite cu ocazia zilei de 1
Iunie.

Olimpicii de mâine- Ediþia a V-a

INTERVIUL LUNII

ªcoala cu cls. I-VIII nr.3 Cugir a gãzduit în data de 23 aprilie 2005 concursul
de matematicã intitulat sugestiv ,,Olimpicii de mâine”. Intrat în tradiþia ºcolii, ºi de
ce nu ºi a oraºului Cugir, concursul, iniþiat ºi organizat de învãþãtorii Dorina ºi
Dorin Brînduºe, sprijiniþi nemijlocit de directorul unitãþii, prof. Stela Þîrlea, a atras
în competiþie la cea de-a patra ediþie a concursului, elevi din clasele a III-a ºi a IVa de la : ªcoala ,,Dominic Stanca”- Orãºtie, Liceul Sportiv ºi ªcoala ,,Avram Iancu”Alba Iulia, ªcoala Generalã nr.3 Sebeº, ºcolile din oraºul Cugir ºi localitatea Vinerea.
În aºteptarea momentului de nominalizare a premianþilor, concurenþii ºi dascãlii
lor s-au bucurat din plin de momentele de recreere oferite de gazdele concursului.
Au vizitat expoziþia organizatã în incinta localului ºcolii cu lucrãrile realizate de
elevii ºcolii gazdã în orele de educaþie plasticã, abilitãþi practice ºi disciplinele
opþionale, iar la discoteca ,,Wake Up” au urmãrit un atractiv program artistic ce a
cuprins: teatru de marionete prezentat de elevii clasei a III-a A, condusã de înv.
Dorina Brînduºe, dansul ,,cãluºarilor”, condus de Jitu Gigel ºi un mini concert
susþinut de fanfara oraºului, condusã de instructor Mihai Gãlan.
Deºi toþi concurenþii au avut de câºtigat, prin simplul fapt cã au participat la
acest concurs, cei mai buni matematicieni au fost rãsplãtiþi cu premii si menþiuni.
Iatã lista premianþilor:
Premiul I: Bubatu Luiza, ªcoala ,,D.Stanca”- Orãºtie, Briciu Cãtãlin, Liceul
Sportiv Alba Iulia, Duºe Dragoº, ªcoala Generalã nr.3 Sebeº
Premiul II: Costin Tudor, ªcoala nr.3 Cugir, Gherghe Ionuþ ªcoala nr.4 Cugir
Premiul III: Bogiu Marius, ªcoala nr.2 Cugir, Mãgurean Vlad, ªcoala nr.3
Cugir, Bretoiu Rãzvan, Ghiura Cosmin, ªcoala ,,Avram Iancu”- Alba Iulia, Ghiþoaicã
Bogdan, ªcoala nr.3 Cugir, Sîntimbrean Roxana, Liceul Sportiv Alba Iulia.
Reuºita deplinã a acestor activitãþi n-ar fi fost posibilã fãrã sprijinul oferit de
generoºii sponsori, cãrora, prin intermediul ziarului local, organizatorii concursului
le adreseazã sincere mulþumiri.
Prof. Anca Stela ÞÎRLEA
Director ªcoala Gen. Nr.3 Cugir
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Anexa nr.1 la Hotãrârea nr. 79/2005

HOTÃRÂREA Nr. 79/2005
Consiliul Local al oraºului Cugir , judeþul Alba , întrunit în ºedinþã ordinarã ;
Luând în discuþie Referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Local avizat favorabil de Poliþia oraºului Cugir, precum ºi adresa
Prefecturii judeþului Alba nr 225/P/2005, înregistratã la Primãria oraºului Cugir, sub nr.3889/
2005, cu privire la reglementarea circulaþiei pe Str Al Sahia din oraºul Cugir;
Vãzând prevederile art.7 din Hotãrârea Consiliului Local Nr. 17/1992 prin care a
fost interzisã circulþia rutierã pe strada Al. Sahia.
Având în vedere ºi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local ºi Proiectul de Hotãrâre iniþiat în acest sens de Primarul oraºului Cugir;.
Þinând cont de prevederile art 5 din Ordonanþa Guvernului Nr 195/2002
privind circulaþia pe drumurile publice, precum ºi articolul 3 din Hotãrârea Guvernului
Nr.85/2003,pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanþei de urgenþã
nr.195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice;
In temeiul articolului 46 din Legea nr.215/2001, Legea administraþiei publice
locale,
HO T Ã R Ã ª T E :
Articolul 1: Aprobã ridicarea restricþiei de interzicere a circulaþiei rutiere ºi
semnalizarea rutierã corespunzãtoare , pe urmãtoarele porþiuni ale strãzii Al. Sahia :
- de la intersecþia strãzii Tineretului cu strada Al.Sahia pânã la
intersecþia cu aleea de acces spre Centrala Termicã nr.1
- de la intersecþia strãzii Doinei cu strada Al.Sahia pânã la intersecþia
cu aleea de acces spre Parcul Doina
Articolul 2: Aprobã Regulamentul de circulaþie pe porþiunile de drum închise
circulaþiei rutiere situate pe str. Al Sahia ,conform anexei care face parte integrantã din
prezenta Hotãrâre.
Cugir, 21 aprilie 2005
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
RÃDIÞOIU LAURENÞIU

