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Protocol de colaborare între oraºul CugirRomânia ºi oraºul Wasserburg- Germania!
În perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2005, a fost prezentã la Cugir, o
delegaþie a oraºului Wasserburg- Germania, formatã din 10 persoane ºi condusã
de Primarul Michael Kolbl, venitã ca urmare a invitaþiei pe care le-am adresato, de a ne vizita oraºul.
Sigur, poate mulþi dintre dumneavoastrã se întreabã, de ce ar avea nevoie
Cugirul de un oraº cu care sã se înfrãþeascã? Am simþit acest lucru în atitudinea
ºi discuþiile purtate cu unii cetãþeni ai oraºului. Cred ca de multe ori suntem
cuprinºi de o „autosuficienþã”, care ne face sã avem o pãrere foarte bunã despre
noi ºi activitatea noastrã, iar prin aceste contacte cu omologii noºtri din
strãinãtate, avem ocazia de a compara ºi de a cântãri activitatea noastrã, mai
ales în ceea ce priveºte eficienþa ºi promptitudinea cu care Primãria rãspunde
problemelor ºi nevoilor cetãþenilor.
În acest sens cred cã ºi Cugirul va avea de câºtigat prin asemenea relaþii de
colaborare, atât la nivelul instituþiei Primãriei, a Consiliului Local, a
funcþionarilor publici cât ºi la nivelul celorlalte instituþii locale: ºcoli, spital,
poliþie, etc.
În discuþiile avute cu Primarul Wasserburgului Michael Kolbl, am convenit
sã dezvoltãm asemenea relaþii de colaborare pe termen lung ºi pentru asta am
cãzut de acord, pentru semnarea unui protocol de colaborare între cele douã
localitãþi, care va fi discutat în Consiliile locale din Wasserburg ºi Cugir ºi
care va fi semnat cu ocazia urmãtoarei întâlniri care va avea loc anul viitor în
Germania.
Cu aceastã ocazie, o delegaþie a oraºului Cugir, va fi prezentã la Festivalul
Naþionalitãþilor, care va avea loc în luna iulie în Wasserburg ºi unde vom
prezenta, aºa cum au fãcut-o ºi prietenii din Germania la Festivalul Toamna
Cugireanã 2004, portul ºi dansul tradiþional românesc.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraºului Cugir

Ce þie nu-þi place...altuia nu face!
În mod sistematic la Primãrie se
adreseazã reclamaþii privind neînþelegeri
între cetãþeni, de regulã între vecini, dar ºi
cazuri de lipsã de respect reciproc în viaþa
zilnicã. De multe ori autoritatea localã este
solicitatã imperios sã intervinã cu toate cã,
de cele mai multe ori neînþelegerile se pot
rezolva, pe cale amiabilã sau de cãtre
asociaþia de proprietari, comitetul de scarã
sau comitetul de stradã. Primãria va
interveni mereu, dar sã fie „cu mãsurã”.
Exemplificãm :
1. Ocuparea spaþiilor comune din
blocuri fãrã acordul scris al tuturor
locatarilor. Se ocupã: uscãtorii, holuri,
spaþii din casa scãrii, subsoluri ºi poduri,
coridoare. Legea 114 ºi O.G. 85 prevãd
expres ilegalitatea acestor fapte. Frecvent
se ajunge ºi la instanþe judecãtoreºti,
desigur cu cheltuieli ºi supãrãri în timp. O
ºedinþã cu locatarii de pe scarã poate
rezolva problema. La toate solicitãrile,
reprezentanþii Primãriei au rãspuns prompt,
dar rezultatul nu a satisfãcut totdeauna
ambele pãrþi.
2.Executarea de lucrãri în spaþiile
comune din blocuri. Apare oportunitatea
unor reparaþii de acoperiº, de reþele de apã
ºi canalizare, de instalaþie electricã, curãþire
subsoluri, zugrãvit scara, construit acoperiº
cu ºarpantã, zugrãvit exteriorul blocului
sau a unei clãdiri cu mai multe locuinþe.
De cele mai multe ori nu toþi locatarii
plãtesc. Legea precizeazã cã, în asemenea
cazuri este nevoie de acordul a minim 3
sferturi din locatari, ceilalþi trebuie sã se

supunã majoritãþii. Dacã nu se supun,
legea poate interveni. Condiþia este ca
ºeful de scarã sau de bloc, comitetul sã
organizeze o ºedinþã ºi sã se redacteze un
proces verbal pe care sa-l semneze
locatarii.
3.Deranjare sau lipsã de confort,
creazã mulþi cetãþeni certaþi cu legea ºi cu
bunul simþ, pentru semenii lor, prin
generarea de zgomote, mirosuri sau
împrãºtierea de substanþe periculoase
sãnãtãþii.Pocnitorile, aruncarea gunoaielor
în locuri nepermise, producerea de fum
prin arderea unor materiale sintetice ºi
gunoaie, aparatul de radio dat la maxim
toate acestea nu sunt permise, fiind
sancþionate cu amendã de pânã la 10
milioane lei.
4.Dacã se sparge o conductã, un coº
de fum, o canalizare, dacã de se produce
o inundarea unei locuinþe – obligaþia
remedierii ºi suportarea pagubelor, cade
în sarcina celui care deþine instalaþia
respectivã.
5.Zãpada, apa de ploaie de pe
acoperiº ca ºi din burlane trebuie sã cadã
pe terenul proprietarului, pomii trebuiesc
plantaþi aºa fel ca crengile sã nu
depãºeascã linia gardului despãrþitor.
Sunt extrem de multe fapte care ne
pot face viaþa uºoarã sau amarã, dar
depinde de noi, de fiecare, sã respectãm
proverbul românesc ce dãinuie de veacuri
„ Ce þie nu-þi place, altuia nu-i face”.
Ing. Aurel VOICU-Viceprimar

Poliþia Comunitarã Cugir vã informeazã:

