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FESTIVALUL “TOAMNA CUGIREANÃ” 2005

A mai trecut o ediþie a Festivalului „Toamna Cugireanã”, cea de a IX-a, în care am încercat sã aducem în faþa
participanþilor tot ce are mai bun oraºul nostru, comunitatea noastrã. Au fost trei zile în care am dorit sã sãrbãtorim, sã
uitãm de necazuri, sã uitãm de problemele de zi cu zi. Pentru cã din pãcate am avut parte anul ãsta ºi de necazuri, dar
împreunã, administraþie publicã ºi cetãþeni, am reuºit sã le depãºim...
A fost o „Toamnã Cugireanã” plinã, pe care ne-am fi dorit-o ºi mai bogatã, chiar ºi vremea a þinut cu cugirenii, care au
avut parte de trei zile pline manifestãri. Expoziþii, concursuri sportive, simpozioane, muzicã uºoarã ºi popularã, toate s-au
bucurat de o bunã primire din partea participanþilor, la ele luând parte peste 5.000 de localnici ºi oaspeþi.
Ne-am bucurat de prezenþa la Cugir a Ministrului Apãrãrii Naþionale Teodor Atanasiu, a Prefectului judeþului Alba
Cosmin Covaciu, a vicepreºedintelui Consiliului Judeþean Dan Simedru, a deputaþilor Tiberiu Bãrbuleþiu ºi Nicolae Popa,
precum ºi a altor reprezentanþi ai administraþiei judeþene ºi locale.
În cadrul manifestãrilor a avut loc un interesant simpozion cu tema „Tehnologii moderne de fabricare a armamentelor”,
a V-a ediþie a concursului OFFROAD CHALENGE CHARMILLLES, concursuri de tenis de câmp, fotbal, karturi, mountain-bike ºi skate-boarding. Nu au lipsit tradiþionalele expoziþii unde cugirenii au prezentat cu mândrie tot ceea ce are mai
bun oraºul de la poalele Drãganei.
Tineri ºi vârstnici, au putut urmãri interesante programe artistice, cu muzicã uºoarã ºi popularã, dans sportiv, Festivalul
Toamna Cugireanã 2005 încheindu-se cu un super concert IRIS ºi focuri de artificii.
Primarul Cugirului Adrian Teban ºi organizatorii, Consiliul Local ºi Primãria oraºului Cugir, mulþumesc celor care au
muncit la realizarea acestui festival ºi tuturor sponsorilor care au contribuit la aceastã sãrbãtoare a cugirenilor.
Vã aºteptãm ºi la anul viitor la Toamna Cugireanã, cu sãnãtate ºi cu bucurii!
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraºului Cugir

M-am simþit foarte bine la Festivalul „ Toamna
Cugireanã” ºi mã bucur cã an de an ne întâlnim cu
cugirenii la momente de veselie ºi de bucurie. ªi chiar
dacã suntem în zile de sãrbãtoare, nu pot sã nu le transmit cugirenilor mesajul meu de speranþã ºi optimism ºi
sã le spun cã noi încercãm pe toate planurile sã promovãm
imaginea Cugirului. Sãptãmâna aceasta m-am întâlnit cu
Consulul general al Germaniei de la Sibiu ºi am discutat
cu dânsul posibilitatea dezvoltãrii parteneriatului
româno-german de la Cugir, de la firma Star Transmission. Germanii ºtiu foarte bine cã la Cugir existã oameni harnici, foarte bine
pregãtiþi, care aºteaptã locuri de muncã bine plãtite. Consulul general al
Germaniei m-a asigurat cã în foarte scurt timp va fi organizatã o delegaþie a
unor oameni de afaceri din Germania, cu care vom veni cu siguranþã ºi la Cugir.
Ne dorim ºi noi ºi dumneavoastrã o dezvoltare trainicã a oraºului Cugir, iar
acum, în ceas de sãrbãtoare le urez tuturor cugirenilor multã sãnãtate, spor în
toate, sã lase lucrul deoparte, mãcar în aceste zile de sãrbãtoare ºi sã bem o bere
ºi sã mâncãm un mic, sã fim împreunã la Festivalul „ Toamna Cugireanã” !
Prefectul judeþului Alba
Cosmin COVACIU

Am þinut sã particip în mod deosebit la Conferinþa referitoare
la tehnologiile moderne în fabricarea armamentelor, pentru cã
vreau sã fiu alãturi de ambiþioºii ingineri români, care se chinuiau
sã þinã în viaþã industria de apãrare din România, o emblemã altã
datã pentru þara noastrã. Chiar dacã România nu va fi niciodatã
un producãtor de ceasuri mai bun ca Elveþia, dorim sã revenim în
topul mondial cu industria de apãrare, în acest sens colaborând
foarte bine cu Ministerul Economiei ºi Comerþului, pentru
realizarea acestui deziderat. Ministerul Apãrãrii Naþionale, în
calitate de client al industriei de apãrare, ºi-a stabilit ca obiectiv
includerea industriei de apãrare româneºti în toate programele de
înzestrare ale armatei române.