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
Jr. IOANA PAªTIU

Aplauze pentru...
Elevii claselor a IV-a din zona Cugir au participat în primele zile ale lunii mai 2005 la olimpiada
de Limba ºi literatura românã ºi matematicã- etapa judeþeanã. Recolta premiilor este mare ºi face cinste
elevilor ºi dascãlilor ce i-au îndrumat.
Buna pregãtire a elevilor cugireni poate fi doveditã prin rezultatele obþinute de urmãtorii elevi:
LIMBA ROMÃNÃ:
ARION IULIA- ªCOALA NR.2- 99 puncte; BÃLUÞIU DANIEL– ªCOALA NR. 4– 96,90 puncte;
GHERGHE IONUÞ– ªCOALA NR. 4– 96,75 puncte; NIÞÃ FLORIN- ªCOALA NR. 4 -96,75 puncte;
GHIÞOAICÃ BOGDAN– ªCOALA NR. 4– 96,50 puncte; BREBENEL SIRIA– ªCOALA NR.4–
96,20 puncte; STANCIU MÃDÃLINA– ªCOALA NR. 4– 95,65 puncte; VESA VERONICA–
ªCOALA NR. 4– 94,70 puncte; CRISTIAN ANDREI– ªCOALA NR. 3–94,30 puncte; FLESCHER
BRENDA– ªCOALA NR. 3- 93,20 puncte; ªTEFÃNUÞ MIHAELA –ªCOALA NR. 4– 90,40 puncte;
NAGY MELINDA- ªCOALA NR. 2– 90,05 puncte; TOMOª DENISA– ªCOALA NR. 3– 88,55
puncte; BUTA CRISTINA- ªCOALA NR. 2– 87,50 puncte; DESPA GIZELA– ªCOALA NR. 4–
85,00 puncte.
MATEMATICÃ:
SUCIU SEBASTIAN- ªCOALA NR.4- 100 puncte; GHERGHE SERGIU IONUÞ- ªCOALA
NR.4 – 100 puncte; BREBENEL SIRIA– ªCOALA NR. 4– 99 puncte; GHIÞOAICÃ BOGDAN–
ªCOALA NR. 4– 94 puncte; STANCIU MÃDÃLINA- ªCOALA NR. 4- 88,5 puncte; TO M O ª
DENISA– ªCOALA NR. 3– 84 puncte.
Din nou elevii Cugirului se situeazã în primele rânduri ale performerilor. Multe succese în viitor
ºi aplauze .
Înv. Monalisa BORZA

Oferte educaþionale
ªcoala cu cls. I-VIII Nr.2 , Cugir, a doua ca mãrime din oraº, este o ºcoalã în care tradiþia ºi
inovaþia se imbinã în mod armonios ºi progresiv, cu reuºite din cele mai bune, evidenþiate prin rezultatele
la examenele naþionale (peste 80 % promovabilitate la teste, cele mai mari medii la admiterea în liceu,
premii, la olimpiade ºi alte concursuri).
În prezent ºcoala se aflã într-un amplu proces de modernizare, reorganizare a spaþiilor ºcolare,
dotãri (reabilitarea instalaþiilor de încãlzire ºi a grupurilor sanitare, zugrãvit exterior, schimbarea sau
recondiþionarea mobilierului). ªcoala este cuprinsã în proiectul naþional de creare a C.D.I. (Centru de
documentare ºi informare), cu reorganizarea bibliotecii ºi a altor mijloace de comunicare ºi informare
ºi asigurarea formãrii profesionale.
Oferta educaþionalã a ªcolii cu cls.I-VIII Nr.2 Cugir, rãspunde nevoilor de formare ale comunitãþii,
fiind probabil cea mai diversificatã din oraº. Tinerii sunt îndrumaþi sã se integreze activ în societate în
clase adaptate la ritmul ºi capacitatea fiecãruia, clase care îmbinã învãþãmântul tradiþional cu metode
moderne activ-participative, clase cu alternativã pedagogicã FREINET I-IV (asemãnãtoare STEP BY
STEP, dar mai puþin costisitoare), 2 clase cu profil remedial (I-IV) pentru persoanele aflate în eºec
ºcolar fiind oferite alfabetizare, completare de studii ºi 2 clase cu frecvenþã redusã (V-VIII).
La clasele V-VIII s-a urmãrit îmbinarea echilibratã a resurselor umane cu dorinþele elevilor,
interesele, aptitudinile ºi nevoile de formare ale acestora. La toate nivelele, informatica este prezentã în
ofertã, alãturi de literaturã pentru copii, design, baschet, educaþie pentru sãnãtate, problemele mediului
ambiental.
Prof. Gabriela LUPU
Director ªcoala gen.nr.2 Cugir

