Anul I , nr. 9, noiembrie 2005

Poate fi citit în format electronic la adresa: www.primariacugir.ro

Cugirul are nevoie de o
strategie de dezvoltare!

D e foarte multe ori, cei care
lucrează în administraţia publică, sunt
acuzaţi că nu acţionează după un plan,
după o strategie bine pusă la punct, iar
acţiunile intreprinse sunt haotice şi
vizează doar rezolvarea unor anumite
probleme punctuale.
Oraşul nostru nu a avut până în
prezent o strategie de dezvoltare
economico- socială, culturală, în care să
fie prevăzute pe termen mediu şi lung
obiectivele pe care şi le propune
administraţia publică locală, ţintele pe
care şi le propune să le atingă şi
mijlocalele şi resursele pe care le alocă
în acest scop.
Tocmai pentru că dorim să
acţionăm în concordanţă cu dorinţele şi
aspiraţiile concetăţenilor noştri, am
demarat procesul elaborării Strategiei de
dezvoltare economico- socială a oraşului
Cugir. Strategia va fi elaborată în
concordanţă cu strategiile de dezvoltare

ale României, ale Regiunii 7 Centru şi ale
judeţului Alba şi va cuprinde principalele
ţinte pe care ni le dorim a fi atinse pe
termen mediu şi lung, în domeniile
economic, cultural, social, învăţamânt,
sănătate,
protecţia
mediului,
infrastructură, ş.a.
În acest scop vor fi create grupe de
lucru pe aceste domenii de activitate care
vor cuprinde consilieri locali, specialişti
din Primărie, alţi specialişti din domeniile
vizate, care vor elabora planul de
dezvoltare pentru fiecare sector în parte
şi care vor stabili priorităţile specifice
fiecărui domeniu de activitate. Odată
conturată, această strategie va intra in
dezbaterea Consiliului Local, care o va
aproba, iar odată aprobată ea devine
obligatorie pentru administraţia publică
locală.
Ştim că de la 1 ianuarie 2007 vom
avea acces la fondurile structurale ale
Comisiei Europene, iar faptul că vom
avea adoptată o strategie de dezvoltare
locală, ne va oferi şansa de a prezenta
proiecte viabile care pot fi finanţate prin
aceste fonduri structurale. Invit pe această
cale, pe toţi cei interesaţi în a contribui
la elaborarea acestei strategii, să se înscrie
în grupurile de lucru, la Oficiul Programe
comunitare din cadrul Primăriei Cugir.
Dorim să credem că vom primi tot
sprijinul din partea cetăţenilor, a
specialiştilor Cugirului, că va exista o
implicare activă din partea societăţii
civile, astfel încât strategia de dezvoltare
a oraşului nostru pe termen mediu şi lung,
să întrunească acordul concetăţenilor şi
mai ales să fie pusă în aplicare, pentru o
dezvoltare durabilă şi sănătoasă a oraşului
Cugir.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraşului Cugir

Programul
“Fermierul”
Prin acest nou program iniţiat de
Guvernul României, sunt sprijiniţi toţi
cei care doresc să facă o afacere din
agricultură. Aşa cum se ştie, prin
programele de finanţare europene
(Phare , SAPARD, etc.) există
întodeauna o cotă de finanţare pe care
trebuie să o asigure solicitantul. Prin
programul Fermierul, Ministerul
Agriculturii dă bani băncilor care dau
credite pentru agricultori, iar
împrumutul bancar se garantează cu
bunurile obţinute d e pe urma
creditului. Creditele se acordă pe o
perioadă de până la 10 ani, cu o
perioad ă d e graţie d e 1-5 ani,
Ministerul Agriculturii alegând acele
bănci care au cele mai mici dobânzi.
Ca şi condiţie de bază cei care
doresc să beneficieze de fonduri prin
programul Fermierul, trebuie să
deţină teren agricol în proprietate sau
în arendă, lucru care să poată fi
d oved it cu acte şi să d eţină în
exploatare o anumită suprafaţă de
teren suficientă pentru derularea
afacerii. Amănunte legate d e
derularea acestui program puteţi afla
de la specialiştii Primăriei Cugir,
Oficiul consultanţă agricolă, camera
16 , precum şi de la Direcţia Agricolă
Alba. Primăria Cugir va organiza în
curând o întâlnire cu specialiştii de
le Direcţia Agricolă, unde vor fi
prezentate pentru cei interesaţi toate
amanuntele legate de derularea
acestui program.
Ing. Victoria ŞIPOŞ
Oficiul Consultanţă agricolă

Se distribuie gratuit

SĂ NE CUNOAŞTEM ORAŞUL!
- Numărul locuitorilor oraşului Cugir- după recesământul din anul 2002 este de 28.002 din
care 98,5% români, 1,1% maghiari, restul sub 1%;
- Suprafaţa teritoriului administrativ al oraşului este de 310,3 km patrati.
- Bisericile din Cugir s-au construit în următorii ani (se publică toate la cererea firească a
multor cetăţeni): biserica ortodoxă „ Sfinţii Petru şi Pavel” din Vinerea- 1310; biserica ortodoxă „
Sfânta Treime” 1809; biserica romano-catolică „Sfântul Sânge al lui Isus Hristos”- 1826; biserica
ortodoxă „Sfântul Nicolae” 1936; biserica ortodoxă „ Sfântul Nicolae „ din Vinerea-1936; biserica
ortodoxă „ Sfântul Gheorghe”-1889; catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”- 1993;
biserica ortodoxă „ Sfântul Ioan Botezătorul”- 1990; biserica ortodoxă „ Sfinţii Trei Ierarhi”- 1990;
mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” – Călene- 1993; biserica creştin baptistă- 2005;
- Şcolile au următorii ani de construcţie: Şc. Gen. Nr.1- 1878; Şc.Gen.nr.2- 1967; Şc.Gen.nr.31997; Şc.Gen.nr.4- 1989; Şc.Gen. Vinerea-1864; Şcoala din satul Mugeşti- 1935; Şcoala din satul
Bucuru- 1949; Şcoala din satul Călene- 1975; colegiul Tehnic „I.D.Lăzărescu”- 1955; Colegiul
„David Prodan”- 1967
- Primăria Cugir a fost dată în folosinţă în anul 1995 şi sfinţită în anul 1996
Ing. Aurel Voicu
Viceprimar