Fiind un fiu al Cugirului, nu pot sã nu fiu aproape de cugireni
cu inima, ºi sã le transmit în aceste momente de sãrbãtoare prilejuite
de Festivalul „Toamna Cugireanã”, sã fie sãnãtoºi, sã îºi realizeze
toate dorinþele, iar acum, toamna, când îºi culeg roadele muncii,
sã vadã cã e un pic mai bine pentru ei. O sã vizitez în continuare
expoziþiile ºi vreau sã merg neapãrat sã beau o bere sau un vin
împreunã cu Primarul, cu cugirenii ºi cu prietenii. Eu cred cã în
aceste zile frumoase toþi cugirenii trebuie sã fie alãturi ºi sã se
bucure împreunã.
Teodor ATANASIU
Ministrul Apãrãrii Naþionale
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Sunt prezent ºi anul acesta, ca în fiecare an, alãturi de aceºti oameni
minunaþi la Festivalul „ Toamna Cugireana”, o mare sãrbãtoare care nu este
numai a cugirenilor, pentru cã a intrat deja în tradiþia judeþului. Mã bucur
foarte mult cã se pãstreazã tradiþiile ºi obiceiurile strãmoºeºti, noi având
obligaþia sã le menþinem ºi noi sã le transmitem mari departe viitoarelor
generaþii.
Vin la Cugir cu mare plãcere ºi la sãrbãtori, dar vin ºi atunci când sunt
probleme. Am participat cu interes la simpozionul privind problematica
industriei de apãrare, pentru revigorarea acestui segment important al industriei.
Eu am fãcut o interpelare în Parlamentul României, prin care solicitãm
Ministrului de Externe Rãzvan Ungureanu, aprobarea de urgenþã a licenþei de
export pentru produsele militare de la Cugir. Ministrul mi-a rãspuns zilele acestea ºi mi-a promis, cã
pânã la sfârºitul lunii acesteia, va elibera licenþa de export, în aºa fel încât Cugirul sã nu aibã de suferit
din punct de vedere financiar ºi sã se pãstreze locurile de muncã. Din pãcate noi facem o greºealã de
mulþi ani de zile, nu punem nimic în loc, distrugem, transformãm, într-un morman de fiare ºi moloz
întreprinderile pe care le mai avem ºi mai funcþioneazã ºi nu ne preocupãm destul de ele, astfel încât
sunt aduse la faliment. Iar aceastã situaþie nu mai poate continua ºi sper cã lucrurile vor intra pe un
fãgaº normal ºi trainic ºi pe platforma industrialã de la Cugir. În aceste zile de sãrbãtoare le urez
tuturor cugirenilor multã sãnãtate ºi numai bine, iar la anul, la viitorul festival, sã vedem ºi rezultate
fructuoase, concrete.
Deputat Nicolae POPA

În aceste zile de sãrbãtoare , am venit acasã , ºi ca orice om care þine foarte
mult la locul în care s-a nãscut, eu mã simt foarte bine acasã. Chiar dacã am
venit la Cugir în zi de sãrbãtoare, asta nu înseamnã cã la Cugir este sãrbãtoare
în fiecare zi. Oraºul nostru este un oraº cu probleme, dar pe care sper ca
împreunã sã le putem rezolva, sã trecem cu bine peste ele. Am participat la
simpozionul „Tehnologii moderne în fabricarea armelor” ºi consider cã acest
simpozion s-a potrivit foarte bine sã fie realizat aici la Cugir, pentru cã este
unul dintre semnele de revigorare ale industriei în oraºul nostru. Nu este o
noutate pentru cugireni cã industria în Cugir are o tradiþie de 206 ani, iar eu spuneam în Parlamentul
României, cã în timp ce alþii care azi conduc lumea, nu erau înfiinþaþi ca ºi stat, noi la Cugir, am
început sã facem industrie. ªi cred cã ar trebui sã fim cu toþii mândri de aceasta, chiar dacã Cugirul a
avut 3 sincope în viaþa industrialã, ultima dintre ele, cea de dupa decembrie 1989, pe care o resimþim
din pãcate ºi azi cu toþii. Sunt optimist totuºi, pentru cã se simte o revigorare ºi avem cu toþii datoria
sã contribuim la aceastã revigorare. Sper ca România ºi în special Cugirul, sã facã arme de calitate,
competitive chiar ºi pe piaþa internaþionalã. Am cumpãrat tehnologie modernã, aici avem oameni
pricepuþi, iar Cugirul va renaºte .
Pot sã vã spun cã în urmã cu 3 sãptãmâni, eu am fost iniþiatorul unui proiect de hotãrâre a Consiliului
Judeþean prin care, din Parcul Industrial Cugir, aflat în subordinea Consiliului Judeþean Alba, am
dislocat o suprafaþã de teren ºi o secþie, pe care firma Star Transmission sã îºi poatã extinde activitatea.