RÃMÂNEREA ÎN SOCIETATE
Ultimele studii de politicã
socialã descriu categoria persoanelor
de vârsta a III-a, ca fiind un grup
defavorizat, marginalizat ºi expus
riscului excluziunii sociale din mai
multe motive: datoritã nivelului
scãzut al veniturilor, raportat la
cheltuielile pentru asigurarea unui
trai decent, a tendinþei generale de
izolare socialã, prin lipsa unor
alternative de integrare comunitarã,
în condiþiile în care familia de
origine, nu-ºi poate permite costuri
suplimentare pentru îngirjirea
acestuia, accesibilitatea redusã la
servicii de informare privind
legislaþia ºi drepturile care-i revin.
“Serviciul complex de îngrijire
socio-medicalã la domiciliu”, este
un proiect al S.P.A.S. Cugir,
implementat în cadrul Centrului
Multifuncþional de Servicii Sociale
Cugir, creat cu scopul de a veni în
sprijinul persoanelor vârstnice,
imobilizate la pat sau la domiciliu,
bolnavilor cronici sau cu dizabilitãþi,
precum ºi persoanelor vârstnice
aflate în situaþie de marginalizare
socialã.
Serviciul este structurat pe douã
nivele, incluzând servicii de îngrijire

socio-medicalã la domiciliu ºi
activitãþi cu scop social – recreativ,
în cadrul centrului de zi. Îngrijirea
socio-medicalã la domiciliu,
înseamnã oferirea unei alternative
pentru instituþionalizarea persoanelor
vârstnice, ajutându-le sã trãiascã în
propriul lor cãmin, dezvoltându-le
autonomia ºi respectându-le
individualitatea.
În cadrul Centrului de zi se
desfaºoarã activitãþi de club,
urmãrindu-se crearea unui climat în
care vârstnicul sã se simtã valorizat
ºi apreciat ca persoanã, în siguranþã
ºi capabil sã-ºi reinventeze
deprinderile
sociale
de
interrelaþionare.
Daca la începutul proiectului, în
luna aprilie a acestui an, au existat
obstacole, precum lipsa adaptãrii la
tipurile de servicii oferite, reticenþa
beneficiarilor în a primi pe cineva
,,strãin’’ în casele lor, percepþia
eronatã asupra misiunii serviciului, în
urma mediatizãrilor repetate ºi a
transparenþei serviciilor acordate, se
poate constata o creºtere
semnificativã a numãrului de
beneficiari ºi a solicitãrilor venite, atât
din partea potenþialilor beneficiari, cât
ºi din partea comunitãþii. Acest aspect

indicã schimbarea atitudinii
oamenilor cu privire la aceste tipuri
de servicii sociale ºi o implicare
sporitã a societãþii. La jumatatea
perioadei de implementare a
proiectului s-a realizat o cercetare,
având ca scop analiza gradului de
satisfacþie a beneficiarilor cu privire
la serviciile oferite, confirmându-se
utilitatea ºi eficienþa serviciilor
oferite.
SCISMD nu îºi propune sã ofere
soluþii, ci alternative la izolare si
neputinþã, aºa cum sunt ele
percepute la nivelul mentalitãþii
colective, drept atribute definitorii
ale bãtrâneþii. Vârsta a treia, nu este
în mod obligatoriu singurãtate, ea
poate însemna noi relaþii ºi contacte,
nu este vulnerabilitate, poate fi forþa
experienþei, nu este senilitate, poate
fi înþelepciune...
“...ne naºtem de mai multe ori
în cursul unei vieþi:
prima datã – venirea pe lume
a doua oarã - în societate ‘în
oglindã’
a treia oarã - în sine - la vârsta a
treia”. (D. Gal)
As. Soc. Carmen SULINCEAN
Psihoped. Delia STERCA

Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele Poliþiei Comunitare Cugir, în perioada
09.09.2005 – 15.10.2005 au fost aplicate amenzi contravenþionale, pentru nerespectarea
normelor de ordine ºi liniºte publicã, staþionarea autovehicule pe zona de acces interzis de
pe Bulevardul Al.Sahia, depozitare de deºeuri materiale pe domeniul public, dupã cum
urmeazã:
În data de 25.08.2005, numitul Moºuleþ Ioan, domiciliat în strada G.Coºbuc, nr.8,
Cugir, a fost amendat cu suma de 200 RON, pentru ameninþãri cu acte de violenþã, proferare
de injurii la adresa personalului angajat al serviciului Asistenþã Socialã din cadrul Primãriei
Cugir.
Urmare a controlului efectuat în zona spaþiilor verzi din jurul hotelului ,,Drãgana”, au
fost surprinºi 2 cai lãsaþi liberi pe domeniul public, de numita Roºu Georgeta, care a fost
amendatã contravenþional cu suma de 50 RON.
Pe zona de acces interzis de pe Bulevardul Al.Sahia, pentru staþionarea autovehiculelor
neautorizate, au fost sancþionaþi cu suma de 50 RON fiecare numiþii: Bocu Sergiu, domiciliat
în Sãrãcsãu jud. Alba, Muntean Tiberiu domiciliat în Sãliºtioara jud. Hunedoara, Moscu
Bogdan Mircea, domiciliat în Cugir, strada Al.Sahia, Ficuþ Ioan, domiciliat în Cugir, strada
Al.Sahia ºi Petruþa Traian Roman, domiciliat în Cugir, strada Ion Creangã. Pentru perturbarea
liniºtii publice, la ora 04:30, a fost depistat ºi amendat contravenþional cu suma de 70
RON, numitul Popa Dacian Ioan, domiciliat în Cugir, strada 1 Decembrie 1918.
Mr.(r) ing. Gheorghe CHIRILÃ
ªeful Poliþiei Comunitare Cugir

A apãrut o nouã revistã de matematicã!
La ªcoala cu clasele I-VIII Nr.4 Cugir a apãrut
în luna septembrie 2005, o nouã revistã de matematicã
din dorinþa de a valorifica potenþialul matematic existent la nivelul unitãþii ºcolare. Colectivul de cadre
didactice ºi elevi, coordonaþi de profesor Alexandru
Loga ºi de învãþãtoarea Monalisa Borza, îºi propun
sã asigure, prin exerciþii ºi probleme variate cu grade
de dificultate diferite, însuºirea organicã ºi creativã a
conceptelor prevãzute de Curriculum.
Prin rezolvarea ºi compunerea de probleme,
coordonatorii revistei doresc sã contribuie la
dezvoltarea potenþialitãþilor elevilor, a flexibilitãþii
gândirii, la cultivarea ingeniozitãþii ºi originalitãþii.
Structura revistei este gânditã ca o activitate ºcolarã
începând cu:
„ Articole ºi note matematice”, rubrica „ªtiaþi
cã...” ,”Concursul revistei”.Urmeazã o binevenitã „Recreaþia mare”,apoi subiecte ºi
bareme la concursul de matematicã etapa localã 2005, iar în încheiere rubrica
„Matematicã distractivã” ºi Regulamentul ºi talonul de participare la concurs.
Participarea la realizarea revistei cât ºi la concurs este deschisã pentru orice elev
al ªcolii cu cls. I-VIII Nr. 4 Cugir, sau al altor ºcoli.
Profesorii coordonatori mulþumesc tuturor celor care s-au implicat în activitãþile
ce au permis apariþia revistei.
Înv. Monalisa BORZA
Prof. Alexandru LOGA
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Descentralizarea învãþãmântului preuniversitar