Basmul toamnei...
E TOAMNĂ în oameni, peste oameni şi dincolo de
ei . E melancolie şi în acelaşi timp iluzia unui început al
oamenilor, care blocaţi între munţi de speranţe şi păduri
de şoapte au uitat ce înseamnă să ieşi în lume şi să ai
acelaşi statut ca şi în oraşul înscris SPERANŢEI, din
simplul motiv al formelor de relief .
Şi totuşi ... în plimbarea ei prin ţară TOAMNA s-a
oprit şi la ŞCOALA CU CLS.I-VIII NR.2 CUGIR, unde
a găsit, într-un decor adecvat anotimpului, elevi şi
profesori, mult după programul şcolar .
4 NOIEMBRIE 2005
Elevii organizau o activitate extraşcolară sub genericul - BASMUL TOAMNEI -de
fapt o serată literar muzicală ce urmărea stimularea creativităţii la elevi, dezvoltarea
gustului pentru lectura, sensibilizarea spre tot ce este frumos si dezvoltarea competiţiei
de comunicare orală şi scrisă. Pe fundal muzical, peste 40 de elevi din cls. V-VIII, au
recitat poezii dedicate toamnei, au citit compuneri reuşite, au ascultat SIMFONIA
TOAMNEI în interpretarea lui TUDOR GHEORGHE, iar în final s-au antrenat într-un
concurs ce urmărea evaluarea activităţii.
CONCLUZIE. Timpul liber se poate petrece şi aşa. Plăcutul şi utilul şi-au dat mâna
şi astfel toţi participanţii au fost încântaţi de reuşită.
Toate acestea au fost posibile graţie ajutorului oferit de bibliotecara şcolii, Rusu
Maria, căreia îi mulţumim din suflet şi cu sprijinul profesoarelor din catedra de limba
română. Încântarea şi uimirea se citea pe chipurile îmbujorate ale participanţilor,
entuziasmul şi spiritul competitiv au primat, iar veselia a fost molipsitoare, deci putem
afirma cu toţii că suntem OPTIMIŞTI IN FAŢA TOAMNEI.
Toamna e cântec, e ploaie, e singurătate, e vis; e căutare şi regăsire; E TOTUL... E
ADEVAR ...E FRUMUSEŢE...
Prof. Aurelia MORAR
ŞCOALA GENERALĂ NR. 2 CUGIR

Ministrul Economiei şi Comerţului
CODRUŢ ŞEREŞ
„Capacităţile neexploatate vor trece la Parcul Industrial!”

INTERVIUL LUNII

Domnule Ministru , cu ce ocazie
vă aflaţi astăzi la Cugir?
Am participat la un simpozion la
Alba-Iulia azi dimineaţă, şi fiind atât
de aproape de Cugir, am dat o fugă
până aici, pentru a mă întâlni cu
conducerea Fabricii de Arme Cugir,
cu care am avut deja discuţii privind
viitorul activităţii în această societate.
Ce puteţi să le spuneţi
cugirenilor după această vizită la
Fabrica de Arme?
Sunt două abordări: una priveşte
restructurarea societăţii, în sensul
externalizării activelor şi a
capacităţilor care nu sunt utilizate de
F.A.C. şi care grevează asupra
costurilor şi datoriilor societăţii şi
cealaltă perspectivă, cea a continuării
activităţii pe o structură redusă din
punct de vedere a activelor şi nu a
personalului, în sensul colaborării cu
firmele americane şi austriacă, cu
care deja este pornită colaborarea, în
sensul privatizării F.A.C. cu cei doi,
sau cu unul dintre cei doi investitori.
Cu alte cuvinte, nu vom avea în

continuare acelaşi nivel al activităţii de
dinainte de 1989, dar, cu certitudine
F.A.C. va continua să producă
armament, pentru piaţa externă şi
pentru armata română. Vreau să vă
spun că în ultimii 15 ani, armata
română a asigurat mai puţin de 10%
din necesarul de producţie al industriei
de apărare româneşti, iar proiectul de
buget pe anul 2006, mă face să cred că
nu vom asista la o modificare radicală
a acestei atitudini din partea armatei
române. Industria de apărare trebuie
dimensionată din perspectiva a ceea ce
poate să vândă pe o piaţă dinamică, fie
ea românească sau străină. Exporturile
la nivelul Companiei Romarm s-au
dublat în acest an, ceea ce e un lucru
bun, din păcate această dublare către
50 milioane de euro, este insuficientă
pentru a asigura perspectiva unei
dezvoltări sănătoase. Revenind la
problemele de la Cugir, vreau să vă
spun că vor fi externalizate capacităţi
către Parcul Industrial Cugir, în contul
datoriilor pe care societatea le are către
bugetul statului, dar în acelaşi timp vor

trebui să fie păstrate locurile de muncă
pe capacităţi productive. De asemenea
suntem în măsură să susţinem F.A.C.
în ceea ce priveşte realizarea unor
investiţii în sectorul productiv, pentru
anul următor.
Domnule Ministru, mă bucur că
aţi adus vorba şi despre bugetul pe
anul 2006. Ce ne puteţi spune despre
evoluţia preţurilor la gaze şi
carburanţi
din
perspectiva
Ministerului
Economiei
şi
Comerţului?
În ceea ce priveşte preţul gazelor,
singura majorare ce va fi operată de la
1 ianuarie, se va datora preţului gazelor
din import. Este binecunoscut faptul că
circa 40% din necesarul de gaze al
României este asigurat din import. Din
păcate, previzionăm o creştere
substanţială a preţului gazelor din
import pentru anul următor şi ca atare,
s-ar putea ca şi preţul gazelor interne
să fie afectat, undeva în proporţie de
10-15%. Repet, sunt doar estimări, nu
avem încă definitivat preţul la importul
gazelor.

În ceea ce priveşte
preţul combustibililor,
deocamdată, în ultima
perioadă, Societatea Petrom
a
redus
preţurile
carburanţilor. Avem o
discuţie permanentă în
conducerea Petromului în
ceea ce priveşte politica de
preţuri a carburanţilor şi nu
întrevăd
majorări
substanţiale ale preţurilor, în
cazul în care evoluţia pe
piaţa internaţională nu va fi
una radicală. Cu alte
cuvinte, dacă nu există
creşteri spectaculoase în
plan internaţional la preţul
petrolului, nu vom avea de
a face nici în România cu măriri de
preţuri la aceste produse.
Domnule Ministru, eu vă
mulţumesc pentru interviu şi vă mai
aşteptăm la Cugir cu veşti bune.
Vă mulţumesc şi eu, dar să ştiţi că
veştile bune sau mai puţin bune, fac

parte din viaţa noastră a fiecăruia.
Important e ca orice fel de veşti să fie
acompaniate de măsurile potrivite,
pentru a permite trecerea pe o piaţă
care devine din ce în ce mai dinamică,
în perspectiva integrării europene a
României.
A consemnat Mircea SIMU

Curierul de Cugir
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Descentralizarea învăţământului preuniversitar
(urmare din numărul trecut)
Conducere şi administrare
În conformitate cu actualul cadru
legislativ, patrimoniul şcolilor –
terenurile şi clădirile –aparţine
domeniului public al comunelor,
oraşelor şi municipiilor şi este în
administrarea consiliilor locale/
judeţene în a căror rază teritorială îşi
desfăşoară activitatea. Prin bugetele
locale se asigură finanţarea şcolilor.
Administrarea curentă a patrimoniului
şi a fondurilor şcolii se realizează la
nivelul consiliilor locale; doar în
judeţele-pilot administrarea şi execuţia
bugetară se realizează la nivelul şcolii.
Finanţarea şcolilor nu este corelată
cu obiectivele de dezvoltare ale
acesteia, stabilite prin
planurile
de
dezvoltare
instituţională, corelate cu planurile de
dezvoltare ale comunităţii. Decizia
privind priorităţile de dezvoltare ale
şcolii nu implică de fiecare dată
participarea administraţiei publice
locale, prin care vine finanţarea.
Excepţie de la această situaţie fac
judeţele pilot.