Asta înseamnã o triplare a investiþiilor firmei Mercedes în Cugir, înseamnã o triplare a locurilor de
muncã de la aceastã firmã. Noi avem nevoie de industrie performantã, ºi simt cã oraºul nostru începe
sã renascã, iar cugirenii trebuie sã trãiascã mai bine. Sã depãºim statutul de oraº asistat, sã trecem
peste aceastã etapã neagrã din istoria oraºului ºi sã fim mãcar ceea ce am fost. ªi dacã tot suntem la
festivalul „Toamna Cugireanã” îmi exprim dorinþa ca ºi cugirenii sã ajungã sã vadã roadele muncii lor
cinstite!
Dan Coriolan Simedru
Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Alba
La Festivalul „ Toamna Cugireanã” 2005 a avut loc ºi
lansarea lucrãrii „ Cugir- schiþã monograficã”, lucrare care
s-a nãscut în urma unor cercetãri pe care le-am fãcut în
ultimii 10 ani, de când abordez sistematic probleme istoriei
acestor locuri. ªi asta pentru cã mã simt legat de Cugir ca
fiu al acestor locuri. Lucrarea nu este în sine o carte
propriuzisã, ea este un mic compendium, o schiþã, care
prezintã principalele probleme, aspecte, din istoria
Cugirului ºi Vinerii, pânã la jumãtatea secolului al XXlea. Am însoþit aceastã schiþã de monografie de o ilustraþie,
zic eu bine aleasã, din istoria celor douã localitãþi. Aceastã
lucrare doreºte sã prefaþeze douã lucrãri de specialitate dedicate acestor locuri. Prima, va trata Valea
Cugirului, pânã în zorii epocii moderne, o lucrare amplã care trateazã descoperirile arheologice din
aceastã zonã, iar o a doua lucrare va fi dedicatã comunitãþii confesionale a greco-catolicilor din Cugir
în secolele XVIII-IX (una dintre cele mai mari comunitãþi de acest fel din Transilvania acelor timpuri).
Aceastã ultimã lucrare, sper sã iasã în toamna aceasta ºi sã poatã fi lansatã ºi la Cugir. Le mulþumesc
tuturor cugirenilor pentru sprijinul acordat, iar azi, în zi de sãrbãtoare, le doresc multe succese ºi
multã sãnãtate.
Lector univ. Cristian Ioan POPA
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Festivalul „ Toamna Cugireanã” este un festival de tradiþie ,
care iatã, a ajuns la a- IX-a ediþie. Eu am mulþi prieteni în Cugir, mã
simt întotdeauna ca acasã la dumneavoastrã ºi doresc tuturor
cugirenilor sã se simtã foarte bine în aceste zile. ªtim cã oraºul
dumneavoastrã are foarte multe probleme, dar pot sã vã spun cã am
avut câteva iniþiative legate de uzina din Cugir. Acum câteva
sãptãmâni am discutat cu secretarul de stat Chiriac problemele de la
S.C. U.M. Cugir ºi vom continua aceste intervenþii pentru ajutorarea
uzinei din Cugir. Este o întreprindere de tradiþie a industriei româneºti
ºi ne vom lupta pentru revigorarea acesteia, precum ºi pentru gãsirea
de alternative, pentru stimularea investiþiilor la Cugir. Chiar dacã în
ultimii ani Cugirul a trecut printr-o perioadã foarte grea, eu sper cã lucrurile se vor rezolva,
cã va fi mai bine pentru cugireni. Acum, fiind la Festivalul „ Toamna Cugireanã” trebuie
însã sã uitãm de necazuri ºi sã încercãm sã ne distrãm, aºa cã le urez cugirenilor multã
sãnãtate ºi sã se bucure de aceastã toamnã minunatã!
Deputat Tiberiu BÃRBULEÞIU
Îmi face o deosebitã plãcere sã adresez un salut cordial, precum
ºi cele mai calde felicitãri locuitorilor oraºului Cugir, mai ales cã
recent, am aniversat împreunã „Zilelor oraºului Cugir. Aº dori sã vã
adresez îndemnul de a continua cu aceiaºi pasiune, hãrnicie ºi talent
tradiþiile ºi obiceiurile specifice oraºului spre binele comun al tuturor
care stau la aceeaºi masã a vieþii. Pe teritoriul Cugirului de azi, s-au
perindat maghiari, germani, rromi si alte naþionalitãþi dezvoltându-se
o sintezã culturalã pe o fundaþie româneascã tipic transilvaneanã. Sã
nu uitãm puternicele valenþe culturale ale oraºului Cugir. Originile
celebrei Fanfare de la Cugir dateazã încã din 1893. Fanfara lui Gãlan, formatã din români ºi
rromi de un extraordinar talent muzical ºi o virtuozitate de renume naþional, avea un repertoriu
bogat fiind cunoscutã pânã în cele mai îndepãrtate colþuri ale þãrii.