Descentralizarea învãþãmântului
preuniversitar reprezintã transferul de
autoritate, responsabilitate ºi resurse în
privinþa luãrii deciziilor ºi a
managementului general ºi financiar cãtre
unitãþile de învãþãmânt ºi comunitatea
localã.
Descentralizarea nu este un scop în
sine. Ea se înscrie în strategia naþionalã
de descentralizare ºi are menirea creãrii
unui sistem de învãþãmânt organizat,
administrat ºi finanþat conform rigorilor
europene în ce priveºte asigurarea calitãþii
procesului instructiv-educativ, accesului
liber, egal ºi deplin al tuturor copiilor ºi
tinerilor la actul educaþional, adecvarea
ofertei educaþionale la interesele ºi
nevoile beneficiarilor direcþi ºi indirecþi.
Eficienþa descentralizãrii trebuie sã
se regãseascã în valoarea adãugatã în
educaþie, materializatã prin capacitatea de

integrare a tinerilor absolvenþi în
societate pe baza competenþelor
profesionale dobândite ºi în funcþie de
piaþa forþei de muncã la nivel local,
naþional ºi internaþional.
Descentralizarea nu trebuie sã
producã dezechilibre ºi distorsiuni în
organizarea, conducerea ºi susþinerea
de la nivel naþional a sistemului de
învãþãmânt. Acest proces va asigura
repartizarea clarã, echilibratã ºi bine
delimitatã a puterii de decizie între
organismele
ºi
instituþiile
reprezentative ale comunitãþilor locale ºi
regionale, pe de o parte ºi cele de la nivel
naþional –MEdC, MAI, MFP pe de altã
parte. De asemenea, descentralizarea
deciziei nu exclude, ci implicã dezvoltarea
sistemului de monitorizare, control ºi
evaluare, deopotrivã din partea comunitãþii
locale, dar ºi a instituþiilor ºi organismelor
guvernamentale de specialitate.
Modelul de descentralizare propus
promoveazã accesul liber la educaþie,
echitatea ºi calitatea serviciilor
educaþionale.
Planurile de învãþãmânt ºi programele
ºcolare sunt elaborate de Comisiile
Naþionale care se constituie ºi sunt aprobate
la nivelul MEdC. Consiliul Naþional pentru
Curriculum avizeazã aceste documente, iar
aprobarea se face prin ordin de ministru de
cãtre MEdC.

Existã o serie de disfuncþionalitãþi legislative în privinþa distribuirii rolurilor ºi
responsabilitãþilor în elaborarea ºi
aprobarea curriculum-ului. Deºi existã o
agenþie profesionalizatã în subordinea
MEdC care ar trebui sã aibã
responsabilitatea elaborãrii ºi revizuirii
curriculum-ului, a elaborãrii politicilor
curriculare, aceasta are doar atribuþia de a
aviza documentele propuse de Comisii
Naþionale constituite la nivelul
ministerului. Astfel, ministerul are dublu
rol: constituie comisiile de elaborare ºi
aprobã produsul acestor comisii.
Pentru a fi utilizate în ºcoli Manualele
ºcolare sunt aprobate de MEdC, pe baza
unor criterii care vizeazã calitatea
conþinutului ºi preþul. MEdC achiziþioneazã
prin licitaþie publicã manualele, pe baza
comenzilor fãcute de profesori (din lista
aprobatã) ºi centralizate de ISJ.
Alocarea resurselor pentru manuale
este centralizatã; MEdC contracteazã direct
editurile pentru procurarea manualelor.
Situaþia existentã conduce la cazuri în
care, situaþii în care preþul manualelor
prevaleazã în faþa calitãþii acestora.
În momentul de faþã existã douã agenþii
independente: una pentru curriculum ºi una
pentru manuale, care nu reuºesc de fiecare
datã sã-ºi coreleze activitatea în mod
eficient. Despre conducere ºi administrare
vom vorbi în numerele viitoare.
Prof. Dan CHERECHEª
Consilier Local

Clubul Copiilor Cugir- tradiþie ºi performanþe
Clubul Copiilor este o instituþie de
învãþãmânt, în care se desfãºoarã
activitãþi instructiv- educative în afara
cursurilor ºcolare, prin care se
aprofundeazã ºi se completeazã
cunoºtinþe, se dezvoltã aptitudini,
potrivit vocaþiei ºi opþiunii copiilor, se
organizeazã petrecerea, prin programe
educative, a timpului liber.
La activitãþile organizate în Clubul
Copiilor Cugir, potrivit Legii
Învãþãmântului, pot participa copii de
vârstã preºcolarã ºi elevi din ciclul
primar, gimnazial ºi liceal. În anul
ºcolar 2005- 2006, în Clubul Copiilor
funcþioneazã 6 catedre: muzeografie,
gimnasticã, orientare- turism, designtextil, karting ºi electronicã.
Vã prezentãm câteva din
rezultatele obþinute de copiii oraºului
nostru la concursurile organizate prin
Clubul copiilor în anul 2004- 2005.
Voi începe cu cercul de gimnasticã ºi
dans modern, condus de doamna prfo.
Câmpean Monica, cerc ce a participat
la numeroase competiþii naþionale ºi
internaþionale, de unde micile gimnaste
s-au întors încununate de lauri.
Menþionez: Festivalul Internaþional de
dans modern- Arad (menþiune cu
echipa), Festivalul internaþional de
gimnasticã ºi dans modern „ Cupa

Baraolt” (locul I cu echipa, 2 locuri I la
individual ºi un loc I la individual);
Festivalul naþional de muzicã uºoarã ºi
dans modern- Timiºoara (locul III cu
echipa, locul I cu echipa la aerobic);
Festivalul Naþional de gimnasticã ºi dans
modern Vaslui (4 locuri I la secþiunile:
dans modern, dans aerobic, fantezie
coregraficã ºi individual).
Cercul de karting, condus de domnul
maistru Urieºiu Iulius, împreunã cu
micuþii piloþi, a adus numeroase rezultate
frumoase pentru instituþia noastrã, ei
participând în anul ºcolar trecut la:
Concursul interjudeþean de karting de la
Bistriþa (locul IV pe echipe); Concursul
interjudeþean Reºiþa (menþiune pe
echipe); Concursul interjudeþean
organizat la Cugir cu ocazia toamnei
cugirene, unde s-a clasat pe locul II din
14 echipe participante
Cercul de orientare ºi turism condus
de domnul antrenor Nedea Gheorghe a
participat la:
Concursul interjudeþean „ Pui de
brad”- Crasna obþinând 4 locuri I, 2
locuri II, un loc I la diversele probe de
concurs ºi locul I pe echipe; Concursul
internaþional de orientare Grand- Prix
organizat de M.E.C., unde a obþinut o
medalie de argint ºi una de bronz;
Concursul naþional de orientare sportivã