În structura consiliilor d e
administraţie ale şcolilor ponderea
covârşitoare o au cadrele didactice şi
salariaţi ai acestora – contabili, secretari
şefi etc, comu nitatea locală fiind
simbolic prezentă printr-un reprezentant
al comitetului de părinţi şi unul al unui
agent economic. Sarcina de numire a
directorului unităţii de învăţământ este
un atribut exclusiv al ISJ şi/sau al
MEdC. Legile nr. 354/2004 şi nr. 349/
2004 de modificare şi completare a Legii
învăţământului nr. 84/1995 şi Statutului
Personalului Didactic au adus modificări
importante în modul de alegere şi în
structura consiliului de administraţie al
şcolii. Conform acestor legi, în prezent
în structura Consiliului de administraţie,
în proporţie de 40-50% sunt
reprezentanţi ai consiliului local,
primarului, părinţilor şi agenţilor
economici. De asemenea, selectarea şi
numirea directorului de şcoală se face
cu avizul consiliului de administraţie al
şcolii şi al consiliului local.
Aceste prevederi nu înlătură pe
deplin unele contradicţii. Astfel, în timp
ce, prin lege se afirmă că şcoala este o

instituţie a comunităţii locale şi că
aceasta din urmă, prin organismele ei
reprezentative şi de autoritate exercită
calitatea de proprietar şi administrator
al patrimoniului şcolii, directorul
unităţii, respectiv ordonatorul ei de
credite este numit de ISJ sau MEdC.
Prin lege se prevede că şcoala este
condusă de un consiliu de administraţie
iar directorul care ar trebui să se
subordoneze şi să aplice deciziile
consiliului de administraţie, este
preşedintele acestui organism. De
asemenea, în continuare, consiliul de
administraţie este format în majoritatea
sa din cadre didactice a căror preocupare
esenţială stab ilită prin lege este
îndeplinirea atribuţiilor profesionale de
instruire şi educaţie şi nu conducere,
administrare şi finanţare a şcolii.
Această situaţie diminuează
participarea la decizie a actorilor sociali
din afara şcolii.
Prof. Dan CHERECHEŞ
Inspector şcolar
Consilier Local

Educaţie ecologică şi geografie locală la Şcoala generală nr.3

Elevii claselor a VI-a de la Şcoala
cu clasele I-VIII, nr. 3, Cugir, înscrişi la
cursul opţional „Geografie locală şi

curiozităţi geografice”, au
participat la sfârşitul lunii
octombrie la o acţiune de
ecologizare în zona dealului
„Ţara Vântului”.
Îmbinând activităţile
şcolare cu cele recreative,
dar şi cu cele legate de
protecţia mediului, elevii au
colectat kilograme bune de
deşeuri lăsate de cetăţenii
care „nu au mai reuşit” săşi ducă înapoi sticlele goale,
sau alte ambalaje.
Mai în glumă, mai în
serios, elevii au reuşit să-şi umple toate
plasele şi toţi sacii cu care au venit la ei.
Sub atenta îndrumare a profesorului

însoţitor Claudiu Mărginean, deşeurile au
fost depozitate în spaţiul special amenajat
din cartierul Micro 7.
La prima vedere totul părea curat, dar
cum de multe ori aparenţele înşală, elevii
au dovedit că detaliul e puţin diferit, şi că
pe doar câteva hectare pot fi găsite cantităţi
relativ mari de deşeuri.
Educaţia ecologică trebuie privită cu
mai mare atenţie de noi toţi, iar implicarea
fiecăruia dintre noi, pentru a avea un mediu
de viaţă curat, va duce în final la satisfacţii
sufleteşti nebănuite.
Urmaţi-ne exemplul!
Prof. Claudiu MĂRGINEAN
Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Cugir

Să ne cunoaştem locul de muncă al părinţilor!
„Dibăcia învăţătorului nu este decât
aceea de a trezi curiozitatea minţilor
tinere, ca să le potolească apoi această
curiozitate, pe care numai fiinţele fericite
o au vie şi sănătoasă. Cunoştinţele vârâte
cu de-a sila în minte o astupa şi o înăbuşa.
Ca să mistui ştiinţa trebuie s-o fi înghiţit
cu pofta. “ – Anatole France
Având în vedere faptul că activităţile
extraşcolare duc la optimizarea procesului
de învăţământ, încă de la începutul anului
şcolar ne-am propus o multitudine de
activităţi educative pentru copii şi pentru
părinţi. Una dintre acestea este vizita
planificată la societatea Star Transsmision
din Cugir cu elevii clasei a II-a C STEP

By STEP de la Şcoala cu cls. I-VIII Nr.3
Cugir.
În acest sens ne-am documentat, neam pregătit un minuţios plan de lucru pe
care l-am realizat secvenţial, cu abordare
interdisciplinară şi după o atentă
prelucrare a normelor de deplasare în grup,
a cerinţelor igienico – sanitare, a regulilor
de comportare civilizată, a regulamentului
şcolar în ansamblu.
Pentru realizarea acestei activităţi
extraşcolare am antrenat cei trei factori
implicaţi în actul educaţional:
-Elevii, prin responsabilităţi asumate
atât individual cât şi în grup;
-Familia, prin susţinerea morală şi
implicarea în organizarea activităţii;

ALEŞII NOŞTRI
Deputat: Emilian CUTEAN- P.S.D.
Membru al Comisiei pentru Drepturile
omului, culte şi minorităţi
Date biografice:
Data şi locul naşterii: 31.05.1965,Sebeş, Alba;
Stare civilă: divorţat;
Copii: două fete
Studii şi specializări:
Universitatea “BIOTERRA” - Institutul
Management Agroturistic;
2001 - Inginer diplomat;
2003 - Colegiul Naţional de Apărare;
2003 - Curs CNAP, Probleme actuale ale securităţii şi Apărării Naţionale;
2004 - Curs CNAP, Probleme actuale ale securităţii şi apărării naţionale.
Activitate profesională:
1986 - Inteprinderea Mecanică Sibiu, strungar;
1987 - CPC ROMÂNIAFILM, cascador;
1998 - SC ROMBETON SA, director;
1999 - SC ALCO INTERNAŢIONAL SRL, director;
2002 - Guvernul României, Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, secretar de stat.
Funcţii, activităţi în alte organizaţii naţionale:
1990 - prezent - Preşedinte AS “Club 22”;
1997 - prezent - vicepreşedinte C.O.R.D. ’89;
2003 - 2004 - Secretar General Blocul Naţional al Revoluţionarilor.