Cãluºarii sunt o altã mândrie a oraºului Cugir, care au purtat renumele urbei în întreaga þarã ºi
chiar peste hotare. Chiar dacã, în prezent, oraºul trece printr-o perioadã mai puþin fastã, Cugirul
rãmâne unul, din pilonii principali ai judeþului Alba. Cugirul a fost numãrul unu la nivel naþional
în industria armamentului, având o tradiþie de neatins în domeniu. A reprezentat ºi reprezintã
în continuare pepiniera inginerilor, care cu minþi strãlucite ºi talent au brevetat o serie de
proiecte importante pentru industria ºi economia naþionalã. Sã privim încrezãtori în viitor ºi sã
nu uitãm cã în prezent s-au fãcut puternice investiþii autohtone ºi strãine care, sunt sigur ca vor
ridica oraºul la standardele de altã datã. Vreau sã vã asigur cã în calitate de reprezentant al
Guvernului în teritoriu, nu voi uita niciodatã Cugirul ºi mã voi zbate pentru binele si prosperitatea
acestei urbe ºi a locuitorilor sãi. Aici sunt oameni destoinici, curajoºi, bravi, dârzi, care vor
triumfa, sunt sigur, în orice momente mai grele. Sã ne aducem aminte cu pioºenie de martirii de
la Cugir, care ºi-au dat viaþa pentru ca noi toþi, sã avem un trai mai bun, sã ne putem bucura de
valorile democraþiei. Cugirul, oraº martir este un oraº simbol al judeþului Alba, al României.
Doresc sã vã mai spun cã am fost onorat sã particip la serbãrile organizate cu prilejul Zilelor
oraºului Cugir ºi cã vã urez multã sãnãtate, fericire ºi prosperitate dumneavoastrã ºi familiilor
dumneavoastrã.
Clement NEGRUÞ, Subprefectul judeþului Alba
An de an festivalul “Toamna Cugireanã”, intrat deja în tradiþia localã ºi judeþeanã, ºi nu numai, a
devenit mai bogat în manifestãri cultural – sportive, al creaþiei ºi bunurilor materiale, realizate de concetãþeni.
Dorinþa de afirmare, pasiunea ºi stãruinþa au scos în evidenþã realizatori de bunuri deosebit de valoroase. La
acest festival se prezintã munca concetãþenilor din anul de referinþã. Proverbul “toamna se numãrã bobocii”
se potriveºte cu prisosinþã la scopurile ºi rezultatele festivalului nostru.
Primul festival a fost organizat în 1997, ca urmare a ideii apãrute la festivalurile prilejuite de împlinirea
a 500 de ani de la atestarea documentarã a oraºului Cugir – în comisia de urbanism a Consiliului Local ºi
cetãþeni preocupaþi de aducerea în plin plan a valorilor materiale ºi spirituale alea Cugirului. Primele demersuri
hotãrâte au fost puse în practicã de primar, de Clubul Copiilor prin d-l Nedea Gheorghe (director artistic al
tuturor festivalurilor), solistul de muzicã popularã, Berian Gheorghe, prezent pe scenã la toate celelalte ediþii,
(fiu al Cugirului), vicepreºedintele Consiliului Judeþean , prof. Bele Ioan (fost profesor la Cugir) ºi subprefectul
Pereº Alexandru (actualmente senator).
Contribuþia societãþii “Grãnicerul” la toate ediþiile festivalului a fost decisivã, asigurând dovada portului,
cântecului ºi tradiþiilor cugirene. Momentul festivalului trebuia sã coincidã cu perioada de coborâre a oilor de
la munte, respectiv ultima sâmbãtã ºi duminicã a lunii septembrie , ºi desigur cu culesul viilor.
Ediþie de ediþie a adus în prim plan realizãrile deosebite ale S.C. U.M. Cugir S.A., mai recent ºi S.C.
Fabrica de Arme Cugir, S.C. Nova Modul, S.C. Mould, SOCOM ªurianu, S.C. Speranþa, S.C. Sedirom, Asociaþia
Nãsâpiºte, Asociaþia vânãtorilor ºi pescarilor filial Cugir. Expoziþiile de picturã ºi sculpturã , sub conducerea
d-nei prof. Rodica Florea, ºi grupul de doamne din echipa sa, ca ºi doamna prof. Dumitrean Claudia ºi d-na
Muscalu Rodica, cu goblene ºi dantelãrie, au fost de excepþie. De regulã, majoritatea exponatelor au fost
noutãþi, autentice ºi de mare valoare, cugirenii putând sã-ºi admire de fiecare datã produsul muncii ºi creaþiei,
sã-l arate familiei ºi prietenilor, „sã se vadã pe sine”.
La fiecare deschidere oficialã a celor nouã festivaluri s-au prezentat teme de actulitate ºi de foarte mare
interes, pentru comunitatea, ºcoala cugireanã, cultura localã, uzina ºi problemele sociale, religia, istoria,
cetãþenii de frunte ai oraºului, ºi la ultima ediþie, “Tehnologii moderne în fabricarea armamentelor”.
Caracteristic este cã tot mai mulþi concetãþeni ºi agenþi economici, ºcoli ºi biserici, se implicã în realizarea
programului festivalului cu numeroase realizãri de excepþie, fapt ce conferã festivalului statutul de “Festival
al tuturor cugirenilor”.
