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ÎN MOMENTELE GRELE,
E NEVOIE DE SOLIDARITATE!
Dupã ce stihiile naturii au încercat greu Banatul, Oltenia ºi mai recent Moldova, iatã cã nici zona noastrã nu a fost ocolitã. Aºa se face cã
marþi 19 iulie 2005, în intervalul orar 19,00-20,45, pe teritoriul oraºului
Cugir s-au manifestat fenomene hidrometeorologice periculoase,
manifestate prin ploaie torenþialã ºi furtunã. Am luat imediat mãsuri de
activare a Comitetului local pentru situaþii de urgenþã, iar sub directa
conducere a Primarului s-au luat primele mãsuri pentru repunerea în
funcþiune a tuturor utilitãþilor publice.
A doua zi, miercuri dimineaþa, împreunã cu Prefectul judeþului Alba
Cosmin Covaciu, au fost inspectate toate zonele afectate de furtunã,
intervenindu-se prompt cu toate mijloacele locale existente pentru
înlãturarea efectelor furtunii, astefel încât viaþa sã îºi reia cursul la
parametrii normali. S-a acordat astfel asistenþã tehnicã pentru tãierea
copacilor rupþi de furtunã, s-a scos apa din pivniþele ºi fântânile inundate,
s-au curãþat podurile ºi podeþele colmatate ºi s-a trecut la refacerea
drumurilor afectate. Toate forþele locale sunt mobilizate în continuare
pentru înlãturarea efectelor furtunii, administraþia publicã din Cugir colaborând în acest sens foarte bine cu autoritãþile judeþene,
Prefectura ºi Consiliul Judeþean.
Pentru prevenirea pe viitor a unor astfel de evenimente, s-au identificat urmãtoarele proiecte pentru care s-a solicitat sprijin de
la instituþiile statului:
-Regularizare Valea Dãii ºi a pârâului de pe strada Plevnei, pentru evitarea inundaþiilor care în acest an au distrus asfaltul de pe
strada N.Copernic
-redimensionarea podeþelor de traversare a cãii ferate ºi a ºoselei DJ 704, datoritã cãrora apele pluviale colectate de pe versanþi,
s-au deversat în interiorul localitaþii ªibot creând numeroase pagube ºi afectând de asemenea 30 de hectare de culturi agricole.
Comitetul local pentru situaþii de urgenþã a trecut la inventarierea pagubelor produse ºi s-a constatat cã au fost inundate 105
curþi, pivniþe ºi anexe gospodãresti, 3 societãþi comerciale au fost inundate, la 32 de case a fost distrus acoperiºul în proporþie de
20%, 2 blocuri de locuinþe au rãmas parþial fãrã acoperiº, au fost colmatate 2 poduri, au fost distruºi 3 km de covor asfaltic, 30 de
ha de teren agricol au fost acoperite de apã, 30 de fântâni afectate, a fost întrerupt iluminatul public în cartierul Cindeni ºi au fost
rupþi de furtunã 10 arbori.
ªi pentru cã ºi localitatea noastrã a fost afectatã de capriciile naturii, nu putem sa nu ne gândim în aceste momente, la semenii
noºtri din zonele calamitate din Moldova, mult mai greu încercate, care ºi-au vãzut agoniseala de o viaþã dispãrând sub ape. ªi le
mulþumim tuturor celor care, au rãspuns apelului nostru ºi au donat din puþinul lor, pentru cei care au pierdut totul. Pentru cã în
momentele grele este nevoie de solidaritate! Primãria oraºului Cugir, va organiza marþi 26
iulie 2005, un transport umanitar care va pleca în Moldova, în oraºul Comãneºti, unde vor
fi duse alimentele, hainele, materialele de construcþie ºi banii donaþi de cugireni.
Tuturor cugirenilor cu suflet mare, le mulþumesc pentru solidaritatea de care au dat
dovadã ºi îi asigur, cã donaþiile lor vor ajunge la cei care au nevoie de ele.
Vreau sã precizez deasemenea cã la Cugir au fost primiþi 51 de copii din zonele
sinistrate din Moldova, care vor fi gãzduiþi pe parcursul a 5 sãptãmâni la Cãminul de pe
strada Griviþei. Acþiunea este organizatã de Asociaþia „Sprijiniþi copii”, Prefectura Alba,
Consiliul Judeþean Alba ºi Primãria oraºului Cugir. Firmele ºi persoanele fizice care doresc
sã sprijine aceastã acþiune, sunt invitate la sediul Asociaþiei din Cugir, str. Griviþei.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraºului Cugir

În atenþia
producãtorilor
agricoli din satele
de munte!
Conform H.G. nr.562/2005,
asociaþiile sau producãtorii
agricoli din zonele montane, care
deþin animale ºi suprafeþe de
teren agricol, pot beneficia de o
subvenþie de 60% din preþul de
achiziþie (inclusiv TVA), pentru
urmãtoarele utilaje ºi dotãri:
motocositoare, greble mecanice,
mori cu ciocãnele, grupuri
individuale pentru muls. Pentru
a putea beneficia de aceste
subvenþii, persoanele interesate
(din zonele de munte), vor putea
depune o cerere tip la Direcþia
Agricolã Alba, însoþitã de acte
doveditoare.
Informaþii suplimentare se
por obþine de la Primãria Cugir,
compartimentul Consultanþã
agricolã, camera 16.

INTERVIUL LUNII

Rectificare

În articolul “Tradiþia ºi potenþialul ingineresc cugirean”, publicat în nr.4 din iunie
2005 al ziarului “Curierul de Cugir”, dintr-o greºealã regretabilã nu au fost înscrise
numele d-nului dr.ing. SZAPPANYOS MIHAI ºi al d-nului drd.ing. MUNTEAN EMIL.
Cu tot respectul, cerem scuze sincere celor douã personalitãþi afectate direct, precum
ºi cititorilor ziarului.
Ing. Aurel VOICU-Viceprimar
Membru AGIR Cugir