ALEªII NOªTRI
Deputat: Nicolae POPA- P.C.
Membru al Comisiei pentru Agriculturã,
silviculturã, industrie alimentarã
Date biografice:
Data ºi locul naºterii: 25.03.1953, CorbaºcaBacãu;
Stare civilã: cãsãtorit, doi copii.
Studii ºi specializãri:
1974 - Liceul Lucreþiu Pãtrãºcanu - Bacãu;
1980 - Facultatea de Studii Economice - Iaºi.
Activitate profesionalã:
1980 - 1984 - economist - Trust DAS Harghita;
1984 - 1991 - director economic Trust DAS Alba;
1991 - 1996 - director general Holding Alba;
1996 - 2000 - deputat Parlamentul României;
2000 - 2004 - director general AGRAS;
2004 - deputat.
Funcþii, activitãþi într-un partid politic:
1993 - 1997 - PDSR - vicepreºedinte;
1997 - 2001 - APR - vicepreºedinte;
2001 - PUR - vicepreºedinte.
Biroul parlamentar din circumscripþia electoralã:
Alba Iulia, Piaþa Iuliu Maniu, nr.13;
tel: 811955,
persoana de contact: Romcea Nicoleta

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Regularizarea Râului Cugir continuã
În urma demersurilor fãcute de Primarul oraºului Cugir Adrian
Teban, la Apele Române, Râul Cugir a fost cuprins în programul de investiþii
pe anul 2006, cu lucrãri de regularizare între localitãþile Cugir ºi Vinerea. Prin
aceste lucrãri de regularizare se va spori protecþia zonei împotriva inundaþiilor.

Site-ul Primãriei mai dinamic!
Primãria oraºului Cugir pregãteºte lansarea noului site de prezentare
al instituþiei. La adresa www.primariacugir.ro vor putea fi gãsite informaþii
despre oraºul Cugir, funcþionarea instituþiilor publice, firme private,
administraþie publicã, informaþii de interes public, toate într-un format mai
dinamic ºi mai atractiv. Lansarea este prevãzutã pentru sfârºitul lunii
octombrie.

Discuþii pentru dotarea Spitalului
Primarul oraºului Cugir Adrian Teban, a avut la Bucureºti o întâlnire
cu reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii, cu care a discutat problemele legate
de dotarea cu aparaturã medicalã a Spitalului orãºenesc Cugir. Datoritã dotãrilor
tehnice precare existente, gama de servicii medicale oferite de Spitalul Cugir
este destul de redusã, iar prin aducerea de aparaturã nouã, se urmãreºte
diversificarea serviciilor oferite cetãþenilor.

Licitaþie pentru regularizare Valea Dãii
Miercuri 19 octombrie 2005, a avut loc licitaþia pentru întocmirea
Studiului de Fezabilitate pentru regularizarea Vãii Dãii ºi a canalului de pe
strada Plevnei. Mãsura a fost luatã ca urmare a frecventelor inundaþii cauzate
de aceste torente, devenind o prioritate pentru administraþia publicã localã.
Lucrãrile de execuþie se vor desfãºura pe parcursul anului 2006.

Se depun noi proiecte cu finanþare
nerambursabilã
Primãria oraºului Cugir, prin Oficiul de programe comunitare,
întocmeºte documentaþiile necesare pentru 2 proiecte cu finanþare
nerambursabilã de la Guvernul României, privind reabilitarea de locuinþe ºi
demararea unei activitãþi generatoare de venit pentru comunitatea de romi.
Suma acordatã în cadrul acestor programe se încadreazã între 50.000 lei RON
ºi 200.000 lei RON, termenul limitã de depunere a proiectelor fiind 30
octombrie 2005.

Modernizarea administraþiei publice

din Cugir obþinând o medalie de aur, una
de argint ºi 2 menþiuni; Concursul
naþional al expediþiilor ºcolare (un loc I
ºi trofeul Mioriþa).
De asemenea copiii cercului au
participat la un program al M.E.C. în
colaborare cu Ministerul Justiþiei privind
reintegrarea delicvenþilor minori prin
participarea la marcarea traseelor
turistice ce fac legãtura între cetãþile
dacice din munþii Orãºtiei .
Cercul de electronicã condus de
domnul Henegar Tiberiu a participat la
concursul interjudeþean de construcþii
electronice de la Slatina, unde micii
electroniºti ai oraºului nostru au obþinut:
un loc I , un loc II, douã locuri III; un
loc IV, clasându-se pe locul IV pe echipe.
Despre cercul de desen, putem spune
cã anul acesta a reprezentat o încununare
a activitãþii sale, micii pictori ai doamnei
profesoare Vulkan Gabriela remarcânduse ºi în afara hotarelor þãrii. La concursul
internaþional de la Bitola din Macedonia
„ Studioul artistic al copiilor”, o elevã a
cercului a obþinut premiul Gratitudine.
Rezultatul este cu atât mai merituos, cu
cât la acest concurs au participat 22.385
de copii din 787 de ºcoli, reprezent-nd
30 de þãri. Mai menþionez încã 2 premii
I la Concursul poºtei române „Cãlãtorie
în lumea poºtei”.
Se mai pot spune multe despre
activitãþile organizate în Clubul Copiilor,
despre cercul de design textil, cel de
muzeografie, informaticã, ºah, dar
pentru cã spaþiul nu ne mai permite îi
invit pe copiii oraºului sã vinã, sã
participe la activitãþi ºi sã-ºi petreacã în
mod plãcut ºi educativ timpul liber.
prof. Rodica MIERE
Directot Clubul Copiilor Cugir

Miercuri 19 octombrie 2005, au fost depuse la Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, rapoartele privind proiectul de modernizare a
administraþiei publice „O modernizare fluentã, un pas spre viitor”. Prin acest
proiect, în valoare totalã de 24.850 Euro, (din care 20.000 de Euro
nerambursabili) s-au achiziþionat pentru Primãria Cugir, un soft informatic
integrat, echipamente IT, urmând ca informaticienii instituþiei sã fie specializaþi
în utilizarea acestora. Proiectul este finanþat prin Fondul de modernizare pentru
dezvoltarea administraþiei la nivel local.

Se întocmeºte Registrul Fermelor!
Conform ordinului nr.302/2005 al Ministrului Agriculturii, toþi
cetãþenii care deþin ºi utilizeazã cel puþin 1 Ha de teren agricol (arabil, fâneþe,
vii), trebuie sã se înscrie În Registrul Fermelor. Pentru înscriere, cetãþenii în
cauzã, sunt rugaþi sã se prezinte la Primãria Cugir, camera 16, cu actul de
identitate ºi actele doveditoare privind terenurile respective (titlu de
proprietate, contract de vânzare-cumpãrare, etc).