REGULAMENT DE CIRCULAÞIE
PE PORÞIUNILE DE DRUM ÎNCHISE CIRCULAÞIEI RUTIERE PE STR. AL SAHIA
Art.1 Pe porþiunile de drum închise circulaþiei rutiere situate pe str. Al Sahia se poate circula
numai pe bazã de Autorizaþie (prezentatã în anexa la prezentul regulament)eliberatã de cãtre Primãria
oraºului Cugir, dupã urmãtorul orar:
-luni – vineri 800- 2000
-sâmbãta 800- 1200
-duminica – nu se circulã
Art.2 Autorizaþia de circulaþie pe porþiunile de drum închise circulaþiei rutiere situate pe str.
Al Sahia se elibereazã de cãtre Primãria oraºului Cugir pe bazã de cerere scrisã , pe perioada unui
an calendaristic, cu achitarea unei taxe aprobatã anual de cãtre Consiliul Local al oraºului Cugir ºi
în baza documentelor de înmatriculare ale autovehiculului, dupã cum urmeazã:
- tuturor agenþilor economici care nu au posibilitate de aprovizionare de pe alte strãzi
deschise circulaþiei rutiere, care fac dovada aprovizionãrii unitãþilor numai cu mijloace proprii;
-tuturor distribuitorilor care nu au posibilitate de aprovizionare de pe alte strãzi deschise
circulaþiei rutiere.
Art.3 Este permisã circulaþia pe porþiunile de drum închise circulaþiei rutiere situate pe str. Al
Sahia autovehiculelor aparþinând : Poliþiei , Jandarmeriei , Serviciului de ambulanþa , Protecþiei
Civile , Poliþiei Comunitare , Pompierilor ºi celor destinate transportului de valori (aprovizionare
bãnci), aflate în misiune, precum ºi circulaþia autovehiculelor furnizorilor de utilitãþi (Renel ,
Romgaz , S.C. C.C..T.A. Alba), în cazul unor intervenþii neprogramate (accidentale) .
Art.4 Pe porþiunile de drum închise circulaþiei rutiere situate pe str. Al Sahia, este permisã
numai pe durata operaþiunilor de încãrcare respectiv descãrcare a mãrfurilor, fãrã ca aceste operaþiuni
sã stânjeneascã circulaþia pietonalã din zonã.
Art. 5 Autorizaþia de circulaþie pe porþiunile de drum închise circulaþiei rutiere situate pe str.
Al Sahia, se va afiºa în autovehicul la loc vizibil .
Art. 6 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, atrage dupã sine sancþiuni
contravenþionale, conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice , H.G. nr.
85/2003, privind aprobarea Regulamentului de aplicare al acesteia ºi Hotãrârea Consiliului Local
Nr 10/2005.
Art 7. Constatarea contravenþiei sãvârºite la prezentul regulament se face de cãtre urmãtoarele
persoane:
a. Primarul oraºului Cugir
b. Persoane împuternicite de cãtre Primarul oraºului Cugir
c. Poliþia oraºului Cugir
d. Poliþia comunitarã Cugir
e. Postul de jandarmi Cugir
Art.8 Nerespectarea repetatã (mai mult de douã abateri) a prevederilor prezentului regulament,
atrage dupã sine anularea autorizaþiei de circulaþie din anul respective, pe porþiunile de drum
închise circulaþiei rutiere, situate pe str. Al Sahia .