Drumurile satelor de munte- o problemã
În prezent preocupãrile majore ale celor cca 710 cetãþeni din satele de munte
aparþinãtoare oraºului Cugir: Bocºiturã, Bucuru, Cãlene, Feþeni,Goasele ºi Mugeºti , sunt
cele ce condiþioneazã existenþa moºtenitã de veacuri a acestor concetãþeni, dar ºi accesul
la serviciile de civilizaþie, care constituie o necesitate fireascã a tuturor cetãþenilor
României.
Printre problemele cele mai acute se numãrã lipsa curentului electric la Bocºiturã –
în 6 case, la Goasele – în 12 case ºi la Frãsinei (aparþinãtor satului Feþe) – în 6 case.
Stãruinþa cetãþenilor ºi a demersurile Primãriei au convins S.C.”ELECTRICA” sã le
cuprindã în programul de proiectare ºi investiþii pe anul 2006.
Telefonia fixã a fost realizatã numai în satul Cãlene la 7 cetãþeni , cu ºanse de extindere
ºi la alte case. În restul satelor existã câte 2-3 telefoane mobile, cu posibilitãþi de
comunicare numai de pe anumite vârfuri de munte, iar ºcoalã nu existã la Bocºiturã ºi
Frãsinei. Dispensarele medicale lipsesc, iar singura bisericã se aflã la Cãlene, respectiv
Mãnãstirea cu hramul „Acoperãmântul Maicii Domnului”.
Dintre toate problemele însã, cea mai gravã este problema drumurilor. La nici un sat
drumul nu este corespunzãtor. Dupã ploi sau în timpul iernii, deplasarea cetãþenilor este
anevoioasã ºi se face numai pe jos sau cu caii de povarã. Oamenii au ajuns la disperare,
iar bani la buget pentru astfel de cheltuieli nu sunt. Ar fi necesari cca. 4,2 mild.lei vechi
pentru un km.de drum modernizat. Pentru cei cca. 25 km de drum de acces la toate satele
de munte, ar fi necesari cca. 137 mild.lei vechi, cam cât tot bugetul Consiliului Local pe
anul 2005.
A apãrut însã o posibilitate de finanþare pentru astfel de lucrãri, prin Programul
SAPARD. Mãsura 3.5 a Programului, prevede posibilitatea realizãrii de drumuri forestiere
care deservesc ºi sate de munte, cu fonduri europene nerambursabile. Obligaþia Consiliului
Local ar fi sã realizeze proiectarea lucrãrii pe cheltuiala sa.
În acest context, joi 7 iulie, la Primãrie s-a realizat o reuniune, cu participarea
delegaþilor sãteºti de la Bucuru ºi Mugeºti, la care a fost prezent ºi reprezentantul Agenþiei
SAPARD din Alba Iulia, care gestioneazã proiectele pentru toate cele 6 judeþe din Regiunea
7 Centru. Etapele care trebuiesc parcurse pentru obþinerea finanþãrii sunt urmãtoarele:
- Solicitarea comitetelor sãteºti ºi a cetãþenilor pe a cãror terenuri ar trebui sã se
amenajeze unele porþiuni de drum.
- Promovarea unei H.C.L. prin care sã se aprobe finanþarea proiectãrii drumurilor.
- Realizarea proiectelor de cãtre firme specializate.
- Obþinerea fondurilor necesare cu argumentare obiectivã ºi insistentã.
- Urmãrirea realizãrii tuturor etapelor prevãzute în programul SAPARD de cãtre
autoritãþile locale ºi comitetele sãteºti.
Sperãm ca Programul SAPARD sã aducã o perspectivã de îmbunãtãþire a stãrii
drumurilor la satele de munte, iar printr-o susþinutã activitate, aceste drumuri sã poatã fi
realizate.
Ing. Aurel VOICU
Viceprimar

Deputat NICOLAE POPA

„Cugirenii trebuie sã ºtie care sunt avantajele ºi dezavantajele statutului de municipiu!”

Domnule deputat, bine aþi venit la
Cugir! Eu aº dori sã începem discuþia
noastrã de la faptul cã în campania
electoralã, oamenii politici promit
foarte multe lucruri, pe care apoi uitã
sã le mai facã. Dvs. ce ne spuneþi despre
promisiuni fãcute ºi mai ales despre
rezultatele avute.
Eu am venit azi în vizitã de lucru la
Cugir, iar dvs. aveþi dreptate când spuneþi
cã mulþi promit, dar puþini fac. Eu doresc
sã îmi îndeplinesc toate promisiunile pe
care le-am fãcut în campania electoralã,
faþã de cugireni. Astfel vreau sã

organizãm împreunã cu Primãria oraºului
Cugir câteva întâlniri cu cetãþenii acestui
oraº pentru a le aduce la cunoºtinþã
avantajele ºi dezavantajele care vor
decurge din statutul de municipiu, în cazul
în care Cugirul va deveni municipiu. Conform legislaþiei în vigoare înainte de
declararea ca municipiu, trebuie organizat
un referendum prin care cetãþenii sã aprobe
acest lucru, iar ca sã poatã vota în
cunoºtinþã de cauzã cetãþenii trebuie sã fie
bine informaþi.
Care ar fi avantajele ºi dezavantajele
care decurg din statutul de municipiu ?
Eu zic cã avantajele sunt mai multe
decât dezavantajele. Dacã noi vom ridica
Cugirul la rang de municipiu, instituþiile
statutului vor înfiinþa puncte de lucru aici
la Cugir. Asta înseamnã cã la Cugir vom
avea Judecãtorie, Spital, Policlinicã,
puncte de lucru ale Direcþiei Muncii ºi ale
celorlalte instituþii descentraqlizate ale
statului. Oamenii nu vor mai trebui sã se
deplaseze la Sebeº sau Alba pentru a-ºi
rezolva problemele, ele putând fi rezolvate
pe plan local. Trebuie însã sã spunem ºi
partea mai puþin plãcutã a lucrurilor ,
pentru cã existã ºi dezavantaje. În primul
rând vor creºte un pic taxele ºi impozitele
locale, dar dupã aproximãrile noastre nu
foarte mult, în jur de 5-7% faþã de cele

actuale. Dar trebuie sã avem în vedere cã
totuºi sunt mai multe avantaje decât
dezavantaje ºi trebuie sã spunem toate
acestea oamenilor. Vom avea astfel douãtrei întâlniri pe aceastã temã cu cetãþenii
oraºului Cugir, pentru a lãmuri toate aceste
aspecte ºi pentru a putea stabili împreunã
cu cugirenii data în care vom putea realiza
referendumul. Vreau sã specific cã toate
aceste acþiuni le vom face în colaborare cu
Primãria Cugir, pentru cã administraþia
publicã localã va organiza ºi finanþa acest
referendum.
Domnule Deputat într-un top al
prioritãþilor oraºului Cugir, problema
investiþiilor ºi implicit a locurilor de
muncã este una prioritarã. Eu v-aº întreba
dacã sunteþi mulþumit de situaþia
investiþiilor la Cugir ºi ce faceþi în acest
domeniu?
Aveþi dreptate când spuneþi cã
problema investiþiilor ºi a locurilor de
muncã este una prioritarã. Este la fel ºi
pentru mine. Am venit azi sã identificãm
acele condiþii pentru înfiinþarea unui incubator de afaceri la Cugir. Avem promisiuni
ºi fonduri puse la dispoziþie din partea
Agenþiei Naþionale a Întreprinderilor Mici
ºi Mijlocii, pentru a putea înfiinþa în judeþul
Alba un incubator de afaceri. Trebuie
identificate hale de 500-700 mp, unde

întreprinzãtorii sã îºi poatã înfiinþa o
afacere, iar avantajul mare este cã 70%
din cheltuielile pentru energie,
contabilitate ºi alte servicii, vor fi
suportate de cãtre bugetul de stat, prin
Agenþia Naþionalã a Întreprinderilor Mici
ºi Mijlocii.
Pe de altã parte doresc sã vã spun cã
mã zbat ºi pentru aducerea de investitori
în Cugir. În calitate de vicepreºedinte al
Grupului de prietenie România-Austria
din Parlamentul României, discut cu
foarte mulþi investitori austrieci, pe care
îi dirijez spre judeþul Alba ºi sper cã în
curând ºi spre Cugir. La Cugir sunt
condiþii foarte bune ºi oameni bine
pregãtiþi. Mulþi sunt interesaþi pentru
materiale de construcþii, pentru maºini ºi
utilaje, secþii de prelucrare a cãrnii ºi
altele. Important este sã reuºim sã îi
convingem cã suntem serioºi ºi cã meritã
sã vinã la noi .
Domnule Deputat , vã mulþumesc
pentru interviu ºi vã doresc sã veniþi cu
câþi mai mulþi investitori la Cugir.
Vã mulþumesc ºi eu, vã doresc mult
succes cu ziarul „Curierul de Cugir”, iar
cugirenilor sãnãtate ºi cât mai multe
împliniri.
A consemnat: Mircea SIMU