Comemorarea zilei Holocaustului
În data de 10 octombrie 2005, orele
12,00, în sala de ºedinþe a Consiliului Local Cugir, gazda evenimentului, a avut
loc un simpozion tematic organizat de
ªcoala cu cls.I-VIII Nr.2 Cugir,
coordonatori fiind prof:GABRIELA
LUPU- director, prof. NICOLAE
FLOREA- director adjunct, prof.
ELISABETA MIHU- director educativ
ºi prof. DANIELA SÃCÃLEANU.
Simpozionul cu titlul sugestiv “Nu
avem dreptul sã uitãm – HOLOCAUSTUL” ºi-a propus comemorarea datei de 9
octombrie , ca zi a Holocaustului în ºcolile din România. În acest context ,
simpozionul a stârnit interesul ºi o largã participare din partea colectivelor de
cadre didactice din ºcolile cugirene, atât ºcoli generale cât ºi licee.
În cadrul manifestãrilor comemorative s-au numãrat prezentarea de referate ºi
sinteze tematice întocmite de elevii participanþi din ºcolile cu cls.I-VIII Nr.2 Cugir
ºi « I.Mihu » Vinerea, precum ºi de la Colegiul Naþional « D.Prodan »Cugir ºi
Colegiul Tehnic « I.D.Lãzãrescu »Cugir. A fost vizionat un film documentar -Istoria
SHOAH-ului, s-au putut vizita interesante expoziþii de fotografii ºi cãrþi tematice,
existând totodatã ºi relatãri ale rudelor victimelor Holocaustului.
La lucrãrile Simpozionului au participat reprezentanþi ai administraþiei publice
locale, elevi ºi profesori de la ºcolile din oraº, reprezentanþi ai instituþiilor publice
ºi s-au încheiat cu un recital de poezie susþinut de elevii ªcolii cu clasele I-VIII nr.2
Cugir. Pe viitor coordonatorii, colaboratorii, gazdele ºi elevii participanþi, ºi-au
propus sã permanetizeze aceastã acþiune care a debutat în acest an ºcolar, dorinduse o sensibilizare a opiniei publice locale, a autoritãþilor ºi a tinerilor, astfel încât
aceste tragedii sã nu se mai repete...« Cine n-are memoria istoriei, riscã sã o repete »
(C.Durandin)
Prof. Daniela SÃCÃLEANU
ªcoala cu cls.I-VIII Nr.2 Cugir
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HOTÃRÂREA NR. 145/2005
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. 5903/26.08.2005 întocmit de Serviciul “Taxe ºi impozite” prin
care se propune stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pe anul fiscal 2006;
Vãzând Proiectul de hotãrâre iniþiat în acest sens de Primarul orasului Cugir ºi avizul
favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Þinând cont de prevederile
articolului 38(alin.2) litera “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 articolului 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 prezenta 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
prezenta hotarâre;
c) norme de aplicare privind introducerea unui tarif unic de rezervare a terenurilor proprietate
publicã la nivelul orasului Cugir ce constituie anexa 4 la hotãrare.
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 impozitul pe clãdiri ºi la impozitul pe
teren
Art. 4 Se stabileºte o majorare anualã de 10% a urmãtoarelor impozite datorate de persoanele
fizice ºi juridice:
a) impozitul pe clãdiri datorat de persoanele fizice;
b) impozitul pe clãdiri datorat de persoanele juridice;
Art.5 Se stabileºte o majorare anualã de 20% a urmãtoarelor taxe datorate de persoane fizice ºi
juridice:
Taxa pentru:
1. eliberarea certificatului de urbanism;
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;
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;
4. eliberarea autorizaþiei privind lucrãrile de racorduri ºi branºamente la reþelele publice de
apã, canalizare, gaze, termice, telefonie ºi televiziune prin cablu;
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;
6. eliberarea certificatului de nomenclatura stradalã ºi adresã;
7. eliberarea unei autorizatii pentru desfãsurarea unei activitãti economice ºi a altor
autorizaþii similare, cât ºi viza anualã a acestora;
8. eliberarea autorizaþiilor sanitare de funcþionare ºi viza anualã a acestora;
9. eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri
deþinute de cãtre Consiliul Local;
Art. 6 Se stabileºte o majorare anualã de 30% la urmãtoarele taxe datorate de persoane fizice ºi
juridice:
a) taxa asupra mijloacelor de transport.
b) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã ºi publicitate;
c) taxa pentru vehicule lente;
Art.7 În ce priveºte contractele de închiriere încheiate pânã la data de 31.12.2005 se propune o
majorare a chiriei cu rata inflatiei, pentru anul fiscal 2006.
Art.8 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. 9 Pe data adoptãrii prezentei hotãrâri, hotãrârile Consiliului Local nr. 149/2003 ºi 17/2004 îºi
înceteazã aplicabilitatea.
Cugir, 12.10.2005
CONTRASEMNEAZÃ
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
SECRETAR
Ing. Muntean Emil
jr. Ioana Paºtiu

HOTÃRÂREA nr. 148/2005
Consiliul local al oraºului Cugir, judeþul Alba, întrunit în ºedinþã ordinarã;
Având în vedere referatul nr. 12535/2005 al compartimentului Resurse umane din cadrul Primãriei
oraºului Cugir, prin care se propune aprobarea unui program de ocupare temporarã a forþei de muncã
din rândul ºomerilor pentru oraºul Cugir, în baza unei convenþii încheiatã cu Agenþia Judeþeanã de
Ocuparea Forþei de Muncã Alba;
Vãzând avizul favorabil al comisiilor de specialiate din cadrul Consiliului local al oraºului Cugir ºi
Proiectul de hotãrâre iniþiat în acest sens de cãtre Primarul oraºului Cugir;
Þinând cont de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, ale Hotãrârii de Guvern nr. 934/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 76/2002 ºi Hotãrârii de Guvern nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor
privind accesul la mãsurile pentru stimularea ocupãrii forþei de muncã ºi modalitatea de finanþare a
acestora;
În temeiul articolului 38 alin. (3) ºi articolul 46 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraþiei publice
locale,
HOTÃRÃªTE :
Articolul 1 : Aprobã Programul de ocupare temporarã a forþei de muncã din rândul ºomerilor pentru
oraºul Cugir, întocmit de cãtre Agenþia Judeþeanã de Ocuparea Forþei de Muncã Alba, care cuprinde un
numãr de 30 de locuri de muncã subvenþionate pentru serviciile publice, privind perioada 01.1131.12.2005, conform Anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Articolul 2 : Serviciile publice de interes comunitar care se vor executa în cadrul acestui program sunt
:
reparaþii strãzi ºi trotuare;
pregãtirea spaþiilor verzi ale oraºului pentru perioada de iarnã;
decolmatat rigole, canale, guri de scurgere ºi cãmine de colectare a apelor pluviale;
pregãtirea drumurilor ºi împrãºtierea materialelor antiderapante în timpul iernii;
alte lucrãri neprevãzute pentru asigurarea serviciilor publice;
Articolul 3 : Contribuþia Primãriei oraºului Cugir la acest program constã în a asigurara uneltele,
mijloacele de transport ºi materialele, necesare executãrii lucrãrilor din cadrul serviciului public.
Articolul 4 : Împuterniceºte pe Teban Adrian –Ovidiu, primarul oraºului Cugir, sã repartizeze locurile
de muncã subvenþionate, în limita numãrului de persoane prevãzut la acest program.
Cugir, 12 octombrie 2005
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
Ing. MUNTEAN EMIL

CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Jr. PAªTIU IOANA

Toleranþa- un atribut esenþial al
supravieþuirii îm preunã.
Mileniul III a debutat, se pare, sub niºte
auspicii net defavorabile.
Ploi, inundaþii, molime, rãzboaie,
învrãjbiri politice etc., fac sã se vadã tot mai
greu ºi mai rar pe cerul speranþei, soarele
certitudinii cã omul va rãmâne OM. Plata
poliþelor la nesfârºit nu duce la nicãieri, sau
poate duce undeva dar în mod sigur la
dezastru. Sã fie toleranþa o soluþie? A fi tolerant, cred cã presupune o trecere, pe care
de regulã nu o pot realiza decât marile
caractere, de la respectul de sine la respectul
faþã de ceilalþi.
În fond ce poate fi respectul? O
atitudine moralã sau imoralã, o trãsãturã
comportamentalã specific umanã sau o
formã generalã de manifestare a materiei vii,
deci esenþã a vieþii. Respectul este un bun dobândit prin educaþie, deci un bun moral ºi reprezintã o formã
specificã de manifestare a conºtiinþei umane – conºtiinþã de sine în raport cu restul materiei vii.
Superioritatea individului uman este prezentã chiar ºi în comportamentul, uneori insuficient motivat,
al copilului: rupe o floare, sparge o canã, trage pisica de coadã, se revoltã etc., dar numai prin respect poþi
înþelege exact dimensiunea realã a acestei superioritãþi. Dacã el rãmâne, doar la nivelul egoismului unicburghez adicã individual ºi nu depãºeºte limitele mizerabile ale unei vieþi instinctive, redusã la “politica”
burþii, atunci nu se poate vorbi de toleranþã pentru cã respectul doar de sine - ca individ - nu este decât o
expresie a narcisismului, iar de aici pânã la paranoia nu mai este decât un mic pas – poate doar o jumãtate
de pas.
A fi tolerant, pentru unii, poate însemna, a fi de acord cu tot, adicã foarte îngãduitor, ca o expresie a
“morii” capacitate de a înþelege totul, în vasta complexitate a formelor sale de exprimare. Cred cã este
absurd un astfel de raþionament ºi asta pentru cã “ceea ce ºtiu sigur este cã nu ºtiu nimic sigur”. Rezultã clar
incapacitatea omului ca individ de a cuprinde totul, deci de a înþelege totul.
A fi tolerant nu înseamnã a fi îngãduitor ºi este suficient sã ne întoarcem la exemplele oferite de istoria
credinþelor pentru cã “toleranþa” ca manifestare comportamentalã apare ca exemplu ºi în cadrul
creºtinismului. Cum au reacþionat preoþii creºtini în momentul descoperirii dar mai ales cuceririi Americii;
de ce Biserica Creºtinã este divizatã în catolicã ºi ortodoxã; cum au reacþionat mai marii Bisericii faþã de
ideile noi ºtiinþifice ale unora ca: Marco Polo, Giordano Bruno, Galileo Gallilei…?
Desigur cã exemplele pot continua ºi sunt o groazã – ca ºi cantitate – în ultimele decenii, dar nu asta
intereseazã, ci sintagma toleranþã – îngãduinþã. A fi îngãduitor presupune mai degrabã indiferenþã speculatã
ca accept, pe când a fi tolerant, presupune a-þi manifesta deschis simpatia sau antipatia într-o manierã
civilizatã, respectuoasã, lucidã, acceptând în acelaºi timp o atitudine egalã faþã de propria persoanã – din
partea ta, dar ºi a celorlalþi.
Dar, cum putem defini toleranþa: este un principiu moral, o metodã, un mijloc, o stare emotivã, un
sentiment? Ca rãspuns, probabil toate la un loc:
-principiu = când îi înþelegi corect sensul ºi deci faci parte treptat din arsenalul trãsãturilor tale
comportamentale;
-metodã sau mijloc= atunci când aplici toleranþa în mod circumstanþial (din interes);
-stare emotivã, sentiment = când probabil nu înþelegi foarte clar semnificaþia termenului sau când simþi
nevoia unui comportament compensatoriu – nevoia de religiozitate, de bunãtate, etc.
Dacã acceptãm zisa lui Rousseau “Raþiunea l-a creat pe om, dar sentimentul îl conduce” atunci poate
ar fi bine ca toleranþa sã o vedem ca un sentiment, acela al superioritãþii, câºtigat prin forþa credinþei în nou
ºi în adevãrurile noastre, de altfel asta sugereazã ºi Hristos.
Prof. Iuliu POPA
Colegiul Tehnic “Ion D. Lãzãrescu”
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SC UM Cugir la Expomil Bucureºti 2005 !

Sfatul Specialistului:

În perioada 20-23 octombrie 2005, S.C.U.M. Cugir S.A. a
participat la târgul ºi expoziþia de tehnicã militarã Expomil
Bucureºti 2005, la care au participat toate firmele de tehnicã
militarã din România, precum ºi comercianþi ºi producãtori
din strãinãtate interesaþi de acest domeniu. Firma noastrã a
prezentat ultimele produse cu care a ieºit pe piaþã, respectiv
pistolul semiautomat Parabellum LP5 calibru 9 mm NATO,
pistolul automat Parabellum LP7 calibru 9 mm NATO,
mitraliera 12,7 NATO, muniþie calibrele 5,56- 7,62 ºi 12,7 mm
tip NATO, alãturi de produsele tradiþionale (arme de vâvnãtoare
ºi muniþie).
Standul S.C. U.M. Cugir S.A. a fost realizat împreunã cu
firma Walther din Germania, cunoscutã la nivel mondial pentru
produsele sale din acest domeniu ºi cu care firma noastrã a
demarat un parteneriat pe care îl vom extinde pe viitor. Ne
bucurãm cã standul nostru a fost foarte vizitat ºi mai mult, s-a
bucurat de un real succes. Astfel am avut discuþii fructuoase
cu firma Sigsauer din Germania, care doreºte sã stabilim o
colaborare pentru producerea unor pistoale calibru 9 mm tip
NATO. Am fost contactaþi de o firmã din Franþa care doreºte achiziþionarea a 1.000 de arme produse la Cugir, precum ºi obþinerea
exclusivitãþii pentru vanzarea acesto produse ale noastre pe piaþa din Franþa, Belgia ºi Olanda.
Pistolul semiautomat LP5 s-a bucurat de mare succes, o firmã din Columbia dorind achiziþionarea a 8.000 de astfel de arme, de
asemenea numeroºi reprezentanþi ai Poliþiilor comunitare din România dorin sa cumpere arme produse la Cugir.
Ne bucurãm cã firmele de prestigiu ne cautã ºi cã produsele noastre încep sã aibe din nou cãutare pe pieþele internaþionale,
rezultatele acestei prezenþe la Expomil Bucureºti 2005, confirmând buna prestaþie a firmei noastre la celelate târguri ºi expoziþii unde
am participat în ultima vreme, ultima fiind la Police Expo Bucureºti 2005, organizatã de Ministerul Administraþiei ºi Internelor.
Ing. Ulise TOADER
Director general S.C. U.M.Cugir S.A