Repere în activitatea Poºtei Române
Compania naþionalã Poºta Românã, va pãºi în anii urmãtori pe drumul privatizãrii, finalizarea
acestui obiectiv fiind pânã în anul 2008, privatizarea POªTEI ROMÂNE, reprezentând un punct important pe agenda de lucru a actualului guvern. Acest lucru a fost reiterat o datã în plus în cadrul
Programului de Preaderare la Uniunea Europeanã, acþiunile de privatizare fiind demarate începând cu
anul 2005.
În cadrul acestui program pânã la sfârºitul lunii ianuarie 2005, 138 de companii au fost autorizate
sã furnizeze servicii poºtale, POªTA ROMÂNÃ nemaifiind singurul furnizor de servicii poºtale din
România, compania ocupând un loc fruntaº în topul firmelor româneºti.
Locul ocupat de POªTA ROMÂNÃ, în cadrul economiei româneºti se datoreazã în primul rând
managementului creat ºi nu în ultimul rând salariaþiilor care îºi desfãºoarã activitatea în aceastã companie,
efortului depus de aceºtia pentru a oferi servicii de calitate, pentru a veni în întâmpinarea clienþilor ºi a
beneficiariilor prestaþiilor de poºtã cu noi servicii.
În ultimul timp POªTA ROMÂNÃ ºi-a diversificat activitatea ºi serviciile, devenind dintr-o
unitate cu o activitate rigidã, care efectua doar o anumitã gamã de servicii, într-o unitate flexibilã
care efectueazã o gamã variatã de servicii informatizate. Pe lângã serviciile tradiþionale cunoscute de
marea majoritate a cetãþenilor (prezentarea ºi distribuirea de trimiteri de corespondenþã, mandate,
colete) se efectueazã servicii de POªTÃ RAPIDÃ, în intern PRIORIPOST ºi extern EMS sau SKY
PAK, expedierea ºi primirea de sume în intern E-MANDAT ºi EUROGIRO ºi WESTERN UNION în
extern. Diversificarea serviciilor s-a fãcut ºi prin preluarea unor servicii efectuate de unele societãþi
ca, încasarea facturilor Romtelecom, Electrica ºi Distrigaz, încasarea impozitelor ºi taxelor locale,
servicii de FAX ºi XEROX etc.
Prin lãrgirea gamei de prestaþii, atât pentru trimiterile interne cât ºi pentru cele externe cãutãm sã
venim în întâmpinarea beneficiarilor prestaþiilor de poºtã, ºi nu în ultimul rând a cetãþenilor, pentru a le
acorda cât mai multe facilitãþi în rezolvarea unor probleme curente care þin de facilitãþile acordate de o
societate modernã. Cu toate greutãþile inerente acestei perioade de tranziþie, salariaþii POªTEI ROMÂNE
vor fi în permanenþã la dispoziþia cetãþenilor ºi ai beneficiarilor prestaþiilor de poºtã, mulþumindu-le
acestora pentru modul în care apeleazã la serviciile poºtale, obiectivul principal fiind oferirea unor
servicii rapide, accesibile din punct de vedere al tarifului ºi de bune calitate.
Ionel STANCIU
Diriginte Oficiul Poºtal Cugir