Curierul de Cugir

2

“PUNÞI PESTE PLAIURI”
În perioada 16-23 iunie 2005 s-a
derulat etapa a II-a a parteneriatului
educativ “Punþi peste plaiuri” între
ªcoala cu cls. I-VIII nr. 4 Cugir ºi ªcoala
“Ion Creangã” Brãila. Aceastã etapã s-a
concretizat în deplasarea unui grup de
13 elevi de la ªcoala cu cls. I-VIII nr. 4
Cugir, condus de prof. Anghel Lucia ºi
prof. Bozdoc Ana, la Brãila ºi
împrejurimi, ca rãspuns vizitei efectuate
de un grup la fel de numeros de elevi din
Brãila condus de prof.
Olaru Angela, la Cugir
în perioada 20-23
martie 2005.
Grupul cugirean a
fost constituit din
urmãtorii elevi: Palfi
Diana, Oniga Andreea,
Bara Roxana, Drogoþel
Ionuþ,
Dãnila
Alexandru, Costea
Robert, Radu Eugen,
Olaru Radu toþi din cls.
a V-a A, Costea Ioana
ºi Anghel Mãdãlina din
cls. a VI-a B, Cernea
Codruþa,
Paºtiu
Adriana ºi Voina
Ovidiu din cls. a VII-a
A, criteriile care au stat
la baza selecþiei acestora fiind rezultatele
deosebite obþinute la învãþãturã ºi
disciplinã sau olimpiade ºcolare .
Deplasarea spre Brãila s-a realizat
pe traseul Valea Oltului, Câmpulung,
Ploieºti, Buzãu, Brãila iar revenirea la
Cugir s-a fãcut pe Valea Prahovei,
vizitând locaþii cu mare încãrcãturã
istoricã ºi descoperind încã odatã
frumuseþile patriei.
În etapa brãileanã a parteneriatului,
gazdele noastre au pregãtit un bogat program de vizite ºi activitãþi educative.
Astfel, am fost invitaþi sã participãm la
festivitatea de încheiere a anului ºcolar
2004-2005, ocazie cu care am transmis

mesajul de prietenie ºi colegialitate a ºcolii
noastre; am vizitat Casa Panait Istrati, Casa
Perpessicius, Muzeul de Istorie, Teatrul
“Maria Filotti” unde am vizionat
spectacolul “Infirmul din Inishmaan” de
Martin McDonagh, în regia lui Szabo K.
Istvan. Un alt obiectiv a fost Faleza Dunãrii
care ne-a încântat cu mãreþia ei. Partenerii
brãileni au organizat o excursie la Galaþi,
unde am vizitat Muzeul de Arte Vizuale,
în care am descoperit lucrãrile unor

personalitãþi ai picturii româneºti ca de
pildã Nicolae Grigorescu, Camil Ressu,
Lucian Grigorescu, Marius Bunescu, Henri
H. Catargi, Nicolae Dãrãscu, sculpturi
aparþinând lui Vida Gheza sau tapiserie
spaþializatã realizatã de Ana Lupaº,
Nicodim Ariana, Benko-Mrazek Berta,
Munteanu Elena.Tot la Galaþi s-a vizitat
Grãdina Botanicã, Acvariul, Planetariul ºi
Faleza Dunãrii.
Gazdele noastre au organizat ºi o
minitabãrã la Blasova, staþiune în Insula
Mare a Brãilei, unde, pe lângã activitãþi
distractive, jocuri sportive, bãi în piscinã
sau partide de pescuit, s-au organizat
activitãþi pe teme de istorie localã, concurs

de reportaje intitulate “Periplu dunãrean”
sau concurs de literaturã cu tema “Pe
urmele lui Creangã”. Prestaþia elevilor
cugireni a fost deosebit de bunã ºi a fost
recompensatã cu diplome.
Ultima zi a etapei brãilene s-a încheiat
printr-o croazierã pe Dunãre cu vaporaºul
“Lacul Sãrat”. La aceastã activitate la care
au luat parte ºi pãrinþii partenerilor
brãileni, am fost onoraþi cu prezenþa
primarului Brãilei, d-l Constantin Sever
Cibu, de origine din Alba-Iulia.
În 23 iunie ne-am despãrþit
cu greu de plaiurile ºi oamenii
minunaþi pe care i-am reîntâlnit
sau cunoscut la Brãila. În
momentul plecãrii, o doamnã, pe
care n-am cunoscut-o pânã
atunci, ne-a donat un tablou cei reprezenta pe Horia, Cloºca ºi
Criºan .Am aflat cã d-na se
numeºte Georgeta Naum ºi cã
autorul tabloului este Gheorghe
Naum, socrul doamnei,
întemeietorul ºcolii de graficã de
la Dunãrea de Jos. Gestul
doamnei ne-a copleºit ºi i-am
promis cã tabloul va ocupa un
loc de cinste în ºcoala noastrã.
Acum, la final, putem
afirma cu responsabilitate cã
obiectivele parteneriatului educativ “Punþi
peste plaiuri” au fost atinse: elevii ºi-au
îmbogãþit bagajul de cunoºtinþe, au trãit
experienþe noi, au descoperit factorii
unitari ai evoluþiei etno-culturale,
economice ºi sociale precum ºi specifici
din cele douã comunitãþi ºi nu în ultimul
rând, s-au legat noi prietenii, fapt
consemnat de elevi în cântecul realizat de
ei la revenirea pe plaiurile natale:
“… un castel am construit
prietenia s-a numit ! “
Prof. Lucia ANGHEL
Prof. Ana BOZDOC
ªcoala gen.nr.4 Cugir

Poliþia Comunitarã Cugir vã informeazã:

Pentru îndeplinirea misiunilor care
îi revin, Poliþia Comunitarã Cugir
desfãºoarã activitãþi în interesul
persoanei, al comunitãþii, al asigurãrii
ordinii ºi liniºtii publice. În perioada

01.06.2005 – 20.06.2005 agenþii
comunitari au întreprins o serie de masuri
specifice menite sa îmbunãtãþeascã
climatul de convieþuire socialã, ordine ºi
curãþenie, pe domenii de interes particular
ºi general al cetãþenilor oraºului Cugir,
localitãþii Vinerea ºi a satelor de munte.
În urma unor sesizãri a cetãþenilor ºi a
controalelor efectuate de cãtre patrulele
Poliþiei Comunitare, au fost depistaþi pe
domeniul public, în spaþiul verde, mai
multe animale lãsate nesupravegheate,
printre care ºi caii numiþilor Zangãr Nicolae
ºi Praþa Ionel. S-au aplicat amenzi
contravenþionale de 1.000.000 lei, conform
prevederilor legale, ºi animalele au fost
reþinute la Curtea de obor, Ocol Silvic
Sâpcea, unde de asemenea s-au aplicat
taxele de pãºunat ilegal pe domeniu public.
În noaptea de 05.06.2005 la ora 04,00
numitul Racca Remus domiciliat în Cugir,
strada Constructorului, nr.4, a fost amendat

ALEªII NOªTRI
Deputat: Valeriu BUZEA- P.R.M.
Membru al Comisiei pentru Tehnologia
informaþiei ºi comunicaþiilor
Date biografice:
Data ºi locul naºterii: 3 noiembrie 1949, Bucureºti;
Starea civilã: cãsãtorit.
Studii ºi specializãri:
1972 - diplomã inginer, Facultatea de Energeticã,
Institutul Politehnic Bucureºti;
1985 - doctor inginer, Institutul Politehnic Bucureºti;
1996 - Master of Business Administration (MBA) University of Washington Seatle - A.S.E. Bucureºti.
Activitate profesionalã:
1972 - 1981 - Institutul de Studii ºi Proiectãri Energetice - analist;
1981 - 1994 - Instit. de Studii ºi Proiectãri Energetice- ºef departament;
1994 - 1999 - Societatea americanã de asistenþã tehnicã CDC - director;
1999 - 2000 - Totalsoft - director de marketing ºi vânzãri.
Funcþii, activitãþi într-un partid politic:
din 1998 - membru PRM;
din 1999 - membru în Consiliul Naþional PRM;
din 2001 - membru în Comitetul Director PRM, membru în Biroul
permanent al PRM, secretar executiv al PRM.
Funcþii, activitãþi în organizaþii internaþionale:
membru în Delegaþia Parlamentului României la Adunarea
Parlamentarã a NATO;

cu suma de 7.000.000 lei, pentru tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice, acesta producând
un scandal pe bulevardul Al.Sahia.
Patrula de ordine publicã aflatã în
serviciul de patrulare în ziua de
11.06.2005, a surprins pe cetãþeanul Irimie
Dan Sorin, domiciliat în Alba Iulia, strada
Petru Rareº nr.3, staþionând fãrã a avea
autorizaþia necesarã pentru încãrcare
descãrcare marfã, cu maºina tip Mercedes
HD-33-ZAN, acesta fiind amendat cu
suma de 500.000 de lei.
Patrula de mediu a surprins în data de
22.06.2005 pe cetãþeanul Ciuma Ilie,
transportând cu autovehicolul AB-01-UZC
resturi materiale de construcþii ºi
neasigurând etanºarea corespunzãtoare a
acestuia ºi s-a aplicat amendã
contravenþionalã în valoare de 700.000 lei.
Mr.(r).ing. Chirilã Gheorghe