-Şcoala, prin obţinerea avizelor
necesare deplasării, elaborarea strategiilor
didactice, realizarea unităţii dintre cei trei
factori, finalizarea activităţii întreprinse.
În realizarea acestei activităţi am
respectat mai multe etape. Prima etapă a
fost planificarea activităţii la începutul
semestrului prin programul educativ pe
semestrul I al anului şcolar 2005-2006.
Am obţinut avizele necesare activităţii
printr-o adresa din partea şcolii către
societate şi aprobarea vizitei de către
factorii de decizie. În acest sens am primit
sprijinul unuia dintre părinţii elevilor
noştrii, dl.ing. Murg Adrian.
În preziua deplasării le-am anunţat
elevilor obiectivele urmărite, am discutat
regulamentele de efectuare a vizitei, am
anunţat programul zilei următoare. În ziua
de 28 octombrie 2005, ora 11, împreună
cu elevii ne-am deplasat la societate unde
am fost întâmpinaţi de dl. ing Murg
Adrian. În timpul vizitei, elevii s-au
deplasat ordonat, disciplinat, am rămas
impresionaţi de curăţenie şi de maşinile
pe care le-au văzut, de modul de lucru la
standarde occidentale. Copiii au cerut tot
timpul informaţii, fapt care a dovedit că
erau interesaţi de ceea ce vedeau.
Muncitorii i-au întâmpinat cu bucurie
oferindu-le bomboane. Informaţiile culese
de către elevi vor fi ordonate, prelucrate
şi notate în caiet sub forma unei
compuneri precum şi prin desene, colaje,
etc.
Acest gen de activităţi contribuie la
dezvoltarea spiritului de observaţie,
îmbunătăţeşte memoria vizuala şi
auditivă, formează gândirea operatorie a
copilului cu calităţile ei de echilibrare,
organizare şi obiectivizare. Cadrul
didactic are posibilitatea să-şi cunoască
mai bine elevii, să-i dirijeze, să le
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai
uşor şi mai frumos obiectivul principal al
învăţământului primar – pregătirea
copilului pentru viaţă.
Înv. Sârb Elena
Înv. Iovanescu Sofia
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 3
Cugir

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Rovinietă pentru parcare
Posesorii de autoturisme din oraşul Cugir, persoane fizice sau juridice,
care nu deţin garaj proprietate personală, sau copertină şi parchează
autoturismele pe domeniul public, sunt obligaţi, conform HCL nr.145/2005,
să plătească de la 1 ianuarie 2006, o taxă de 36 lei (RON)/an/autovehicol.
Ca urmare acestui fapt, în perioada 10 noiembrie - 31 decembrie 2005,
contribuabilii aflaţi în această situaţie, sunt obligaţi să depună la
Registratura Primăriei Cugir, o cerere tip, însoţită de copia după certificatul
de înmatriculare a autovehicolului. Modelul cererii este afişat la sediul
Primariei. Taxa de mai sus se va achita la Serviciul de Impozite şi Taxe, în
perioada 01.01.- 31.01.2006, în schimbul acesteia fiind eliberată o rovinietă,
care se va aplica pe parbrizul maşinii. După data de 31 ianuarie 2006,
posesorii de autovehicole, care staţionează pe terenuri aparţinând domeniului
public, din imediata vecinătate a domiciliului, fără a achita taxa şi a deţine
rovinieta valabilă, vor fi sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 200 şi 500
lei (RON).

Fonduri suplimentare pentru zona montană
Primăria oraşului Cugir, anunţă producătorii agricoli interesaţi, că au
fost suplimentate fondurile pentru zona montană, prevăzute de HG nr.562/
2005, cu încă 2 miliarde lei, prin care pot fi achiziţionate motocositoare,
mori cu ciocanele, greble mecanice şi aparate de muls. Dosarele pentru
obţinerea acestor fonduri se d epun la Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Alba şi trebuie să conţină: cerere, adeverinţă de la
Registrul agricol din care să rezulte că persoana în cauză deţine minim 2
ha teren agricol sau minim 2 vaci cu lapte ori 10 oi sau capre, precum şi
menţiunea că deţine grajd şi adeverinţă din care să rezulte că persoana în
cauză nu are restanţe la bugetul local.

Se repartizează locuinţe ANL!
A fost recepţionat blocul de locuinţe ANL, HD6, situat pe strada 21
Decembrie 1989 (Piaţa de sus), bloc care are un număr de 12 apartamente.
La Primăria oraşului Cugir se află depuse 152 cereri pentru aceste
locuinţe, cereri care sunt analizate şi funcţie de punctajul obţinut vor fi
închiriate celor în drept. Locuinţele construite prin ANL sunt destinate
tinerilor care au vârsta de până la 35 de ani şi nu au mai deţinut nici o
locuinţă construită din fondul locativ de stat. Apartamentele din blocul
HD6, cu una şi două camere, sunt finisate (gresie, faianţă, geamuri
termopan) şi au în dotare o centrală proprie de scară, chiria urmând a fi
stabilită prin hotărâre de Consiliu Local. Lista cu familiile carora li se
va repartiza locuinţă va fi aprobată în Consiliul Local şi va fi facută
publică.

Drumuri forestiere din fonduri SAPARD
Ocolul Silvic Sâpcea Cugir, în colaborare cu Primăria oraşului Cugir,
pregăteşte documentaţia pentru construcţia de drumuri forestiere pentru
exploatarea padurilor comunale. Proiectul, finanţat pe componenta
SAPARD, măsura 3.5, prevede realizarea de drumuri de acces pentru
exploatatrea forestieră şi dezvoltarea turistică a zonei.

A fost regularizat torentul Mijloianu!
A fost recepţionată lucrarea “Regularizare torent Mijloianu”. Prin
această lucrare a fost executat un canal colector din beton armat, un pod
de subtraversare a străzii I.B.Deleanu şi un zid de sprijin pentru reţinerea
materialului aluvionar adus de torent. Astfel, 30 de gospodării din zonă
vor fi protejate împotriva inundaţiilor. În anul 1999 şi 2005, acest torent a
provocat pagube însemnate gospodăriilor limitrofe.