Ing. Aurel VOICU
Viceprimar
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PROIECT DE HOTÃRÂRE
Privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2006
Consiliul local al orasului Cugir, judeþul Alba, întrunit în ºedinþã ordinarã
Având în vedere :
referatul de specialitate nr. 10264/25.08.2005 ºi referatul nr. 10370/29.08.2005 întocmit de
Biroul “Administrarea Domeniului public”
referatul nr. 10369/29.08.2005 întocmit de Comisia de redactare a propunerii de instituire a taxei
de rezervare teren proprietate publicã
referatul de specialitate nr. 10373/20.08.2005 întocmit de administratorul Cãminului Cultural
Vinerea, d-l Buda Ioan, prin care propune modificarea taxelor de închiriere ale localului
referatul de specialitate nr. 10307/29.08.2005 al compartimentului “ Autorizãri, Preþuri, Tarife ºi
Control”
referatul nr. 10306/29.08.2005 al compartimentului “ Autorizãri, Preþuri, Tarife ºi Control”
referatul nr. 5903/26.08.2005 întocmit de Serviciul “Taxe ºi impozite”
Privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pe anul fiscal 2006;
Þinând cont de prevederile
art. 38(alin.2) lit. “d” din Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
O.G. nr. 45/2003 privind finanþele publice locale cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi
H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal;
Analizând planul urbanistic general aprobat prin Hotãrarea Consiliului Local al oraºului Cugir nr. 35/
1998;
Þinând seama de necesitãþile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2006 în
scopul asigurãrii finanþãrii cheltuielilor publice locale pe de o parte, precum ºi de conditiile locale
specifice zonei pe de altã parte.
În temeiul art. 46(alin.1) din Legea nr. 215/2001-Legea administraþiei publice locale cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

HOTÃRÃªTE
Art. 1 Se stabilesc impozite ºi taxele locale pentru anul 2006, astfel:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevãzute în anexa 1 care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre
b) impozitul pe clãdirile persoanelor juridice se calculeazã prin aplicarea unei cote de impozitare
de 0,75% aplicatã la valoarea de inventar a cladirii înregistratã în contabilitatea agentului
economic;
c) în cazul unei clãdiri care nu a fost reevaluatã în ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referintã
cota de impozitare se stabileºte la 10% ºi se aplicã la valoarea de inventar a clãdiri înregistratã
în contabilitatea persoanelor juridice pânã la sfârºitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare;
d) taxa pentru serviciile de reclamã ºi publicitate se calculeazã prin aplicarea cotei de 3% asupra
valorii serviciilor prevãzute în contractul de publicitate;
e) taxa hotelierã se calculeazã prin aplicarea cotei de 5% la tarifele de cazare practicate de
unitãþile de cazare hotelierã de pe raza oraºului Cugir.
Art.2 Se stabilesc pentru anul 2006:
a) normele de aplicare privind introducerea unor tarife de autorizare a activitãþii de transport în
regim de taxi ºi utilizarea infrastructurii de transport rutier de cãlãtori la nivelul orasului Cugir,
ce constituie anexa 2 ce face parte integrantã din prezentul proiect de hotãrare;
b) norme de aplicare privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport
rutier local la nivelul oraºului Cugir,ce constituie anexa 3 ce face parte integranta din prezentul
proiect de hotarâre;
c) norme de aplicare privind introducerea unui tarif unic de rezervare a terenurilor proprietate
publicã la nivelul orasului Cugir
Art.3 Pentru plata cu anticipaþie pânã la data de 15.03.2006 a impozitului datorat de persoanele fizice
pe întreg anul se stabileºte o bonificaþie de 10% la impozit pe clãdiri, impozit pe teren ºi taxa mijloace
de transport.
Art. 4 Se stabileºte o majorare anualã de 20% a urmãtoarelor impozite datorate de persoanele fizice ºi
juridice:
a) la impozitul pe clãdiri datorat de persoanele fizice;
b) la impozitul pe clãdiri datorat de persoanele juridice;
c) la impozitul pe teren, pentru terenul amplasat în intravilan;
d) la taxa pentru:
d.1. eliberarea certificatului de urbanism;
d.2. eliberarea autorizaþiei de foraje ºi excavãri necesarã studiilor geotehnice, ridicãrilor
topografice,exploatãrilor de carierã, balastierelor, sondelor de gaze ºi petrol, precum ºi altor
exploatãri;
d.3. eliberarea autorizaþiei de construcþii pentru chioºcuri, tonete, cabine, spaþii de expunere
situate pe cãile ºi în spaþiile publice precum ºi pentru amplasarea corpurilor ºi a panourilor de afiºaj a
firmelor si reclamelor;
d.4. eliberarea autorizaþiei privind lucrãrile de racorduri ºi branºamente la reþelele publice de apã,
canalizare, gaze, termice, telefonie ºi televiziune prin cablu;
d.5. avizarea certificatului de urbanism de cãtre comisia de urbanism ºi amenajarea teritoriului,
de cãtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeþean;
d.6. eliberarea certificatului de nomenclatura stradalã ºi adresã;
d.7. eliberarea unei autorizatii pentru desfãsurarea unei activitãti economice cât ºi viza anualã a
acestora;
d.8. eliberarea autorizaþiilor sanitare de funcþionare ºi viza anualã a acestora;
d.9. eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri
deþinute de cãtre Consiliul Local;
e) la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã, publicitate;
f) în cazul altor taxe locale;
Art. 5 Se stabileºte o majorare anualã de 30% la taxa asupra mijloacelor de transport.