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Soluþii pentru electrificarea satelor de munte
Primarul oraºului Cugir ing. Adrian Teban, a avut discuþii cu directorul
SC Electrica Alba, domnul Ioan Perju, referitor la electrificarea satelor de
munte Frãsinei, Goasele, Bocºiturã, precum ºi a zonei Râul Mic. Din
verificarea programului de investiþii al SC Electrica Alba, a rezultat cã aceste
lucrãri, în valoare totalã de 16 miliarde de lei, sunt prinse în planul de investiþii
pe anul 2006. Tot legat de electrificarea satelor de munte menþionate, Primarul
Cugirului a avut discuþii ºi cu Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Alba,
domnul Dan Simedru, pentru gãsirea unor programe pentru energii
neconvenþionale, care sã fie aplicate în aceste zone. În acest sens, Consiliul
Judeþean Alba ºi Primãria oraºului Cugir, vor organiza în perioada urmãtoare
o întâlnire cu potenþialii beneficiari, unde
vor prezenta
DEfirmele
LA Ofurnizoare
LUNA...
echipamente care folosesc energia solarã ºi eolianã. Costul unui astfel de
LA ALTA
echipament este de 2.000 Euro, din care 1.000 Euro sunt subvenþionaþi prin
programul de energii neconvenþionale.

Audienþe la Oficiul Prefectural Cugir
Prefectura judeþului Alba, a deschis în cadrul Primãriei Cugir, un Oficiu
Prefectural, unde vor fi acordate audienþe pentru cetãþenii din zona Cugir.
Audienþele vor avea loc, de regulã, în a treia sãptãmânã din lunã, în zilele de
marþi ºi vineri, între orele 8,00 - 16,00. În luna iulie, audienþele se vor desfãºura
în zilele de 19 ºi 22 iulie, între orele 8,00 – 16,00.

Maºinile abandonate- la fier vechi!
Cetãþenii oraºului Cugir sunt avertizaþi cã Poliþia Comunitarã Cugir, a
iniþiat o amplã acþiune de identificare ºi verificare a tuturor vehiculelor
abandonate pe domeniul public al oraºului. Conform Legii nr.421/2002,
privind regimul juridic al vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate, proprietarii
acestora sunt obligaþi ca în termen de 5 zile de la primirea somaþiei, sã
procedeze la predarea acestora la o unitate de colectare ºi valorificare a
deºeurilor. Dupã predare, aceste autovehicole abandonate trebuie radiate din
circulaþie ºi scoase de la impozitul pe autoturisme. Proprietarii care nu respectã
somaþia ºi nu predau aceste vehicole la fier vechi, riscã conform legii, o amendã
între 10 milioane ºi 20 milioane lei vechi.

Grãdiniþa nr.5-reparatã ºi modernizatã!
Au fost finalizate lucrãrile de reparaþii la Grãdiniþa nr.5 de pe strada
Al.Sahia, lucrãri executate în urma parteneriatului dintre Primãria oraºului
Cugir ºi firma Star Transmission Cugir. Valoarea totalã a lucrãrilor a fost de
5 miliarde lei, din care contribuþia firmei Star Transmission 1,4 miliarde lei
(35.000 Euro). Dupã încheierea lucrãrilor de reparaþii, în acest spaþiu va
funcþiona Grãdiniþa nr.6, care actualmente funcþioneazã la etajul 4 al Clubului
Copiilor, într-un spaþiu impropriu, fãrã locuri de joacã pentru copii.

Documentaþie verificatã
Documentaþia referitoare la extinderea reþelelor de utilitãþi (apã, canal)
în zona industrialã de la intrarea în oraºul Cugir, a fost verificatã la Ministerul
Integrãrii Europene, de cãtre firma de consultanþã Plan Center, care a fãcut
niºte observaþii ce vor fi remediate cu firma de proiectare în aceastã sãptãmânã.
Dupã aprobarea documentaþiei tehnice va fi organizatã licitaþia pentru execuþia
lucrãrilor.

Blocul V6 va fi finalizat prin A.N.L.
Primarul oraºului Cugir, ing. Adrian Teban, s-a întâlnit la Bucureºti, cu
conducerea Agenþiei Naþionale a Locuinþei, fiind discutatã problema finaþãrii
lucrãrilor pentru blocul de locuinþe V6 de pe strada Victoriei. Primarul a
primit asigurãri cã acest bloc a fost cuprins în planul de investiþii al A.N.L.
pentru anul 2006.

ªeful Poliþiei Comunitare Cugir

Testarea naþionalã ºi admiterea în licee
Dupã cum ºtim cu toþii, lunile iunie si iulie, sunt luni fierbinþi si pe motiv cã în aceastã perioadã se desfãºoarã examenele
de absolvire, adicã Testele Naþionale ºi Bacalaureatul.
La nivel de zonã Cugir, I.S.J. Alba a desemnat ca centru unic pentru Testarea Naþionalã iunie 2005, ªcoala cu cls. IVIII Nr.3 Cugir.
Pentru susþinerea acestui examen s-au înscris 338 elevi, din care 302 elevi serie curentã ºi 36 elevi serie anterioarã.
Dupã contestaþii, au promovat 244 elevi, din care 236 elevi serie curentã, 8 elevi serie anterioarã, 82 elevi respinºi, iar 12
elevi au fost neprezentaþi. Astfel procentul de promovabilitate pe centru a fost 74,84%, procent care ne situeazã peste
media la nivel de þarã, care a fost de 70,41%.
Elevii care au promovat Testarea Naþionalã, vor fi repartizaþi în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere ºi în
funcþie de opþiuni, la Licee ºi ªcoli de Artã ºi Meserii, în prima etapã de admitere, care se va încheia in 17 iulie 2005. Cei
care nu au promovat Testarea Naþionalã, vor fi repartizaþi doar la S.A.M. ºi în a II-a etapã de admitere, care se va desfãºura
în perioada 18-26 iulie 2005, în ordinea descrescãtoare a mediilor de absolvire a ciclului gimnazial ºi în funcþie de opþiuni.
Prof. Anca Stela ÞÎRLEA
Director Centru de Testare Naþionalã