Poliţia Comunitară Cugir
vă informează:
Ca urmare a unor controale
efectuate de patrulele Poliţiei
Comunitare Cugir în perioada
15.10.2005 - 15.11.200,5 au fost
aplicate amenzi contravenţionale pentru
nerespectarea normelor de ordine şi
linişte
publică,
staţionarea
autovehiculelor pe zona de acces
interzis de pe Bulevardul Al.Sahia şi
depozitarea de deşeuri materiale pe
domeniul public, după cum urmează:
În data de 13.11.2005, numitul
Ghise Ioan, domiciliat în judeţul
Hunedoara, Sat Vaidei, nr.224, a fost
amendat cu suma de 70 lei RON, pentru
tulburarea liniştii şi ordinii publice.
Urmare a controlului efectuat la
piaţă, s-a constatat că mai mulţi cetăţeni
au săvârşit acte de comerţ, fără a
îndeplini condiţiile stabilite de lege. Au
fost sanctionaţi numitul Dracos Ilie,
domiciliat în sat Dobîrca, str. Principală,
nr. 334, judeţul Sibiu, cu suma de 10

lei RON; numitul Rupa Nicolae
domiciliat în sat Dobîrca, nr.336,
judeţul Sibiu, cu suma de 10 lei
RON; numitul Ciusa Viorel Alin,
domiciliat în localitatea Bichigi,
nr.191, jud Timiş , cu suma de 10 lei
RON; numitul Ioani Petru, domiciliat
în localitatea Ciungu Mare, nr. 50,
judeţul Hunedoara, cu suma de 8 lei
RON; numitul Faur Rusalin
domiciliat în sat Dobîrca, nr.224,
judeţul Sibiu, cu suma de 6 lei RON.
Pe zona de acces interzis de pe
Bulevardul Al.Sahia, pentru
staţionarea
autovehicule
neautorizate, a fost sancţionat în data
10.11.2005, numitul Udrea Ioan,
domiciliat în comuna Galda de Jos,
nr .163, jud. Alba, cu suma de 50 lei
.
Mr.(r) ing. Gheorghe CHIRILĂ
Şeful Poliţiei Comunitare Cugir
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ROMÂNIA
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ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 163/2005
Consiliul Local al oraşului Cugir, judetul Alba, întrunit in şedinţa extraordinară;
Luând în discuţie Raportul de specialitate nr.4601/16.11.2005 al Compartimentului
juridic din cadrul SPAS Cugir, prin care se solicita acordul Consiliului Local privind aprobarea
Protocolului de parteneriat intervenit între S.P.A.S. Cugir şi asociaţiile care vor prelua derularea
Proiectului „Baie socială pentru romi”, respectiv Asociaţia Armonia Cugir şi Asociaţia pentru
Dezvoltarea Comunitară a Romilor din Cugir, cu privire la predarea-primirea bunurilor
achiziţionate în cadrul proiectului,
Ţinând cont de Proiectul de Hotărâre iniţiat in acest sens de către Primarul oraşului
Cugir;
Văzând avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
Oraşului Cugir,
In temeiul art. 38, alin.2, litera „f”, art. 46 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 – Legea
Administraţiei Publice Locale,
H OTAR ĂŞTE
Articolul 1: Aprobă Protocolul de parteneriat între Serviciul Public de Asistenţă Socială
Cugir, Asociaţia Armonia Cugir şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunitară a Romilor din Cugir,
cu privire la predarea-primirea sediului şi a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului „Baie
socială pentru romi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2: Îşi dă acordul pentru ca în organigrama SPAS Cugir pe anul 2006 să fie
cuprins un post de mediator sanitar pentru atingerea scopului propus în proiect, de îmbunătăţire a
situaţiei romilor.
Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul primar
Teban Adrian Ovidiu.

Ing. Muntean Emil

Contrasemneaza
Secretar
Jr.. Ioana Paştiu

Baia socială pentru romifinal de proiect!

Consiliul Local al oraşului Cugir, prin
Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir, în
parteneriat cu Asociaţia “Armonia Cugir”, a
implementat în Cugir, un proiect intitulat “Baie
Socială pentru Romi” componentă a „Strategiei
naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor
în domeniul sănătăţii”
, Linia de buget: RO
2002/000 – 586.01.02 –
01.
Suma finanţată prin
proiect a fost de 51.124
EUR, din care 48.550
EUR.a fost contribuţia
Uniunii Europene şi
2.574 EUR.a reprezentat
contribuţia Consiliului
Local al oraşului Cugir,
prin Serviciul Public de
Asistenţă Socială.
Prin proiect a fost înfiinţată o baie socială,
localizată în unul din cartierele cu probleme ale
oraşului Cugir, cartierul Coşbuc. Clădirea fostei
centrale termice din str Gh Asachi nr 11, a fost
reamenajată şi dotată corespunzător. Au fost
costruite 8 cabine de duş, 4 pentru femei şi 4
pentru bărbaţi, o sală dotată cu maşini de spălat,
o sală pentru călcat. Baia socială pentru romi a
fost dotată cu 5 maşini de spălat, unde populaţia
va putea să-şi spele hainele.
În cadrul proiectului au fost pregătiţi 3
mediatori sanitari. Aceştia sunt femei de etnie
romă, cu studii liceale şi universitare, care au făcut
un stagiu de pregătire la Tg Mureş.
În locaţia Băii Sociale pentru Romi, prin
recompartimentare spaţiului excedenentar, a fost
înfiinţat un spaţiu de activitate permanentă pentru
mediatorii sanitari. Acelaşi spaţiu va fi folosit ca
punct de lucru al asociaţiei „Armonia Cugir”,
partener în proiect şi a “Asociaţiei Pentru
Dezvoltarea Comunitară a Romilor din Cugir”.

Consiliul Local al oraşului Cugir, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară ;
Luând în dezbatere :
-referatul nr.11998/2005 al domnului Sava Victor – arhitect şef în cadrul
Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
al oraşului Cugir ;
Având în vedere :
-Proiectul de hotărâre întocmit de domnii consilieri Costinaş Ioan şi
Todorescu Mircea prin care propun întocmirea documentaţiei pentru trecerea oraşului Cugir la
rang de municipiu ;
-prevederile Legii nr.351/2001 – privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naţional – secţiunea IV – Reţeaua de localităţi.
-Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea Referendumului;
-Prevederile articolului 38, alineatele (1) şi (3) din Legea nr.215/2001 –
Legea Administraţiei Publice Locale;
În temeiul articolului 46 din Legea nr.215/2001 – Legea Administraţiei Publice
Locale
H OTĂR ĂŞTE
Articol unic – Îşi dă acordul pentru întocmirea documentaţiei necesare trecerii
localităţii Cugir de la rangul III de oraş la rangul II de municipiu .
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CUGIR, 18.11.2005
Presedinte de sedinta