OLIMPICII ªCOLII GEN. NR.4 CUGIR
Primãvara, este pentru elevi, perioada în care, o datã în plus, îºi testeazã cunoºtinþele acumulate,
participând la olimpiadele ºi concursurile ºcolare.
În acest an ºcolar, mai bine de 40% dintre elevii ªcolii cu cls. I-VIII Nr.4 Cugir au participat la
diferite olimpiade ºi concursuri obþinând rezultate deosebite. Dintre aceºtia câþiva s-au calificat la
etapa naþionalã, consolidând, prin rezultatele lor, bunul renume al ºcolii. Ne face o deosebitã bucurie
sã-i menþionãm pe Palfi Andrei, cls. a VIII-a B, locul 27 la Olimpiada Naþionalã de Informaticã –
pregãtit de prof. Olteanu Mihaela, Stanciu Mãdãlina ºi Vesa Veronica, cls. a IV-a C, locul 15 la
Olimpiada Naþionalã de Educaþie Civicã – pregãtite de înv. Borza Monalisa, Horilac Graþiana , cls. a
VI-a A, Concursul Filatelic “Junimea” – pregãtitã de prof. Vulkan Gabriela, Benea Naomi, cls. a
VII-a A, calificatã la Concursul Naþional “Jules Verne” – pregãtitã de prof. Bozdoc Ana, Cernea
Codruþa a VII-a A, Voina Ovidiu a VII –a A, Vesa Veronica a IV-a C, calificaþi la Concursul Naþional
“Democraþie ºi Toleranþã” a cãrui etapã naþionalã va avea loc în data de 24-28 iunie la Piteºti, elevii
fiind pregãtiþi de prof. Anghel Lucia, înv. Borza Monalisa ºi prof. Vulkan Gabriela.
Felicitãri ºi succese în continuare!
prof. ªtefan BARNA
Director ªcoala gen.nr.4 Cugir
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S.C. U.M. Cugir S.A.- speranþe de viitor
În prezent S.C. U.M.
Cugir S.A. funcþioneazã
dupã
o
structurã
organizatoricã
fãrã
sucursale în componenþã,
are la ora actualã 1.057
angajaþi, iar capitalul social
al societãþii s-a diminuat
prin divizarea parþialã ºi a
ajuns la valoarea de 380
miliarde de lei. Societatea
noastrã are la momentul actual 1.777 miliarde datorii
faþã de Minsiterul Finanþelor
publice (rate scadente,
penalitãþi ºi majorãri de
întârziere), iar faþã de
furnizorii de utilitãþi 4
miliarde pentru energia
electricã ºi 9,3 miliarde
pentru gazele naturale.
Situaþia actualã poate fi
caracterizatã drept o situaþie
de crizã, care este accentuatã
de lipsa acutã a unui
portofoliu de comenzi ºi

contracte, atât în sectorul
militar cât ºi în cel civil.
Trebuie remarcat faptul cã
disponibilizarea personalului
din sectorul de producþie al
maºinilor unelte a dus la
pierderea unui segment al
capacitãþilor civile, care s-ar
fi putut adapta mai uºor la
cerinþele economiei de piaþã
ºi în acelaºi timp o sursã de
finanþare a nevoilor curente.
Structura de personal a fost
dezechilibratã printr-un
excedent de personal indirect
productiv ºi imposibilitatea
acoperirii
cheltuielilor
salariale din producþia marfã
a sectoarelor aflate în
activitate.
Valoarea stocurilor a
crescut ºi ea ajungând la cifra
de 250 miliarde lei, iar la
UMC II investiþia pentru linia
de muniþie NATO nu
funcþioneazã la parametrii

proiectaþi.
Pornind de la obiectivul
principal, acela de a ãncãrca
cu comenzi sectorul productiv
corect dimensionat, am
întocmit un program de
mãsuri pe urmãtoarele 6 luni,
a cãrui aplicabilitate ºi
eficienþã este condiþionatã de
urmãtoarele acþiuni:
-analizarea, aprobarea ºi
însuºirea de cãtre toþi cei
implicaþi (AGA, CA,
conducere
executivã,
sindicat)
a
evoluþiei
indicatorilor economici la
nivelul întregii unitãþi
-crearea unui program de
eºalonare a finanþãrii
activitãþilor societãþii, adaptat
la prioritãþi
-luarea la cunoºtinþã ºi
aplicarea acestuia, prin efortul
comun
al
tuturor
compartimentelor
-monitorizarea aplicãrii

masurilor propuse.
În aceste condiþii
continuarea acþiunilor de
privatizare a sectoarelor
civile rãmâne o prioritate. În
acest sens intenþionãm sã
finalizãm vânzarea afacerii
„Produse Electrocasnice”,
asocierea sub forma unei
societãþi mixte cu capital
privat ºi de stat pe unele din
activele fostei fabrici de
maºini unelte, închirierea
pânã în momentul vânzãrii a
activului „Maºini unelte
speciale”, vânzarea sau
asocierea într-o societate
mixtã pe structura activului
„Mecanicã II”, vânzarea
activului Garaj ºi vânzarea
activului
„Atelier
confecþionat ambalaje”.
Ne
propunem
de
asemenea sã valorificãm prin
vânzare activele externe ce
aparþin SC UM Cugir SA