Reprezenþanþii romilor au ridicat problemele etniei
Vineri 15 iulie, la sediul Primãriei Cugir, a avut loc întâlnirea dintre autoritãþile locale, reprezentanþii comunitãþii
romilor din Cugir, precum ºi reprezentanþi ai instituþiilor de interes public din oraº. Au fost discutate cele mai arzãtoare
probleme ridicate de reprezentanþii romilor ºi anume: condiþiile grele de viaþã pentru comunitatea de romi, situaþia neplãþii
datoriilor cãtre furnizorii de servicii, lipsa locurilor de muncã. În urma discuþiilor s-a stabilit cã SCCTA Apa Alba, filiala
Cugir, va sprijini contorizarea apei în apartamentele care nu sunt contorizate, plata acestor servicii putând fi fãcutã în rate.
Prin contorizare vor scãdea foarte mult facturile la apã. S-a promis deasemenea sprijin pentru realizarea dezinsecþiei ºi
deratizãrii în zonele cu probleme, precum ºi pentru rezolvarea cazurilor de bolnavi de TBC ºi alte boli cronice. Toate
soluþiile gãsite au fost trecute într-un plan de mãsuri adoptat la sfârºitul reuniunii, participanþi stabilind ca astfel de întâlniri
sã se desfãºoare periodic.
Cosmin PIENAR- consilier pe problemele romilor
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HOTÃRÂREA Nr 122 / 2005

PROIECT DE HOTÃRÂRE

Consiliul Local al oraºului Cugir, întrunit în ºedinþã ordinarã;
Luând în discuþie Proiectul de hotãrâre iniþiat de Promarul oraºului Cugir, prin care se
propune aprobarea tarifului pentru vidanjarea foselor septice;
Având în vedere Adresa de la S.C. APA CTTA ALBA-IULIA nr. 1672/2005 înregistratã
la Primãria Cugir sub nr.1672/8706/2005 ce priveºte calculaþia de preþ a unei ore de funcþionare a
autospecialei folosite la vidanjarea foselor septice;
Vãzând avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum ºi
Raportul de specialitate nr. 8607/2005 întocmit în acest sens de Biroul “Administrarea domeniului
public ºi privat al oraºului Cugir”;
Þinând cont de prevederile articolelor 12 (alin.3) litera d ºi 18 din Legea 326/2001 privind
serviciile publice de gospodãrirre comunalã, articolelor 7,9 litera b, articolului 26 literele .e,f din
O.G. 32/2002 privind organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de alimentare cu apã ºi canalizare,
aprobatã prin Legea 634/2002, ale Contractului-cadru de delegare de gestiune al serviciilor de
alimentare cu apã ºi canalizare;
În temeiul articolelor 38 (aliniat 3) ºi 46 din Legea 215/2001, Legea administraþiei publice
locale;
HOTÃRÃªTE
Articolul 1 Completeazã Contractul de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare
cu apã ºi canalizare prin concesiune cãtre operatorul unic S.C. APA CTTA ALBA-IULIA aprobat
prin Hotãrârea Consiliului Local Nr.101/2005 cu activitatea de vidanjare;
Articolul 2 Aprobã tariful pentru una orã de funcþionare a autospecialei folosite pentru
vidanjarea foselor septice de cãtre S.C. APA CTTA ALBA-IULIA-FILIALA CUGIR în sumã de
51,65 lei RON/orã exclusiv TVA.
Cugir, 21iulie 2005
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
TODORESCU MIRCEA

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
JR PAªTIU IOANA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ
-ACCESIBILITATE ªI UTILITATELa nivelul oraºului Cugir se regãseºte un mare „grup de risc” format din persoane extrem de
vulnerabile, cu probleme grave de sãnãtate ºi cu o situaþie economicã extrem de precarã: veniturile- în
cel mai bun caz acoperã strictul necesar, sunt privaþi de hranã des sau foarte des ºi locuiesc în gospodãrii
apreciate ca sãrace sau foarte sãrace.
Conform datelor obþinute de la autoritãþile competente din Cugir, oraº declarat zona defavorizatã pe
o perioadã de 10 ani începând cu luna noiembrie 2000 (M.O. nr. 1249 din 29 noiembrie 2000), populaþia
se confruntã cu fenomene sociale specifice comunitãþilor mono-industriale, unde restructurarea masivã
a generat o ratã crescutã a ºomajului ºi sãrãcie generalizatã în rândul populaþiei. Cu o ratã a ºomajului
de 36% ºi pe fondul unor reduceri continue de personal la S.C. CUGIR, se estimeazã cã în urmãtorii ani
vom asista la o creºtere a numãrului persoanelor ºomere, asociatã cu o scãdere drasticã a nivelului de
trai. Conform ultimului recensãmânt, oraºul Cugir are o populaþie de 28.002 locuitori, respectiv 25.929
având domiciliul stabil, grupaþi în 9.344 gospodarii. Datele statistice confirmã situaþia de crizã pe care
locuitorii Cugirului o traverseazã : 8.425 persoane sunt angajate, 5.760 persoane trãiesc din pensii, 806
sunt beneficiari de ajutor social, iar in jur de 100 de persoane nu-ºi pot asigura nici mãcar hrana zilnicã,
fiindu-le asigurate 2 mese calde pe zi de cãtre Cantina Socialã a Serviciului Public de Asistenþã Socialã
Cugir. La fel de alarmante sunt ºi fenomenele demografice : rata crescutã a divorþurilor, rata crescutã a
mortalitãþii , rata generalã scazutã a natalitãþii etc. In aceste condiþii SPAS Cugir este singura alternativã
pentru soluþionarea viabilã a situaþiilor de risc social prezentate succint in rândurile de mai sus.
Serviciul Public de Asistenþã Socialã a fost înfiinþat prin H.C.L. nr. 44 / 2003, în subordinea
Consiliului Local Cugir, cu personalitate juridicã, prin preluarea în administrare a activitãþilor Serviciului
Administraþie Publicã Localã, Asistenþã Socialã, Autoritate Tutelarã ºi Apãrarea Ordinii Publice ºi a
Drepturilor Cetãþeneºti din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Cugir;
Serviciul Public de Asistenþã Socialã îºi desfãºoarã activitatea
în subordinea Consiliului Local Cugir, sub coordonarea Primarului
ºi a Secretarului, pe baza unui regulament ºi a prevederilor legale ºi
reprezintã Consiliul Local în relaþia cu celelalte instituþii ale
administraþiei publice locale, alte instituþii, persoane fizice sau
juridice care desfãºoarã activitãþi cu caracter social.
Atribuþiile Serviciului Public de Asistenþã Socialã vizeazã
urmãtoarele domenii :
-protecþia copilului si a familiei ;
-protecþia persoanelor vârstnice;
-protecþia persoanelor cu handicap sau cu dizabilitãti;
-protecþia grupurilor defavorizate;
-coordonarea instituþiilor de asistenþã socialã finanþate de la
bugetul local ;
-finanþarea asistenþei sociale.
Pe lângã prestaþiile curente ale S.P.A.S.ºi anume : venit minim garantat, indemnizaþii ºi abonamente
gratuite pentru pers. cu handicap, cantinã de ajutor social, alocaþii complementare ºi suplimentare
pentru copii, protecþia copiilor ºi a persoanelor vârstnice, s-a urmãrit îmbunãtãþirea ºi diversificarea
serviciilor sociale oferite cãtre comunitate prin implementarea unor proiecte cum ar fi „O masã pentru
fiecare”; „Centrul multifuncþional de servicii sociale”; „Serviciul complex de îngrijire socio-medicalã
la domiciliu”; „Baie socialã pentru rromi”.
As. Social Nicolae BÂLDEA
ªef serviciu

Se verificã declaraþiile pe teren!
Serviciul de Taxe ºi Impozite, a demarat o acþiune de verificare a declaraþiilor de impunere
depuse de contribuabili la începutul anului. Vor fi verificate la faþa locului concordanþa
dintre suprafeþele de teren declarate (conform actelor de proprietate) ºi cele mãsurate în
teren. În zona strãzii Scãunel, au fost depistaþi cetãþeni care ºi-au extins grãdinile pe domeniul
public. În acest caz se impune închirierea, cu aprobarea Consiliului Local, a suprafeþelor
suplimentare, sau retragerea grãdinilor pe vechiul amplasament.
Ec. Alin VALASÃ-ªef serviciu Impozite ºi taxe