HOTĂRÂREA NR.151/2005

Cu ajutorul formatorilor, a fost susţinut un curs de
promovare a sănătăţii şi igienei, care a avut o participare
numeroasă din rândul populaţiei rome din Cugir, cursul
având patru module.
Din rândul comunităţii de romi din Cugir, a apărut
un grup de iniţiativă, care a devenit colaboratorul
fidel al autorităţii publice. Grupul este format din 28
de membrii, din cele două cartiere ale oraşului, unde
numărul romilor este mai mare: Coşbuc şi Râul Mic.
Conştienţi de numărul mare şi de gravitatea
problemelor din comunitate, aceştia s-au implicat activ
în gestionarea şi rezolvarea situaţiilor dificile, prin
transformarea grupului de iniţiativă într-un O.N.G.
Ong-ul nou înfiinţat se numeşte „Asociaţia pentru
Dezvoltarea Comunitară a Romilor din Cugir”.
Importanţa proiectului este foarte mare, populaţia
majoritară a Cugirului trebuie să demonstreze că romii
nu au fost excluşi de la viaţa socială. Desigur nu pot
fi eliminate într-un timp foarte scurt rezervele,
suspiciunile, stereotipurile,
dar acestea nu pot fi
considerate ca bariere de
netrecut. Discriminarea şi
marginalizarea s-a făcut nu
atât faţă de caracteristica de a
fi rom, ci mai mult faţă de un
anumit mod de viaţă al
romilor,
de
prezenţa
fenomenelor sociale negative
la nivelul familiilor şi
comunităţii de romi cugirene
şi de lipsa igienei elementare
care a creat o anumită repulsie
faţă de ei. Prin acest proiect romii vor fi ajutaţi, în
primul rând, să depăşească situaţiile de criză şi vor
Dsc04728.jpg
învăţa că nu sunt lăsaţi „în voia sorţii”
ci pot să apeleze
la cineva pentru a-şi rezolva problemele cu care se
confruntă.
Adriana Maria MUNTEAN
Referent SPAS Cugir

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. MUNTEAN EMIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr.IOANA PAŞTIU

Avertismente şi încurajări...

„Progrese semnificative, dar şi neajunsuri.”
Aşa a sintetizat comisarul european pentru
extinderea UE, Olli Rehn, situaţia din România,
cu prilejul recentei sale vizite în ţara noastră.
„Continuarea reformei sistemului judiciar,
aplicarea pe teren a noii legislaţii şi securizarea
frontierelor, rămân domenii în care România mai
are de făcut eforturi serioase pentru a îndeplini
criteriile de aderare la Uniunea Europeană”- este
de părere comisarul european.
Potrivit spuselor lui Olli Rehn sistemul
judiciar actual trebuie să atace efectiv nivelul
superior al corupţiei, cu atât mai mult, cu câtconform unui raport întocmit de Transparency
International- ţara noastră este cea mai corupta
ţară dintre candidaţii şi membrii UE, ocupând
locul 85 în lume în ceea ce priveşte gradul de
rezistenţă la corupţie. În raport se mai precizează
că autorităţile române nu fac paşi concreţi în
domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei,
acţionând doar în mod declarativ.
În acest timp, sectoare precum cel al
cooperaţiei meşteşugăreşti sunt tratate cu
indiferenţă de factorii de decizie neţinându-se
seamă de locul şi rolul acestui segment în cadrul
economiei naţionale, de faptul că de-a lungul
anilor cooperaţia meşteşugărească a avut o
contribuţie decisivă, care a permis dezvoltarea
unei pieţe externe specifice acestui sector.
Produsele fabricate în cooperaţia
meşteşugărească, cum ar fi: confecţiile, covoarele
manuale, mobila, diverse articole din lemn,
decoraţiunile pentru pomul de crăciun, articolele
pentru cadouri, artizanatul textil, reparaţiile de
toate felurile se bucură de aprecieri atât pe plan
intern cât şi pe pieţele Uniunii Europene.

Ca oameni de rând, suntem
aproape condamnaţi să percepem
partea vizibilă a acestor lucruri, în
timp ce lucrurile reale ne sunt
necunoscute, ele fiind acoperite de
o perdea groasă de diversiune,
cinism şi minciună. În acest sens
exemplele ar putea fi numeroase,
fie că vizează petrolul, locuinţele,
terenurile, serviciile, sportul,
sănătatea, ori poate viaţa omului.
Partea cea mai de neînţeles a
lucrurilor este generată de modul
în care unele reglementări şi
normative dau un caracter legal
multor acte care nu au nimic în
comun cu etica şi dreptatea, cu
cinstea. În acest context, exemplul cel mai concret
şi mai apropiat cooperatorilor poate fi
contraversata Lege nr.1/2005, ale cărei hăţişuri şi
capcane riscă să ne arunce într-o zonă a haosului.
Toate acestea revin acum când, de bine de rău,
sistemul începuse să se stabilizeze şi să se
concentreze pe probleme vitale, legate de
adaptarea la cerinţele economiei de piaţă.
Fără a avea pretenţia că ştim prea bine cum se
traduce termenul, constatăm că „restaurarea”
gândită de capete luminate, ca o eventuală luminiţă
de la capătul tunelului în materie de cooperaţie,
îşi produce efectul, dar care din păcate este unul
distructiv.
Ca şi cum răul nu ar fi fost suficient de mare,
prin bulversarea întregului sistem cooperatist, iată
că nici la două luni de la reînregistrarea societăţilor,
încep să apară amendamente care sfidează pur şi
simplu spiritul democratic, iar cooperaţia este
scoasă din nou la mezat de dragul trocului între
partidele politice.
Aşadar până la stabilirea ordinii mondiale, noi
ne luptăm să supravieţuim ordinii din ţară, să ne
facem temele astfel încât până în primăvara lui
2006 să fim pregătiţi pentru intrarea în Uniunea
Europeană. Sperăm, vorba unui prieten, că astăzi
ştim mai multe decât ieri, iar mâine vom şti mai
multe decât azi şi că cei de care depinde atât
aderarea la UE, cât şi un trai mai decent pentru
toţi, îşi vor îndeplini obligaţiile asumate, respectiv
promisiunile din campania electorală, nu de alta
dar adevărul întotdeauna iese la suprafaţă.
Eu cred în asta.
Ing.dipl.Cornel MURG
Preşedinte- Şurianu SCM
Consilier local
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Principalele probleme cu care se confruntă SC UM Cugir

Sfatul Specialistului:

securitate, în domeniul
muniţiei şi armamentului de
infanterie;
- Analizarea posibilităţii
de întocmire a unor programe
naţionale în domeniul dotării
forţelor armate, programe care
să asigure un minimum de
comenzi anuale din partea
statului român;
- Continuarea investiţiilor
în sectorul producţiei de
apărare.
Prin conjugarea tuturor
eforturilor, atât din partea
echipei manageriale de la
S.C.U.M.Cugir, cât şi din
partea forurilor tutelare,
C.N.Romarm şi Ministerul
Economiei şi Comerţului,
vom
reuşi
depăşirea
momentului de criză prin care
trece societatea şi relansarea
activităţii economice la
S.C.U.M.Cugir!