Lucrãri de toamnã
în livadã

Poliþia oraºului Cugir vã informeazã:
În urma unor investigaþii ºi verificãri efectuate de lucrãtori
din cadrul Poliþiei oraºului Cugir, au fost identificaþi numiþii
J.T.I. de 15 ani, P.M.D. de 13 ani ºi R.I.G. de 12 ani, toþi din
Cugir, care în ziua de 14.09.2005, au sustras din locuinþa
numitului Lupu Simion din Vinerea, un motofierastrãu mecanic
marca Husqvarna, cu accesorii, precum ºi alte bunuri.
Prejudiciul a fost recuperat în totalitate ºi se efectueazã
cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt calificat.
În data de 20.09.2005, în jurul orelor 11,00, Poliþia Cugir
a fost sesizatã telefonic de cãtre Oroian Ioan din Cugir, despre
faptul cã în seara zilei de 19.09.2005, autori necunoscuti i-au
sustras din sertarul biroului clubului de internet S.C. Total
Enter S.R.L. din Cugir, suma de 200 RON ºi un telefon mobil
marca Panasonic G 55. În urma unor investigaþii ºi verificãri
efectuate, autorul a fost identificat în persoana numitului
B.L.M. de 14 ani din Cugir, prejudiciul fiind recuperat în
proporþie de 60 % ºi în continuare se efectueazã cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt calificat.
La data de 03.10.2005, în cadrul unei acþiuni organizate
de cãtre lucrãtorii Formaþiunii Poliþiei Rutiere Cugir, cu
sprijinul lucrãtorilor de la Siguranþã Publicã, în jurul orelor
18.30, a fost depistat în trafic, conducând autovehiculul cu
numãrul de înmatriculare AB- 03-TPF, pe D.J. 704, în direcþia
Vinerea-Cugir, numitul IONESCU IONEL de 43 ani, din Cugir,
care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie
de autovehicule.
Susnumitului i s-a întocmit
dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de conducerea unui
autovehicul pe drumurile publice de cãtre o persoanã fãrã
permis de conducere.
În data de 03.10.2005, în jurul orelor 09,00, Poliþia Cugir
a fost sesizatã telefonic, de cãtre Oniga Lucia din Cugir, despre
faptul cã în noaptea de 02/03.10.2005, autori necunoscuþi au
pãtruns în incinta A.F. Oniga Lucia, prin spargerea unui geam
de la uºa de acces, de unde au sustras bunuri în valoare de
3000 RON. În urma unor investigaþii ºi verificãri efectuate,
au fost identificaþi autorii, în persoana numiþilor P.M.D. de 14
ani, M.M. de 15 ani ºi V. I. de 16 ani, toþi din Cugir. Prejudiciul
a fost recuperat în proporþie de 70 % , în continuare
efectuându-se cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de

furt calificat, iar prin extinderea cercetãrilor, s-a stabilit cã
P.M.D. ºi V. I. sunt ºi autorii infracþiunii de distrugere, comisã
în noaptea de 28/29.06.2005, în dauna S.C. R&R Company
S.R.L. Cugir, faptã rãmasã iniþial cu autori necunoscuþi.
În data de 05.10.2005, în jurul orelor 16,00, în urma unei
pânde efectuate de cãtre lucrãtori ai Poliþiei Cugir în zona
perimetrului S.C. U.M. CUGIR S.A. II, au fost prinºi în
flagrant numiþii : PROTEASA IOAN de 40 ani, NOTAR
RADU de 38 ani, ALMASAN MARCEL de 30 ani, GROZAV
MARIUS 28 ani, SIMON ALIN 26 ani,SIMON IOAN de 27
ani ºi VELESCU CRISTIAN-DUMITRU de 23 ani, în timp
ce sustrãgeau cu autoturismul marca Dacia 1300, cu numãrul
de înmatriculare AB-04-EWM, proprietatea numitului
NOTAR RADU, un numãr de 6 plãci din oþel de dimensiuni
80x60x2, din incinta fabricii, valoarea prejudiciului de 2.300
RON, fiind recuperatã în totalitate, iar celor în cauzã li s-a
întocmit dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de furt
calificat.
În data de 06.10.2005, pe strada Râul Mic din Cugir, a
avut loc un accident de circulaþie soldat cu decesul numitului
HUMACI VASILE. În urma verificãrilor, s-a stabilit cã
numitul PINCA ADRIAN-IOAN de 21 ani, conducând
autoturismul marca Lancia, cu numãrul de înmatriculare AD092-SK, proprietatea pãrinþilor sãi, nu observã în timp util
victima, care se deplasa pe bicicletã în acelaºi sens, bicicleta
nefiind semnalizatã corespunzãtor, împrejurare în care îl
accidenteazã mortal.
La data de 09.10.2005, în jurul orelor 13.30, în urma unor
activitãti desfãºurate de lucrãtori ai Poliþiei oraºului Cugir,
au fost prinºi în flagrant, numiþii SABÃU LUCIAN-DOREL
de 24 ani, M.S.A. de 16 ani, NOTAR RADU-CONSTANTIN
de 21 ani, MAGUREANU CONSTANTIN-CIPRIAN de 23
ani ºi TODESCU SORIN de 31 ani, care au sustras din incinta
Parcului Industrial Cugir, un panou de aluminiu- parte
componentã a unui uscãtor de cherestea. Prejudiciul a fost
recuperat doar în parte, în cauzã fiind întocmit dosar penal
pentru sãvârºirea infracþiunii de furt calificat.
Comisar Nicolae OLARU
ªeful Poliþiei oraºului Cugir