Poliþia oraºului Cugir vã informeazã:
-În cursul zilei de 10.04.2005, lucrãtori din cadrul Formaþiunii
Poliþiei Rutiere Cugir au depistat în trafic, pe numitul GRIGORESCU
VICTOR-LUCIAN, conducând un autoturism înmatriculat în Franþa.
Susnumitul s-a prezentat sub o falsã identitate respectiv GRIGORESCU
MARIUS-COSMIN, care este fratele sãu mai mare cu 2 ani, ºi care este
deþinãtor permis de conducere categoria B. Din primele cercetãri s-a
constatat ca numitul GRIGORESCU VICTOR-LUCIAN nu posedã
permis de conducere, iar poliþiºtii continuã cercetãrile sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de fals privind identitatea ºi conducerea pe
drumurile publice a unui autovehicul, fãrã permis de conducere.
-Lucrãtorii Poliþiei oraºului Cugir împreunã cu membrii Filialei
A.V.P.S. Cugir au organizat în data de 17.04. 2005 o acþiune pe linia
prevenirii ºi combaterii braconajului piscicol pe râul Mureº. În jurul
orelor 18,15, în dreptul satului Bãcãinþi, comuna ªibot, a fost depistat
pe râul Mureº, numitul Simina Ciprian din Alba Iulia, în timp ce se
gãsea într-o barcã pneumaticã ºi pescuia ilegal. Au fost confiscate
instrumentele precum ºi 10 kg de peºte ( ºtiuci , mrene , scobari ),
braconierul fiind cercetat pentru sãvârºirea infracþiunii de braconaj
piscicol.
-Cu ocazia unei acþiuni desfãºurate de lucrãtorii Poliþiei oraº Cugir,
în ziua de 19.04.2005, în jurul orelor 11,00, a fost surprins în flagrant
numitul BALOG RUDOLF din Cugir, în timp ce sustrãgea de la fosta
fermã zootehnicã aparþinând S.C. U.M.CUGIR S.A., o uºã metalicã în
valoare de 2.500.000 lei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar
BALOG RUDOLF este cercetat pentru sãvârºirea infracþiunii de furt
calificat.
-În urma unor sesizãri ale cetãþenilor din cartierul Cindeni, respectiv
de pe str. V. Babeº, despre faptul cã în noaptea de 19/20.04.2005,
persoane necunoscute au sustras din grãdinile pe care le deþin pe aceiaºi
stradã, mai multe þevi din fier cu diferite diametre, lucrãtorii Poliþiei
oraºului Cugir au organizat o acþiune „fulger” pentru a identifica autorii
furturilor. În mai puþin de câteva ore au fost identificaþi numiþii SABAU
MIHAI- CRISTIAN de 19 ani, fãrã ocupaþie, RUPA CLAUDIU de 16
ani, fãrã ocupaþie, VARGA PAUL de 15 ani, fãrã ocupaþie, valoarea
prejudiciului de 3.000.000 lei fiind recuperatã in totalitate, în continuare
efectuându-se cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt
calificat.
-Pentru prevenirea sustragerii de fier vechi din cadrul Parcului In-

dustrial Cugir, Formaþiunea de Ordine Publicã din cadrul Poliþiei oraº
Cugir, a organizat o acþiune, ocazie cu care au fost prinºi în flagrant
numiþii MUNTEAN SORIN-ADRIAN de 15 ani ºi MÃGUREAN
CONSTANTIN– CIPRIAN de 23 ani, în timp ce sustrãgeau un numãr
de 20 de bucãþi de piese metalice ( semifabricate). Prejudiciul a fost
recuperat în totalitate, iar cei în cauzã sunt cercetaþi pentru infracþiunea
de furt calificat.
-În urma sesizãrii pãrþii vãtãmate B.I.C., despre faptul cã persoane
necunoscute, în ziua de 09.04.2005, cu chei potrivite, au intrat în
apartamentul sãu, de unde i-au sustras mai multe bunuri în valoare de
1.500.000 lei, lucrãtorii Poliþiei oraºului Cugir au trecut la verificarea
sesizãrii ºi au reuºit ca în data de 23.04.2005, sã identifice autorul furtului
comis, în persoana numitului POP VITUT din localitatea Spermezeu,
jud. Bistriþa Nãsãud, care locuieºte fãrã forme legale în oraºul Cugir.
Bunurile au fost recuperate, iar asupra acestuia se efectueazã cercetãri
sub aspectul sãvârºirii infracþiuni de furt ºi stabilirea întregii activitãþi
infracþionale a celui în cauzã.
-În noaptea de 22/23.04.2005, lucrãtori din cadrul Formaþiunii
Poliþiei Rutiere, au depistat în trafic, în jurul orelor 22,00, pe numitul
SERES GHEORGHE, conducând în trafic, autospeciala cu numãr de
înmatriculare CJ - 03848. În urma verificãrilor s-a constatat ca
autospeciala, avea drept de circulaþie provizorie în perioada 17.03.200515.04.2005 ºi a fost încredinþatã ºi pusã în circulaþie de cãtre deþinãtorul
acesteia SANDRU IOAN din Cugir. Lucrãtorii Formaþiunii Poliþiei
Rutiere continuã cercetãrile sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de punere
în circulaþie ºi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul
neînmatriculat.
-În urma sesizãrilor efectuate de cãtre numiþii P.M. ºi C.C., despre
faptul cã în noaptea de 29/30.04.2005, în jurul orelor 03,30, au fost
acostaþi de cãtre 3 persoane necunoscute care i-au agresat, dupã care leau sustras suma totalã de aproximativ 7.000.000 lei, lucrãtorii Poliþiei
oraº Cugir, au reuºit identificarea celor trei fãptuitori, în persoana
numiþilor STANCIOIU VIOREL de 36 ani, STANCIOIU TRAIANCLAUDIU de 25 ani ºi DAVIDUTA GABRIEL-IOAN de 21 ani . Cei
trei sunt cercetaþi pentru sãvârºirea infracþiunii de tâlhãrie, iar numitul
STANCIOIU VIOREL a fost arestat preventiv.
Comisar Nicolae OLARU
ªeful Poliþiei oraºului Cugir