Plantarea pomilor

Pentru desfăşurarea în
bune condiţii a activităţii în
perioada următoare, respectiv
în condiţii de eficienţă
economică şi profitabilitate,
corelată cu încadrarea în
preţurile pieţei- în special
pentru produsele militare- este
necesară depăşirea unor
dificultăţi, acţiune în care
competenţele societăţii sunt
relativ limitate, motiv pentru
care se solicită sprijinul
organelor tutelare, adică a
C.N. Romarm S.A. şi a
Ministerului Economiei şi

Comerţului.
Sintetic
problemele în discuţie sunt
următoarele:
- Urgentarea omologării şi
acreditării în poligoane NATO
a muniţiei NATO produse la
Cugir;
- În fiinţarea la Cugir, a
Cen trului Naţional pentru
omologare şi acreditare a
produselor militare NATO- cel
puţin pentru sistemele de
infanterie;
- Stingerea datoriei faţă de
Ministerul Finanţelor Publice,
în calitate de garant al

creditului extern angajat
pentru efectuarea investiţiei;
- Emiterea unui act
normativ care să permită
plata ratelor restante la
creditul extern din alocaţii
bugetare;
- Menţinerea unei forme
legale de protecţie pentru
personalul din sectorul
militar fără încărcare, şi în
anul 2006;
Accelerarea
procedurilor de privatizare,
mai ales a formei de privatizare
prin vânzare de active;
- Definirea clară, prin
intermediul unei strategii
aprobate inclusiv în C.S.A.T.,
a rolului şi dimensiunilor
sectorului producţiei de
apărare;
- Reluarea legăturilor cu
partenerii interni tradiţionali
(Ministerul Apărării Naţionale,
Ministerul Administraţiei şi
Internelor, etc), în vederea
instituirii statutului de furnizor
al sistemului naţional de

Ing. Ulise TOADER
Director general
S.C.U.M. Cugir

Poliţia oraşului Cugir vă informează:
În urma unor investigaţii şi verificări efectuate de
lucrători din cadrul Poliţiei oraşului Cugir, în data de
19.10.2005, a fost identificat autorul furtului comis în dauna
părţii vătămate I.M., în persoana numitului B.L.M. din Cugir,
care în ziua de 16.10.2005, i-a sustras acesteia geanta.
Prejudiciul a fost recuperat în totalitate şi se efectuează
cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
În data de 19.10.2005, lucrători din cadrul Poliţiei
oraşului Cugir, au identificat pe numitul A.M.N. din Cugir,
care în ziua de 12.10.2005, a sustras o bicicleta marca DHS,
în dauna părţii vătămate C.D. Prejudiciul a fost recuperat în
totalitate şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de furt calificat.
Lucrătorii Poliţiei împreună cu inspectori ai Gărzii
Financiare Alba, în data de 20.10.2005, au desfăşurat
următoarele activităţi de control fiind constatate 33 de
contravenţii din care la Legea nr 61/1991 =11, la O.U.G.
195/2002=9; la Legea nr.12/1990=4; O.U.G.92/2003=2;
Altele =7, valoare totală a amenzilor fiind de 22,8 mil. Lei.
Au fost confisctae bunuri în valoare de 9,4 milioane lei şi a
fost ridicat un certificat de înmatriculare.
În urma sesizării Parohiei Române Unite cu Roma, au
fost identificate persoanele care au sustras în noaptea de 19/
20.10.2005, din interiorul blocului nr. 4, de pe str. Gh. Doja,
mai multe bunuri, în persoana numiţilor S.I.I. de 27 ani din
Cugir, S.A. de 26 ani, din Cugir, V.I.G. de 34 ani din Cugir.
Prejudiciul a fost recuperat în proporţie de 70 %, în
continuare efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de furt calificat.
În data de 24.10.2005, în urma unei actiuni organizate
de lucrătorii Poliţiei oraşului Cugir împreună cu
reprezentanţii Ocolului Silvic Cugir, pe linia transportului
de material lemnos, a fost identificat numitul C.S., care
transporta cu autovehicolul cu numărul AB- 01-GSA, 24

bucăţi material lemnos de esenţă răşinoasă, acestea fiind
trecute în avizul de însoţire, descoperindu-se în plus 5 bucăţi
de arbori, în volum de 3,547 mc., care nu erau marcate.
Materialul lemnos a fost confiscat, iar pădurarul M.F., care
trebuia sa marcheze cele 5 bucăţi, a fost sancţionat cu o
amendă de 500 RON.
În urma unor activităţi desfăşurate de lucrători ai Poliţiei
Cugir, au fost identificaţi autorii furtului comis în noaptea de
25/26.10.2005, din incinta chioşcului P.F. T.A. din Cugir, în
persoana numiţilor N.R.C., de 21 ani din Cugir şi C.N.C de
16 ani din Cugir. Prejudiciul a fost recuperat în proporţie de
90 %, în continuare efectuându-se cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de furt calificat.
La data de 30.10. 2005, au fost identificaţi autorii furtului
comis în noaptea de 28/29.10.2005 din incinta SC IVET SRL
şi SC UNITATEA SRL din Cugir, în persoana numiţilor P.M.D.
de 14 ani din Cugir şi M.G.N. de 12 ani din Cugir. Prejudiciul
a fost recuperat în proporţie de 95 %, în continuare
efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de furt calificat.
Patrula de siguranţă publică din cadrul Poliţiei oraşului
Cugir, care se afla în serviciul de patrulare, a identificat în
trafic pe numitul S.C.I. de 26 ani din Cugir, care conducea
autovehicolul cu numărul de înmatriculare AB-04-CHL, pe
strada Victoriei din Cugir. În urma testului efectuat cu fiola
alcooltest, aceasta s-a înverzit în proporţie de 40 %.
Conducatorul auto a fost condus la Spitalul orăşenesc Cugir,
unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul
infracţiunii de conducerea unui autovehicol pe drumurile
publice de către o persoană care are concentraţia alcoolică
în sânge peste limita legală.
Comisar Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei oraşului Cugir