Art.6 Pentru determinarea impozitului pe clãdiri ºi a taxei pentru eliberarea autorizaþiei de construire în
cazul persoanelor fizice precum ºi a impozitului pe teren pentru anul 2006 se menþine delimitarea
zonelor apribate prin HCL nr. 12/2002.
Art. 7 Pe data adoptãrii prezentei hotãrâri, hotãrârile Consiliului Local nr. 149/2003 ºi 17/2004 îºi
înceteazã aplicabilitatea.
Art.8 (1) Prezenta hotãrare se comunicã prefectului judeþului Alba în vederea exercitãrii controlului cu
privire la legalitate ºi se aduce la cunoºtinþa publicã prin grija secretarului oraºului Cugir.
(2) Aducerea la cunostinþã publicã se face prin afiºarea la sediul administratiei publice locale
cât ºi prin urmãtoarele mijloace de informare în masa: “Curierul de Cugir”, “Informaþia de Alba”,
“Radio Energy” Cugir, TV Astral Telecom ºi pagina de web a Primãriei “ www.primariacugir.ro”.

Poliþia oraºului Cugir vã
informeazã:
În urma unor investigaþii ºi verificãri efectuate de lucrãtori din cadrul Formaþiunii
Poliþiei Ordine Publicã, a fost identificat numitul Nistor Ioan, de 26 ani, din Cugir, care
în perioada 17-19.08.2005 , prin tãierea cu un motofierãstrãu a unui arbore din pãdurea
aflatã în apropierea depozitului Vinerea, a distrus firele de alimentare cu energie electricã
ale depozitului. Prejudiciul a fost recuperat ºi se efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de distrugere.
În data de 24.08.2005, a fost identificat numitul IVANUT VIOREL, de 56 de ani
din Cugir, care în perioada 15-20.08.2005, a sustras o oalã din ciment pentru fântânã,
prejudiciul fiind de 150 RON, iar împotriva acestuia se continuã cercetãrile, sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt.
La data de 28.08.2005, în cadrul unei acþiuni organizatã de cãtre lucrãtorii Formaþiunii
Poliþiei Rutiere Cugir, cu sprijinul lucrãtorilor de la Siguranþã Publicã, în jurul orelor
04,10, a fost depistat în trafic, conducând autovehiculul cu numãrul de înmatriculare
AB-16-ZUO, pe strada I.Creangã din Cugir, numitul SIMULESCU CRISTIANNICOALE de 28 ani, din Cugir. Acesta emana miros de bãuturi alcoolice, iar în urma
testului efectuat cu aparatul alcooltest, a rezultat cã susnumitul avea o concentraþie de
0,64 mg/l alcool pur, în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Orãºenesc
Cugir, unde i-au fost recoltate probe biologice. În cauzã lucrãtorii Formaþiunii Poliþiei
Rutiere Cugir, continuã cercetãrile sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de conducerea
unui autovehicul pe drumurile publice de cãtre o persoanã care are o concentraþie alcoolicã
în sânge ce depãºeste limita legalã.
Patrula de siguranþã publicã, aflatã în serviciu în data de 31.08.2005, pe strada
Victoriei din Cugir, a oprit pentru control, un tractor fãrã numere de înmatriculare, care
tracta o remorcã artizanalã cu lemne de esenþã rãºinoasã, circulând pe direcþia Râul
Mare–Vinerea. Trecând la verificarea conducãtorului auto, s-a stabilit cã acesta se
numeºte HERLEA NICOLAE, din Cugir-Vinerea, care a declarat cã nu poseda asupra
sa acte de identitate, sau care sã ateste provenienþa materialului lemnos din remorca
tractatã. Cu ocazia verificãrilor, s-a constatat cã în remorca tractatã de cãtre susnumit,
se aflau 20 bucãþi buºteni de esenþã rãºinoasã, cu diametrele între 16-20 cm x 8 m. Fiind
testat cu aparatul alcooltest, acesta a indicat cã cel în cauzã, avea o concentraþie de 1,07
mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Orãºenesc
Cugir, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauzã,
lucratorii Formaþiunii Poliþiei Rutiere Cugir, continuã cercetãrile sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de cãtre o persoanã
care are o concentraþie alcoolicã în sânge care depãºeste limita legalã ºi conducerea pe
drumurile publice unui autovehicul neînmatriculat.
În data de 13.08.2005, în jurul orelor 18,30, Poliþia Cugir a fost sesizatã telefonic,
cu privire la faptul cã numitul JUGARU PETRU, din strada Dorului, nr. 1, a avut o
altercaþie cu vecinul sãu PASCU VASILE ºi a fost lovit de cãtre acest cu o furcã în cap.