Reformã în domeniul proprietãþii!
Principalele modificãri
aduse prin Legea 247/2005Legea privind reforma în
domeniul proprietãþii ºi
justitiei, precum ºi unele mãsuri
adiacente sunt:
- reconstituirea dreptului de
proprietate se face pe vechile
amplasamente cu condiþia ca
terenul sã nu fie atribuit în mod
legal altor persoane;
- reconstituirea
are
prioritate în faþa constituirii;
- a fost eliminatã taxa de
scoatere din circuitul agricol a
terenurilor situate în intravilan;
- reconstituirea dreptului de
proprietate se face integral, la

nivelul anului 1945(pentru
terenurile agricole), pânã la 50 ha
de proprietar deposedat;
- pentru
terenurile
extravilane trecute în proprietatea
statului ocupate de lucrãri de
utilitate publicã(de ex: lucrãri
hidrotehnice) restituirea nu se
face pe vechile amplasamente;
- noua lege reintroduce proba
cu martori; în acest sens, martori
pot fi doar vecinii, proprietari ai
terenurilor limitrofe sau
moºtenitorii acestora;
- pãdurile se restituie în
suprafaþã egalã cu cea trecutã în
proprietatea statului la nivelul
anului 1948;

- reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor
forestiere se face pe vechile
amplasamente
- formele asociative-obºti,
composesorate etc- sunt obligate
sã se reorganizeze conform
statutelor lor din perioada 19211945 ºi în baza Legii 1/2000,
modificatã în formele iniþiale;
- ocoalele silvice ºi actualii
deþinãtori rãspund de paza
pãdurilor ºi dupã retrocedare,
pânã la constituirea structurilor
proprii de pazã ºi administrare
ale proprietarilor sau pânã la
încheierea unui contract de pazã
ºi administrare cu un ocol silvic;

- construcþiile de pe
terenurile forestiere-inclusiv
drumurile- ºi care au fãcut
parte din exploataþia forestierã
la data trecerii în proprietatea
statului se restituie fostilor
proprietari, dacã aceºtia deþin
în proprietate individualã sau
în asociere majoritatea
suprafeþei deservite de aceste
active
- data limitã pentru
depunerea cererilor de
reconstituire a dreptului de
proprietate este 30.11.2005.
Jr. Roxana MÂNDRUÞIU
Consilier juridic

În sezonul de toamnã, livada este tot aºa de frumoasã ca ºi
primãvara, doar cã albul-roz al florilor este înlocuit de galbenroºul fructelor. Anul acesta a fost dificil ºi pentru pomiculturã,
dar pentru ca la anul sã avem producþii mari de fructe, trebuie ca
de pe acum sã începem lucrãrile în pomiculturã.În articolul de
faþã ne propunem sã discutãm despre lucrãrile specifice pentru
aceastã perioadã. În livezile mici ºi la pomii din jurul caselor
trebuie strânse cuiburile de omizi ºi fructele uscate (mumifiate),
rãmase pe ramuri. Se grebleazã apoi pe sub pomi, adunâd toate
frunzele ºi resturile vegetale, care se strâng la marginea parcelei
ºi se ard, împreunã cu cuiburile de omizi ºi fructele uscate. Aceasta
este o mãsurã foarte importantã deoarece pe aceste resturi se
gãsesc rezervele de ciuperci si bacterii, care vor ataca în primãvarã
Despovãraþi de greutatea fructelor ºi a frunzelor, pomii intrã
în aºa-zisa ,,stare de repaus de iarnã”. Dar repausul este numai
aparent, pentru cã respiraþia, transpiraþia ºi alte procese de
transformare a substanþelor din celule continuã, dar intr-un ritm
mai lent.
Aceste procese sunt mai active în rãdacini, de aici reieºind
grija pomicultorului ºi pentru partea subteranã a pomului, pentru
asigurarea condiþiilor de creºtere ºi activitate a sistemului radicular. Deci, pomicultorul nu-ºi poate permite sã intre ºi el în ,,
stare de repaus”. Se executã arãtura de toamnã sau sãpãtura la
cazma sub proiecþia coroanei. Prin aceastã lucrare sunt îngroapate
ºi distruse unele insecte, ouãle sau larvele lor, precum ºi frunzele
infectate cu ciuperci ºi bacterii dãunãtoare. În acelaºi timp se
asigurã pãtrunderea aerului ºi a apei la nivelul rãdãcinilor. Dacã
dispunem de gunoi de grajd sau îngraºãminte chimice complexe,
este foarte indicat sã fie date odatã cu sãpãtura de toamnã.
Important este ca sãpãtura sã fie efectuatã înainte de cãderea
frunzelor, deoarece în aceastã perioadã are loc retragerea
(scurgerea) substanþelor organice de rezervã, din frunze spre
rãdãcini ºi acestea ajutã foarte mult la vindecarea rapidã a tuturor
rãnilor fãcute pe rãdãcini, cu ocazia sãpatului.
Vãruitul trunchiurilor, la pomii în vârstã, are ca efect principal reducerea fenomenului de ,,încãlzire”, în zilele însorite ºi
evitarea degerãrii scoarþei, la revenirea temperaturilor scãzute.
Este o mãsurã agrotehnicã simplã, uºor de executat în livezile
familiale, dar de mare folos pentru viaþa pomilor.
Pomii tineri au nevoie de protecþie împotriva rozãtoarelor
mari ºi a erbivorelor, atât sãlbatice, cât ºi domestice (oi, capre),
care, în cursul iernii, rod adesea scoarþa trunchiului ºi a ramurilor
de bazã. Pomii pot fi protejaþi individual cu mãnunchiuri de nuiele
în jurul trunchiului, cu beþe de floarea-soarelui, trestie sau alte
materiale. În situaþiile în care, pe terenul ocupat de pomi se
observã gãuri ºi galeri de ºoareci, acestea trebuie distruse prin
lucrarea solului în jurul pomilor pe o razã de1,5 m.
Dacã solul n-a îngheþat ºi nu sunt temperaturi sub zero grade,
se poate executa plantarea pomilor. Despre modul cum se poate
face aceasta ºi soiurile recomandate vom scrie într-un articol
urmãtor.
Gheorghe SPÃTÃCEAN

Paºi pentru municipiul
Cugir....
În ºedinþa din data de 12 octombrie, Consiliul Local Cugir a
aprobat în unanimitate, întocmirea documentaþiilor necesare
pentru declararea oraºului Cugir ca municipiu. Pentru ca oraºul
Cugir sã dobândeascã statutul de municipiu, trebuie asigurate
mai întâi toate condiþiile impuse de lege, respectiv înfiinþarea
Casei de Culturã, identificarea spaþiilor adecvate pentru
Judecãtorie, Oficiul de carte funciarã, alte necesitãþi de
infrastructurã. Dacã aceste condiþii vor fi îndeplinite, Primãria
oraºului Cugir va aloca banii necesari ºi va organiza referendumul
pentru aprobare.
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