Consiliul local al oraºului Cugir, jud. Alba, întrunit în ºedinþã ordinarã;
Analizând referatul de specialitate nr. 8455/11.07.2005 întocmit de compartimentul
“Registratura, arhivã” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local,prin care propune
efectuarea copiilor xerox de pe documentele de interes public cãtre populaþie contra cost,
Þinând cont de prevederile art.9 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de
interes public
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, Legea administraþiei publice locale
HOTÃRÃªTE
Articol unic Aprobã efectuarea de copii xerox de pe documentele care vizeazã informaþiile de
interes public, deþinute de primãrie la urmãtoarele tarife:
pentru o copie A4- faþã –
30 bani
pentru o copie A4- faþã/verso- 40 bani
pentru o copie A3- faþã40 bani
pentru o copie A3- faþã/verso- 50 bani
Cugir, 21.07.2005
INIÞIATOR
AVIZAT,
PRIMAR,
SECRETAR,
Ing. Adrian Teban
jr. Ioana Paºtiu

Ocolul Silvic Sâpcea Cugirun an ºi jumãtate de activitate!
Ocolul Silvic Sâpcea-Cugir R.A. s-a înfiinþat
la nivelul Consiliului Local Cugir prin H.C.L. nr.
7 / 29.01.2004 ºi funcþioneazã în baza
,,Autorizaþiei de funcþionare nr. 66 / 04.03.2004“,
emisã de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului, începând cu data de
01.05.2004. Ocolul, administreazã în regim silvic,
în baza normelor ºi legilor silvice- general valabile
pentru tot fondul forestier naþional- pãdurile
aparþinând oraºului Cugir, în suprafaþã de 4469,4
ha., iar dupã data de 01.10.2004 a preluat în
administrare ºi pãdurea Composesoratului
Grãniceresc Cugir, în suprafaþã de 1121,6 ha.,
astfel în prezent gospodãreºte suprafaþa de 5591,0
ha.
Pãdurea administratã se aflã, ca ºi aºezare
geograficã în jurul oraºului Cugir, a comunei
Vinerea ºi în zona Canciu – între Valea Sâpcii ºi
Valea Moliviºului pe Râul Mare ºi zona Tãul
Lupºei pe Râul Mic. Ca specii de bazã predominã
Fagul, (aprox. 50%) ºi Molidul (aprox. 30%),
restul fiind specii de
amestec.
Constituirea
Ocolului Silvic SâpceaCugir R.A., arondarea pe
cantoane ºi brigãzi
silvice,
angajarea
personalului silvic ºi a
celui administrativ-economic, s-a realizat în
temeiul prevederilor
,,Instrucþiunilor privind
autorizarea personalului
silvic,
avizarea
constituirii ºi autorizarea
funcþionãrii structurilor silvice pentru
gospodãrirea pãdurilor proprietate privatã ºi a
celor proprietate publicã aparþinând comunelor,
oraºelor ºi municipiilor”, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr.116 din 13 martie 2002.
O.S. Sâpcea-Cugir R.A. are în componenþã
3 brigãzi, cu 11 cantoane, deservite de 3 brigadieri
ºi 11 pãdurari. Personalul TESA este compus din
patru ingineri, un contabil, un secretar, un ºofer
ºi o femeie de serviciu. Personalul silvic a fost
angajat pe criterii profesionale (peste 80 % este
personal nou care nu a lucrat la vechiul Ocol),
fiind examinat atît de I.T.R.S.C. Deva, cât ºi la
angajare de comisia O.S.Sâpcea-Cugir R.A.
Conducerea O.S.Sâpcea-Cugir R.A. este
asiguratã de Consiliul de administraþie, numit în
condiþiile prevãzute de lege, prin Hotãrârea
Consiliului Local nr.7/29.01.2004, este compus
din 7 membri, dintre care unul este ºeful de Ocol,
în calitate de preºedinte al consiliului de
administraþie.
Activitatea propriu zisã a debutat în condiþii
total nefavorabile, neavând un sediu de Ocol, fãrã
maºinã de serviciu, fãrã cantoane silvice în teren,
fãrã echipament silvic (þinutã, arme de pazã, etc.)
ºi mai ales fãrã nici un sprijin financiar de pornire.
De asemenea, în teren cu ocazia preluãrii, s-a
constatat cã existã un volum mare de masã
lemnoasã (cu precãdere molid), uscat, rupt sau
doborât de unu sau doi ani, care în parte era
depreciat valoric.

S-a trecut urgent cu tot personalul la munca în
teren, s-au marcat în ordinea necesitãþii toate
arboretele afectate de doborâturi, uscãri în masã
(provocate în special de atacul insectei Ips
typografhus, care a fãcut ravagii în zona munþiilor
Cugir ºi Sebeº în anii 2003-2004).
S-a plantat în regim de urgenþã 3 ha cu specii de
rãºinoase (molid ºi brad), iar din primele încasãri,
pe lângã plata salariilor, am început dotarea cu
minimul necesar, respectiv s-a achiziþionat un
autoturism Dacia 1304- 4x4, ciocane silvice, clupe
forestiere ºi ulterior douã calculatoare. Neavând
sediu, activitatea de birou, s-a desfãºurat impropriu
în douã camere sumar amenajate în incinta
R.A.Cugireana, pânã în data de 10.12.2004, când sau terminat lucrãrile la sediul nou din strada Serelor
nr.6.
Ca realizãri conform B.V.C.- ului pe 2004
menþionãm urmãtoarele :
-S-au pus în valoare 22 500 m.c. masã lemnoasã
( posibilitatea pe 2004– 15382 m.c. ºi parte din
posibilitatea lui 2005).
-S-a vândut prin
licitaþii publice, sau la
populaþie un volum de 14
800 m.c. masã lemnoasã, în
valoare de 6 800 mil. lei,
faþã de 5 850 mil. lei
estimaþi în B.V.C.
-S-au fãcut investiþii în
valoare
totalã
de
2.024.032.356 lei, din care
1.656.410.706 lei pentru
sediul Ocolului.
-S-a
dotat
tot
personalul cu þinutã
adecvatã.
-S-a asigurat cu lemn de foc pentru iarnã
populaþia oraºului Cugir, a satelor de munte limitrofe,
a comunei Vinerea. Preþurile au fost accesibile, fiind
sub preþurile Ocolului de stat, astfel încât au avut
acces la lemn de foc ºi romii de pe Râul Mic ºi strada
George Coºbuc.
-S-au luat mãsuri speciale de prevenire a
sustragerii de masã lemnoasã din pãdure, prin
patrulãri comune cu Poliþia (s-au întocmit procese
verbale de contravenþie), s-a instalat poartã de fier în
punctul Cetate, pentru a limita accesul în aceastã
zonã.
-S-a reabilitat clãdirea serei, care era complet
depreciatã ºi se va folosi ca solar pentru producerea
de specii silvice ornamentale.
Având în vedere rezultatele noului Ocol ºi
considerând investiþiile de 2.024.032.356 lei ca
profit, întrucât prin lege Primãria Cugir era obligatã
sã doteze Ocolul nou înfiinþat, cu sediu ºi mijloacele
necesare începerii activitãþii), apreciem cã profitul
net de aproximativ 2 miliarde lei, din care conform
B.V.C.- ului pe 2004, 75% se va vira cãtre bugetul
local, este un rezultat bun.
În viitorul apropiat se vor prelua în condiþii de
profit pãdurile Consiliului Local Sãliºte ºi a altor
solicitanþi limitrofi, mãrind astfel suprafaþa
administratã de O.S.Sâpcea- Cugir R.A. ºi
profitabilitatea instituþiei noastre.
Ing.Ioan GheorgheTÃMAN
ªef Ocol Sâpcea Cugir
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Pe platforma de la S.C. U.M. Cugir S.A.
renaºte industria de armament!
În ultima perioadã,
conducerea
Companiei
Naþionale Romarm, a purtat
numeroase discuþii cu
conducerea SC UM Cugir,
unde a fost analizat stadiul
lucrãrilor pentru punerea în
fucnþiune a investiþiei „Linie
fabricaþie muniþie calibre tip
NATO”.
Conducerea
Romarm a constatat cã în ultima lunã de zile au fost
înregistrate progrese la
aceastã linie, unde a fost deja
recepþionat fluxul de
fabricaþie pentru calibrele
5,56 mm ºi 7,62 mm, urmând
ca în perioada urmãtoare sã
fie recepþionat ºi fluxul de
fabricaþie pentru calibrul 12,7
mm. Directorul general
Toader Ulise, a obþinut suma
de 5 miliarde lei de la
Guvernul României, necesarã
pentru testarea ºi certificarea
acestor produse, precum ºi
pentru aprobarea angajãrii de