Deplasându-ne la faþa locului, am constatat faptul cã numitul Jugaru Petru, se afla întins
pe un pat de la domiciliul sãu ºi prezenta leziuni la cap, apoi a fost transportat la Spitalul
Cugir, de cãtre Serviciul Ambulanþã, unde s-a constatat cã acest a suferit un traumatism
cranio-cerebral, cu plagã contuzã parietalã, viaþa nefiindu-i pusã in pericol. Numitul
PASCU VASILE, a fost condus la sediul Poliþiei pentru continuarea cercetãrilor.
În cadrul unei acþiuni organizate de cãtre lucrãtori din cadrul Formaþiunii Poliþiei
Rutiere, în data de 15.09.2005, au fost controlate un numãr de 42 de autovehicule, au
fost aplicate un numãr de 18 sancþiuni contravenþionale, fiind reþinute ºi un numãr de 5
certificate de înmatriculare, pentru diferite abateri de la normele rutiere, în special
defecþiuni tehnice.
În urma examinãrii în baza de date a sistemului AFIS, s-a stabilit pe baza comparaþiilor
dactiloscopice, cã autorul tentativei de furt comisã la magazinul S.C. PREMIUM PLUS
S.R.L. din Vinerea, în noaptea de 26/27.05.2005, este numitul MARIN ANDREILUCIAN din municipiul Hunedoara, iar în urma audierii s-a stabilit cã, coautori la
comiterea faptei au fost ºi numiþii LÃCÃTUª DANIEL-VIRGIL ºi ANIÞESCU
CLAUDIU, ambii din municipiul Hunedoara.
Comisar Nicolae OLARU
ªeful Poliþiei oraºului Cugir

La solicitarea organizatorilor, am adus
la Festivalul „ Toamna Cugireanã” o
expoziþie de fotografie, lucrãri realizate
în perioada interbelicã de cãtre notarul
Vãleanu Gheorghe aflat la Vinerea.
Fotografiile le-am grupat pe tematici
legate de împrejurimile localitãþii Vinerea,
de peisaj, de oamenii locului, arhitecturã,
ridicarea bisericii Sfântul Nicolae din
Vinerea, un monument extraordinar de
arhitecturã, unic la nivelul unei comunitãþi
rurale din aceastã zonã a sudului
Transilvaniei. Sper ca aceastã lucrare sã
îºi gãseascã finalitatea, prin publicarea
unui album cu explicaþiile necesare, astfel
încât amintirile acelor epoci sã fie
transmise viitorimii.
Cercetãtor ºtiinþific
Mihai CÃSTÃIAN
Muzeul Orãºtie
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Ediþia din acest an a Festivalului „ Toamna Cugireanã” este o ediþie bunã ºi
are ºi noutãþi faþã de de anii precedenþi ºi mã refer aici la faptul cã anul acesta
S.C.U.M. Cugir S.A., împreunã F.A.Cugir, au organizat un simpozion pe teme
de pirotehnie ºi detonicã, sub patronajul Societãþii Române de Pirotehnie ºi
Detonicã. Au participat peste 60 de specialiºti din industria de apãrare din cadrul
companiei noastre, precum ºi miniºtrii, secretari de stat, care, pe parcursul
discuþiilor, au promis cã ne vor ajuta ºi cu comenzi pentru fabricile noastre.
Am totuºi o strângere de inimã, pentru cã am vãzut formaþia de cãluºari a
Cugirului împuþinatã anul acesta. Erau pe vremuri vreo 15 oameni în formaþie,
acum nu am vãzut decât 5. ªi eu cred cã trebuie sã facem ceva ºi pentru viaþa culturalã ºi artisticã a
oraºului. Eu mã strãduiesc foarte mult sã trecem Clubul Muncitoresc în patrimoniul Primãriei Cugir
ºi atunci sper cã aceste activitãþi se vor desfãºura mai bine.
ªi pentru cã toamna se numãrã bobocii, vreau sã le transmit cugirenilor multã speranþã, de mai
bine, mai ales salariaþilor noºtri de la SC UM Cugir, pentru cã noi, cei din echipa de conducere, ne
strãduim ºi facem tot ce este posibil, pentru redresarea economicã a firmei ºi implicit pentru bunãstarea
tuturor.
Ing. Ulise TOADER
Director general S.C.U.M.Cugir S.A.

Suntem deosebit de mulþumim cã anul acesta, cu ocazia Festivalului „ Tomna
Cugireanã” am putut organiza Simpozionul pe tema industriei de apãrare, care a
reunit la Cugir specialiºti ºi responsabili din aceastã foarte importantã ramurã. Au
fost prezentate în cadrul simpozionului comunicãri deosebit de interesante în ceea
ce priveºte tendinþele în dezvoltarea armamentelor de calibru mic, tehnologii
moderne în fabricarea armamentelor , tehnologii de execuþie a corpilor de bombã,
tehnologii moderne în fabricarea sistemelor mixte de armamente ºi altele. Faptul
cã la simpozion am fost onoraþi de prezenþa unor secretari de stat, generali ºi
armatei române, a Ministrului Apãrãrii Naþionale Teodor Atanasiu, iar aceºtia ne-au dat asigurãri
cã vor sprijini sectorul industriei de apãrare, ne dau speranþa unei revigorãri rapide a acestui
sector deosebit de important al industriei, care în trecutul nu prea îndepãrtat aducea mari venituri
pentru þara noastrã.