Spaþiile verzi- o problemã...
Problema spaþiilor verzi
este de foarte mare actualitate
în oraºul nostru, pentru cã în
decursul timpului s-au
amenajat lângã blocurile de
locuinþe, garduri pentru
protejarea spaþiilor verzi. Ulterior în majoritatea cazurilor
au apãrut grãdini de legume,
iar gardurile au devenit tot
mai inestetice ºi inoportune,
apãrând deasemenea ºi
construcþii improvizate.
Conform regulamentului de
urbanism, spaþiile verzi
dintre blocuri au scopuri bine
determinate ºi trebuie sã se
încadreze în prevedeile legale, trebuind sã avem
asigurat un climat de liniºte,
luminã ºi aer curat, deosebit
de importanã fiind ºi

existenþa unor locuri de joacã
pentru copii.
Este bine sã se ºtie cã
pentru a putea amplasa un gard
pe domeniul public, trebuie sã
existe aprobarea Primãriei,
nerespectarea acestei cerinþe
atrãgând amenzi prevãzute în
Regulamentul de urbanism al
oraºului. Pentru folosirea
exclusivã a unui teren aflat în
domeniul public, cetãþenii
trebuie sã obþinã aprobare de la
Primãrie ºi sã plãteascã o taxã
de inchiriere sau concesiune.
De asemenea, plantarea de
arbuºti ºi mai ales tãierea sau
curãþirea unor pomi se face
numai cu aprobarea Primãriei,
pãstrarea curãþeniei ºi
eliminarea buruienilor ,
mãrãcinilor, a pomilor cu

ghimpi ce constituie pericol
pentru sãnãtatea oamenilor ºi
mai ales a copiilor, este de
datoria asociaþiilor de
proprietari , a comitetelor de
bloc sau scarã.
În acest sens pentru a veni
în
sprijinul
solicitãrii
cetãþenilor ºi a asigurãrii unei
curãþenii corespunzãtoare în
oraºul Cugir, administraþia
publicã localã doreºte sã dea în
administrarea asociaþiilor de
proprietari, sau comitetelor de
bloc, terenurile dintre blocuri,
stabilindu-se drepturi ºi
îndatoriri,
Primãria
constituindu-se în partener al
cetãþenilor care executã lucrãri
de curãþenie ºi înfrumuseþare,
asigurând asistenþã tehnicã ºi
organizatoricã,
inclusiv

mijloace de transport a
gunoaielor sau obiectelor de
prisos .
Pentru luna mai 2005 sa întocmit un program de
lucrãri de gospodãrire a
oraºului, care se realizeazã de
cãtre salariaþii primãriei ºi
persoanele beneficiare de
ajutor social . Înfãptuirea
programului nu este posibil
fãrã contribuþia cetãþenilor.
Pe aceastã cale facem apel la
toþi cugirenii sã menþinã
curãþenia în apropierea
locuinþelor, iar cei mai buni
gospodari din oraº, vor fi
premiaþi de cãtre Primãrie.
Ing. Aurel VOICU
Viceprimar