electroniºti pentru întreþinerea
acestei linii de fabricaþie.
S-a trecut la producþia
loturilor de omologare pentru
calibrele 5,56 ºi 7,62
(omologare
produs
ºi
omologare utilaje), care trebuie
sã fie certificate de firma BAE
SISTEM din Marea Britanie.
Rezultatele obþinute pe plan
local, certificã o bunã calitate a
produselor, urmând ca firma
britanicã sã dea verdictul
referitor la certificarea
produselor în maxim douã luni.
Un lucru îmbucurãtor este
faptul cã deja se manifestã
interes pe plan internaþional
pentru aceste produse. Astfel,
conducerea fabricii a purtat
discuþii avansate cu firma SNC
TEC din Canada, care doreºte
sã achiziþioneze de la Cugir
muniþie tip NATO. De
asemenea s-au purtat discuþii ºi
cu preºedintele companiei
Fiocchi- Italia, Stefani Fiocchi,

care doreºte achiziþionarea de
componente de muniþie, pentru
piaþa Europei de Vest. În luna
septembrie, partea italianã va
veni la Cugir pentru
continuarea discuþiilor ºi
perfectarea contractelor.
Cu firma Walther, una
dintre cele mai vechi ºi mai
cunoscute firme de armament
din Germania, continuã
colaborarea începutã în urmã
cu câteva sãptãmâni, când au
fost livrate 700 de pistoale cu
gaz ºi cu bilã de cauciuc
montate la Cugir, urmând ca în
decurs de douã sãptãmâni sã fie
montat un alt lot de 800 de
pistoale. În luna octombrie, va
avea loc lansarea pistolului
Walther P99, calibru 9 mm,
montat la Cugir, eveniment la
care vor fi invitaþi reprezentanþi
ai Ministerului Apãrãrii
Naþionale,
Ministerului
Administraþiei ºi Internelor,
Jandarmeriei Române, S.R.I. ºi

ai altor instituþii interesate,
producãtorii dorind sã
trezeascã interesul acestor
potenþiali benefiaciari, prin
calitaea,
tradiþia
ºi
performanþele acestor pistoale.
Dorim sã extindem pe viitor
colaborarea cu firma Walther,
prin fabricarea la Cugir a
tuturor pãrþilor metalice de la
pistoalele germane ºi montarea
lor la Cugir.
Avem tradiþie în fabricarea
armelor, avem oameni
pregãtiþi, avem capacitãþi de
producþie, existã deschidere
din partea echipei manageriale
pentru colaborãri în acest
domeniu ºi suntem siguri cã
industria de armament va
renaºte pe platforma de la SC
UM Cugir!
Ing. Ulise TOADER
Director general
SC UM Cugir SA

Poliþia oraºului Cugir vã informeazã:
În urma unei acþiuni organizatã în baza unor date ºi informaþii
deþinute la nivelul unitãþii noastre, au fost depistaþi numiþii
VARGA P. de 16 ani, din Cugir, str. G. Coºbuc, fãrã ocupaþie;
SABAU CRISTIAN-MIHAI de 19 ani, fãrã ocupaþie; MATULA
IOAN de 19 ani, fãrã ocupaþie; TANASE IOAN-ENACHE de
24 ani, fãrã ocupaþie; BODOR GABRIEL- ADRIAN de 22 ani,
fãrã ocupaþie, toþi din Cugir, care în perioada 10.05 – 26.05.2005
au comis 5 spargeri de magazine pe raza oraºului Cugir, respectiv:
SC LA NOI, SC ALBAPAM, SC FLAMINGO SRL, AF
MONTANA ºi SC DESPA ALCO SRL toate din Cugir, fapte
rãmase iniþial cu A.N. Infractorii au sustras bunuri alimentare,
þigãri, cafea ºi bani, prejudiciul produs fiind recuperat în proporþie
de 65%. Prin extinderea cercetãrilor rezultã cã numiþii VARGA
P.- minor, SABAU CRISTIAN-MIHAI ºi MATULA IOAN sunt
ºi autorii furtului prin efracþie comis din Biserica Ortodoxã
Romoºel, com. Romos, jud. Hunedoara, de unde au sustras
odoarele bisericeºti respectiv o Evanghelie cu coperte aurii,
Cãdelniþa din metal galben, 2 Potire unul galben si unul din metal
alb, 1 disc cu picior din metal galben ºi 4 coroane regale din
metal alb pentru cununii, bunuri ce au fost îngropate de cãtre
autori în pãmânt, lângã un pârâu de pe Dealul Gãrgãleu din Cugir,
bunurile fiind recuperate, prejudiciul depãºind 40.000.000
lei.Susnumiþii sunt cercetaþi în stare de libertate pentru stabilirea
întregii activitãþi infracþionale.
La data de 11.06.2005, pe DN 7 , la Km 351 + 333 m, a avut
loc un accident de circulaþie în care ºi-au pierdut viaþa, BUTUZA
CORNEL, conducãtor auto ºi soþia acestuia.
În data de 26.06.2005, numitul ISPAS NICOLAE din com.
Meteº, în timp ce manevra autoturismul cu nr. AB-04-NJG în
spate, surprinde pe numita N.M. de 60 ani, din Cugir, pe care o
accidenteazã mortal. Susnumitul este cercetat pentru comiterea
infracþiunii de ucidere din culpã.
La data de 26.06.2005, a fost gãsit spânzurat, la domiciliul
sãu din Cugir, str. T. Vladimirescu, nr. 10, numitul TODOR
MIRCEA GHEORGHE de 82 ani.Din cercetãri s-a stabilit cã
acesta s-a sinucis , fiind bolnav psihic.
La data de 30.06.2005, orele 04.00, fiind în stare avansatã