Ne dorim aceastã revigorare atât pentru compania lor ºi pentru oamenii noºtri care meritã un
viitor mai bun. Tuturor cugirenilor ºi salariaþilor de la FA Cugir sãnãtate ºi cât mai multe împliniri.
Ing. Francisc KUDLER
Director general F.A. Cugir

Societatea Românã de Pirotehnie ºi Detonicã , a luat fiinþã în urmã cu 10 ani , ea grupând specialiºtii
din domeniul pirotehnic din unitãþile companiei Romarm , ºi prezintã în fiecare an într-o conferinþã
realizãrile din domeniu. Anul acesta avem la Cugir o conferinþã centratã pe tehnologiile moderne în
fabricarea armamentelor . Din lucrãrile prezentate la Cugir , vreau sã menþionez în mod deosebit
comunicarea prezentatã de d-nul dir. al F.A.C Francisc Kudler referitoare la tendinþele în dezvoltarea
armamentelor de calibre mici. Conferinþa noastrã s-a bucurat de participarea a numeroase personalitãþi
în domeniu , precum ºi a Ministrului Apãrãrii Naþionale , Teodor Atanasiu , a secretarului de stat
din Ministerul Apãrãrii Naþionale Ion Ion a prefectului de Alba ºi a vicepreºedinþilor Consiliului
Judeþean Alba , a Primarului Cugirului , a consilierilor locali. Eu sunt un optimist ºi o sã o spun
mereu : sã sperãm cã va veni soarele ºi pe „ uliþa” pirotehniei româneºti! Sãnãtate tuturor cugirenilor
ºi cât mai multe realizãri.
General de brigadã Constantin BODIN
Preºedintele Societãþii Române de Pirotehnicã ºi Detonicã
Organizarea
Off Roadului
de anul acesta
din cadrul
Festivalului „
To a m n a
Cugireanã” a
implicat o
muncã de 2-3 luni, pentru a
gãsi traseul fãrã a distruge
natura ºi fãrã sã afectãm
proprietãþile particulare. Chiar
dacã în România este destul de
greu sã gãseºti sponsori, firma
mea, Charmilles ne-a oferit
banii pentru premii ºi ne-am
bucurat de prezenþa la festival
a domnului Andrea Richina,
director de vânzãri la
Charmilles Sales Geneva(
Elveþia). Intenþionãm sã
realizãm un pliant cu poze ºi
informaþii (inclusiv pe suport
DVD), care va fi distribuit în
strãinãtate peste tot unde firma
Charmilles
desfãºoarã
activitãþi. Prin aceasta dorim sã

promovãm în lume Cugirul,
Festivalul „ Toamna Cugireanã”
ºi Off Road-ul de la Cugir ºi
sperãm ca la anul sã avem mai
multe echipaje strãine.
Noi avem o legãturã mai
specialã cu Clubul 4x4 din
Geneva, care deja ºi-a anunþat
prezenþa cu 6-8 maºini, pentru
anul viitor. La concurs au
participat multe echipaje la
categoria „ extrem” (13 echipaje
+ 4 maºini de asistenþã) din
Bucureºti, Arad, Timiºoara,
Cluj, Târgu Mureº. Organizarea
am fãcut-o cu colegul nostru de
la Club 4x4 Cugir, Adi Nicoarã,
ne-a ajutat foarte mult firma Star
Transmission, prin domnul
Manfred Fritsch, pentru
confecþionarea unor cupe
speciale, ºi vreau sã îi
mulþumesc foarte mult ºi lui
Nelu Pogãceanu din Cluj, care
a adus acea super maºinã
Mercedes cu volanul pe dreapta,
care a stârnit multã admiraþie în

Cugir. Ne-a sprijinit foarte mult
ºi poliþia judeþeanã- prin
domnul Grava ºi cea localã prin
domnul Olaru Nicolae ºi vreau
sã spun cã anul ãsta am avut
într-adevãr parte de ajutor.
Vreau sã accentuez în mod
deosebit sprijinul ºi colaborarea
primite din partea domnului
Primar Adrian Teban, cu care
în fiecare miercuri , dinaintea
festivalului ne întâlneam ºi
analizam stadiul pregãtirilor,
precum ºi întreaga echipã din
Primãria Cugir cu care am
colaborat foarte bine.
Suntem bucuroºi cã
acþiunea organizatã de Club
4x4 Cugir a fost foarte apreciatã
de toatã lumea, le mulþumim
tuturor pentru sprijinul acordat
ºi sperãm cã la anul Off Roadul Charmilles sã fie ºi mai tare.

Ing.Dan DICU
Club 4x4 Cugir
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