Ce facem în cazul descoperirii unor muniţii neexplodate?
Muniţiile neexplodate sunt
încărcături de luptă explozive,
incendiare sau toxice rămase
din primul şi cel de-al doilea
război mondial, ca urmare a
opera ţiunilor de luptă,
depozitare sau transport,
executate de către armata
română sau celelalte armate
participante la cele două
conflicte menţionate.
În această categorie se includ
: cartuşe de orice tip (pistolet,
mitralieră, etc.); grenade de
orice tip (ofensive, defensive,
incendiare, fumigene); mine
antitanc şi antiinfanterie;
bombe de aruncător; proiectile
de artilerie şi bombe de aviaţie.
Având în vedere că pe teritoriul
oraşului Cugir şi în special al

localităţii componente Vinerea
au fost descoperite un număr
mare de astfel de elemente de
muniţie, peste 1500 bucăţi, vă
facem cunoscut mod ul d e
comportare la descoperirea unor
astfel de muniţii:
-anu nţaţi
imediat
Compartimentului protecţie
civilă, din cadrul P rimăriei
oraş ului Cugir, la telefon
755455; 751683, sau Poliţia oraş
Cugir, la telefon 955.
-se interzice atingerea muniţiilor
cu mâna sau alte obiecte.
-se interzice lovirea sau
mişcarea muniţiilor găsite în
pământ sau la suprafaţă
-se interzice introducerea
muniţiilor în foc

-se interzice demontarea
focoaselor sau altor părţi
componente
-se interzice joaca copiilor cu
elementele
de
muniţie
descoperite
-se
interzice
ridicarea,
transportul şi introducerea
muniţiilor în încăperi sau
locuinţe.
Prin respectarea acestor reguli,
sperăm ca pe teritoriul oraşului
nostru să fim feriţi de
evenimente deosebite, de
accidentare a oamenilor sau
chiar decesul acestora, fapte care
au fost înregistrate în alte regiuni
ale ţării .
Ec. Mircea ZBUTEA
Inspector protecţie civilă
oraş Cugir,

Miss Boboc

În articolul anterior am promis că vom discuta despre plantarea
pomilor, având în vedere că această lucrare este foarte importantă pentru
obţinerea de fructe în gospodăriile individuale.
Epoca de plantare. În zonele unde iernile sunt uşoare plantarea se
poate face toamna târziu. Plantarea de toamnă favorizează calusarea
rănilor şi emiterea de noi rădăcini active până la sosirea iernii, iar
primăvara pornesc mai repede în vegetaţie. În zonele unde iernile sunt
aspre plantarea se poate face primăvara, pentru a evita degerarea pomilor.
Plantarea de primăvară trebuie efectuată imediat după dezgheţarea şi
zvântarea solului, înainte de dezmugurire. Plantarea pomilor cuprinde
trei operaţii; săpatul gropilor, pregătirea pomilor şi plantarea propriuzisă.
Săpatul gropilor. Pe teren nedesfundat ( nearat ), situaţie întâlnită
des în gospodăriile populaţiei, gropile se sapă, de preferat cu 2-3 luni
mai devreme de plantarea pomilor, de dimensiuni mai mari (0,8 x 0,8
m în solurile uşoare, 1,0 x 1,0 m în solurile grele şi 60 –80 cm adâncime
). Când se sapă manual, pe teren plan, pământul scos din primul strat,
mai fertil, va fi aşezat sub formă de muşuroi pe una din laturi, iar
restul de pământ, mai puţin fertil, în partea opusă.
În cazul terenului în pantă, la săpatul gropilor trebuie să se respecte
următoarea succesiune:
-stratul de pământ înţelenit, de la suprafaţă, se taie sub formă de
brazde şi se aşează în aval;
-se scoate un strat de pământ pe adâncimea de o cazma şi se aşează
sub formă de muşuroi în amonte;
-se sapă în continuare pământul din groapă şi i se dă o poziţie
orizontală sau chiar o mică înclinare în contrapantă;
-în timpul plantării se introduce în groapă stratul de pământ scos
de la suprafaţă, în zona de răspândire a rădăcinilor pomului;
-se aşează brazdele cu iarbă pe taluzul format în aval pentru a fixa
pământul şi a împiedica eroziunea.
Pregătirea pomilor pentru plantare. Cuprinde fasonarea şi
mocirlirea rădăcinilor. Fasonarea constă din înlăturarea porţiunii
vătămate şi scurtarea rădăcinilor mai groase de 3-4 mm, la 35-40 cm şi
acelor mai subţiri de 3 mm la 8-10 cm. Mocirlirea este operaţia de
introducere a rădăcinilor într-un amestec de pământ galben, balegă
proaspătă şi apă, de consistenţa smântânii. Aceasta are rolul de a asigura
o mai mare umiditate în jurul sistemului radicular, de a realiza o aderenţă
mai bună cu solul şi de a stimula vindecarea rănilor
Plantarea propriu-zisă. Constă în următoarele operaţii:
-se trage în groapă pământul fertil, aşezându-se sub formă de
muşuroi pe fundul gropii;
-se aşează pomul în groapă cu rădăcinile deasupra muşuroiului;
-este de dorit ca adâncimea de plantare să fie aceeaşi la care a fost
pomul în pepinieră, foarte important ca punctul de altoire să rămână cu
2-3 cm deasupra solului pentru a evita o eventuală trecere a altoiului pe
rădăcini proprii;
-se răsfiră rădăcinile cu mîna în toate directiile, astfel să ocupe tot
spaţiul din groapă şi să nu se suprapună;
-se acoperă rădăcinile cu un strat de pământ mărunţit şi se calcă
uşor, cu piciorul orientat cu călcâiul spre exteriorul gropii, de la periferia
gropii spre centru;
-după acoperirea rădăcinilor se umple groapa cu pământ amestecat
cu 10-15 kg gunoi bine fermentat, acesta nu trebuie să vină în contact
cu rădăcinile;
-se calcă din nou cât mai uniform;
-un pom bine plantat nu trebuie să se smulgă cu uşurinţă din pământ.
După plantare pomul se udă cu 1-2 găleţi cu apă. După infiltrarea
apei în sol se face un muşuroi, care completează pământul din jurul
pomului, menţine umiditatea şi protejează rădăcinile împotriva
îngheţului. Deasemenea pomii trebuie protejaţi împotriva rozătoarelor
prin învelirea lor cu diverse materiale. După plantare se scurtează varga,
la o înălţime care diferă în funcţie de tipul de coroană ales.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Serviciul Impozite şi taxe
în casă nouă!
Începând cu data de 28 noiembrie 2005, sediul Serviciului
de Taxe şi Impozite, se va muta pe strada Victoriei, nr.9, lângă
Colegiul I.D.Lăzărescu, fostul Centru de plasament. Programul
de încasare este acelaşi: de luni până joi între orele 8,00 – 11,00
şi 12,00 - 16,00, iar vineri între 8,00 -11,00.

C.N. ROMARM S.A.
S.C. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.
str. 21 Decembrie 1989, Nr.1A,
515600, Cugir, Romania
Tel/Fax: 0040 258 753194
E-mail: arms@home.ro ;
Web page: www.arms.home.ro

Curierul de Cugir
Liceen ii d e la Co legiul
David Prodan, au avut Balul
Bobocilor, unde au ales-o pe
cea mai frumoasă “boboacă”.
Miss Boboc 2005 se numeşte
Mirona Simu şi este elevă în
clasa a IX-a D - p rofil
economic.
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