pentru asigurarea de resurse
financiare
curente
ºi
regruparea de capacitãþi de
producþie ºi creºterea gradului
de încãrcare al acestora prin
diversificarea producþiei.
Relansarea producþiei de
componente auto în cadrul
sectorului civil, în cadrul
secþiei Sculãrie I ºi finalizarea
punerii în funcþiune a
investiþiei de pe platforma
UMC II, vor fi alte direcþii
principale de acþiune ale
conducerii executive. Pentru
cã SC UM Cugir a fost
dintotdeauna indisolubil
legatã de oraºul în care
funcþioneazã, vom stinge

obligaþiile pe anul 2005 faþã
de bugetul local, în valoare,
de 20 miliarde de lei, prin
cedarea
Clubului
Muncitoresc
ºi
a
Stadionului vechi.
Credem
cã
prin
eforturile conjugate ale
tuturor, de la ultimul
muncitor pânã la directorul
general, vom putea redresa
situaþia la SC UM Cugir SA,
astfel încât tradiþia
construcþiilor de maºini sã
fie dusã mai departe la
Cugir.
Ing. Ulise TOADER
Director General SC UM
Cugir

Sfatul Specialistului: Cum
recunoaºtem focul bacterian la mãr?
Nu existã o altã boalã a pomilor fructiferi seminþoºi (mãr,
pãr, gutui), atât de distructivã, cum este focul bacterian al
rozaceelor, produsã de bacteria Erwinia amylovora. Dacã pânã
acum în zona noastrã aceastã boalã s-a manifestat mai ales la
gutui, acum se pare cã va afecta ºi mãrul. Pentru a putea sã
þinem sub control aceastã boalã gravã, este bine sã o
recunoaºtem din fazele incipiente ale atacului ºi sã luãm mãsuri
urgente de stopare a atacului. De accea vom face o scurtã
descrire a simptomelor specifice acestei boli, dupã care vom
vorbi de mãsurile pe care trebuie sã le luãm.
Aºadar simptomele specifice acestei boli, în cazul mãrului
sunt: arsura inflorescenþelor, atacul pe fructele tinere, arsura
lãstarilor ºi înconvoierea lor sub forma de ,,cârjã”, prezenþa
exudatului bacterian la suprafaþa þesuturilor atacate, brunificarea
þesuturilor de sub scoarþã, ulceratiile, etc. Primele simptome
sunt: hidrozarea, ofilirea, brunificarea ºi înnegrirea florilor ºi
pedunculilor. Poate fi afectatã întreaga inflorescenþã sau o
singurã floare, care nu se mai dezvoltã, apare brunificatã.
Bacteriile invadeazã apoi ºi celelalte flori sau fructe tinere.
La fructele tinere, în prima fazã nu se observã nimic la
suprafaþa lor, dar în cele din urmã þesuturile se necrozeazã, iar
pe vreme umedã se observã prezenþa exudatului bacterian, sub
formã de picãturi ºi filamente de culoare portocalie. Fructele
atacate rãmân ataºate pe ramuri. La lãstari, primul simptom este
ofilirea vârfului, care se încovoaie ca o ,,cârjã”, precum ºi o
uºoarã colorare a acestuia în portocaliu. Frunzele atacate apar
ca pârlite de foc, de unde ºi denumirea bolii.
Aºadar, atunci când observãm inflorescenþe, lãstari, frunze,
fructe ºi chiar ramuri uscate, cu aspect de arsurã, vom încerca
sã indetificãm simptomele descrise mai sus ºi dacã constatãm
prezenþa focului bacterian, vom lua mãsuri urgente de tãiere a
ramurilor afectate ºi obligatoriu arderea lor. Aceastã mãsura
este necesarã deoarece boala se trasmite foarte uºor, chiar ºi
prin pãsãrile care se aseazã pe ramurile afectate ºi pe urmã se
mutã la alþi pomi. De asemenea trebuie efectuate ºi tratamente
chimice, cu unul din produsele: Kasumin în concentraþie de
0,15 % sau Champion în concentraþie de 0,30 %. Menþionãm
cã aceste mãsuri sunt obligatorii ºi în cazul gutuiului ºi a pãrului,
pomi care sunt ºi ei predispuºi la atacul acestei boli.
Dacã fiecare cetãþean acþioneazã rapid atunci când observã
apariþia bolii, atât în propria gospodãrie, cât ºi la vecini,
atentionându-i de existenþa ei ºi vorbindu-le de mãsurile pe
care trebuie sã le ia, atunci posibilitatea de rãspândire a bolii
este micã ºi prin urmare ºi pagubele produse de ea vor fi mici.
Spãtãcean Gheorghe
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