de ebrietate, numitul STOICA GABRIEL de 21 ani, din Cugir,
a spart cu pumnii un numãr de 3 geamuri ale discotecii Wake
Up din Cugir. Susnumitului i s-a întocmit dosar penal, pentru
savârºirea infracþiunii de distrugere ºi ultraj contra bunurilor
moravuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice.
În data de 01.07.2005 pe râul Cugir, în aval de S.C. U.M.
CUGIR S.A., a avut loc un accident ecologic , în urma cãruia sa distrus fauna piscicolã. La faþa locului s-au deplasat poliþisti
împreunã cu angajaþi ai Gãrzii naþionale de mediu, care au
efectuat cercetãrile de rigoare, stabilindu-se cauzele poluãrii
fiind cianurile deversate. Cercetãrile continuã pentru stabilirea
sursei de poluare.
La data de 02.07.2005, a fost gãsitã decedatã, numita V.A.
de 53 ani , pe str. Doinei din Cugir. În urma verificãrilor s-a
stabilit cã decesul a survenit în urma unui stop cardio – respirator.
În data de 06.07.2005, în urma investigaþiilor efectuate, a
fost identificat autorul furtului din S.C. MAXX GROUP S.R.L.
Cugir, în persoana numitului Stefan Vasile Marius de 19 ani,
din Cugir, prejudiciul produs fiind recuperat în totalitate.
În data de 07.07.2005, cu ocazia unei acþiuni efectuate pe
raza de competenþã, au fost identificaþi autorii furturilor comise
in noaptea de 05/06.07.2005, din cadrul S.C. OANA STAR
S.R.L. Cugir ºi S.C. U.M. CUGIR S.A. secþia Cuplaje, în
persoana numiþilor Sabau Cristian Mihai de 19 ani din Cugir,
Notar Radu Constantin de 20 ani, din Cugir ºi Creþu C. de 15
ani, din Cugir, prejudiciul fiind recuperat în proporþie de 60%.
Tot cu aceastã ocazie, au fost aplicate 28 sancþiuni
contravenþionale, în valoare de 27.300.000 lei, a fost ridicat un
permis de conducere ºi un certificat de înmatriculare.
La data de 10.07.2005, am fost sesizaþi despre faptul cã pe
Râul Mare, în zona pârâul lui Lazãr, a fost gãsitã o persoanã
spânzuratã. Cu ocazia cercetãrilor s-a stabilit cã persoana în
cauzã, se numeºte MARTINIUC GHEORGHE de 36 ani, din
com. Bistra, sat Crasna Viºeului, jud. Maramureº, care s-a sinucis
din cauza unor probleme financiare.
Comisar Nicolae OLARU
ªeful Poliþiei oraºului Cugir

Sfatul Specialistului:
Mana Viþei de viePlasmopara viticolã
Din punct de vedere fitosanitar anul acesta este extrem de dificil
deorece umezeala excesivã favorizeazã dezvoltarea bolilor,
determinând o presiune de infecþie nemaipomenitã în ultimii ani.
Prin urmare plantele sunt atacate de multiple boli care pot sã ducã
chiar la compromiterea completã a producþiei. In articolul de faþã
vom discuta de una din aceste boli ºi anume mana viþei de vie
(PLASMOPARA VITICOLÃ).
Aceastã boalã este originarã din America de Nord. În Europa a
fost observatã prima oarã în Franþa în anul 1878 ºi, din aceastã þarã,
s-a rãspândit peste tot cu mare rapiditate, determinând, alãturi de
filoxerã, pagube considerabile plantaþiilor viticole. La noi în þarã,
mana a fost observatã în anul 1887 în podgoriile Buzãului. Pagubele
produse de manã sunt foarte mari, nu numai în anul când boala se
manifestã cu intensitate (aºa cum se întâmplã în anul acesta), ci ºi
în anii urmãtori. Vinurile provenite din viile mãnate sunt acide, cu
un procent foarte mic de alcool (datoritã unui procent redus de
zahãr în must), farã buchet ºi se îmbolnãvesc de ,,balosire”.
Simptome. Atacul de manã se manifestã pe toate organele aeriene
ale viþei: frunze, lãstari, cârcei, flori, ciorchini ºi boabe.
Atacul pe frunze: Petele de manã pe frunze, au aspect variat în
funcþie de momentul pruducerii infecþiei. În primavarã, petele sunt
de culoare galbenã-undelemnie, au un contur difuz, de mãrimi
diferite de la câþiva mm. la câþiva cm. (stadiul petelor undelemnii).
Cu timpul, centrul acestor pete se brunificã, frunza luând un aspect
ars (stadiul de arsuri pe frunze). Pe partea inferioarã a frunzei, în
dreptul acestor pete, se constatã prezenþa unui puf albicios, format
din conidioforii ºi conidiile ciupercii.
Pe lãstarii tineri cât ºi pe cârcei ciuperca produce pete alungite,
de culoare brunã, care, pe timp umed se acoperã cu puf albicios.
Atacul pe ciorchinii tineri poate fi foarte periculos în anii cu
precipitaþii abundente. Aceºtia se îngãlbenesc ºi se acoperã cu puf
albicios.
Pe bobiþele de struguri mana se manifestã prin acoperirea
acestora cu puf albicios, dupã care se brunificã, se zbârcesc ºi uneori
se desprind de pe ciorchine ºi cad.
Combatere : Se recomandã aplicarea mai multor mãsuri , mana
fiind mai pãgubitoare în viile neîngrijite. Se recomandã ca terenul
din vii sã fie menþinut curat de buruieni, pentru a se evita o atmosferã
umedã, propice infecþiilor cu manã. Deasemenea legatul, copilitul
cât ºi cârnitul se vor executa la timp; prin cârnit se eliminã din vii
lãstarii nestropiþi, care sunt foarte receptivi la manã.
Pentru combaterea chimicã a acestei boli, se pot folosi mai multa
fungicide, dar având în vedere cã viþa de vie poate fi afectatã ºi de
alte boli periculoase (fãinare, putregai, etc.), se recomandã amestecuri
de substanþe ca:
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 0,25%+TOPSIN 70 PU-RV 0,1%
sau
MIKAL FLASH 0,3%+TRIFMINE 30 WP 0,03% sau
SECURE 0,15%+VECTRA 10SC 0,03%
Gheorghe SPÃTÃCEAN

OAMENI-adaptare
Îmi pare aºa ciudat
C-avem atâta vreme pentru urã
Când viaþa nu-i decât o picãturã
Între acest tãrâm ºi celãlalt.
ªi e neînþeles de trist
Cã nu privim la ce mai des
Cã nu culegem flori
Cã nu iubim
Noi care atât de repede murim.
Ieri ne-am nãscut,
Azi am trãit,
Iar mâine nemurirea
Pe toþi în cer ne va urni!
Dar vom uita trãirea?
Iulia JURJ

Reprezentanþii Fabricii de Arme Cugir în vizitã în Austria!
În perioada 12 – 15 iulie
2005, o delegaþie a Fabricii
de Arme Cugir, condusã de
Directorul general Francisc
Kudler, a efectuat o vizitã la
sediul firmei Glock- Austria.
Au fost purtate convorbiri cu
conducerea firmei, privind
proiectele comune creionate
cu ocazia vizitei pãrþii
austriece la Cugir.
Proiectele comune se
referã la lãrgirea sferei de
colaborare între cele douã
firme, prin comercializarea

de cãtre Fabrica de Arme
Cugir a pistoalelor Glock cãtre
persoanele fizice din România,
prin montarea la Cugir a
aparatelor de ochire cu tritiu la
pistoalele Glock (atât pentru
România cât ºi pentru export),
precum ºi lãrgirea volumului
de produse montate la Cugir
pentru piaþa externã.
În Austria au fost
continuate discuþiile începute
la Cugir, pentru strângerea
relaþiilor între firmele Glock ºi
F.A.Cugir, cu finalitatea doritã

de cele douã pãrþi- realizarea
unui joint –venture. Prin
realizarea acestui joint-venture, se doreºte diversificarea
producþiei, întãrirea poziþiei de
piaþã a celor douã firme ºi
crearea de noi locuri de
muncã.
Cu ocazia vizitãrii celor
douã capacitãþi de producþie
din Austria, delegaþia românã
a constatat nivelul ridicat
tehnico-tehnologic al acestora,
sistemul modern organizatoric
ºi de management al calitãþii,

precum ºi tipul avansat de
culturã organizaþionalã existent în firma Glock.
Toate acestea constituie
ºi þinte strategice pentru
Fabrica de Arme Cugir,
legãturile strânse cu firma
Glock fiind benefice firmei
noastre, modelele moderne
vãzute în Austria putând fi
transpuse ºi la Cugir, în
beneficiul tuturor.
Ing. Francisc KUDLER
Director general
F.A.Cugir
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