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Arăta că îţi pasă!

Ca în fiecare an, în prima lună de primăvară ne vom
concentra eforturile în sensul igienizării şi înfrumuseţării
localităţii, astfel încât să asigurăm un cadru sănătos populaţiei
din Cugir. În acest sens, începând din data de 23 martie
până în 12 aprilie vom desfăşura o amplă campanie în care
vom urmări să implicăm atât angajaţii primăriei care se
ocupă de domeniul public, dar şi instituţiile din oraş şi
locuitorii Cugirului. Sperăm că derularea campaniei în
perioada dinaintea sărbătorii de Paşte va duce la o mobilizare
eficientă a tuturor cetăţenilor, asociaţiilor de proprietari şi
locatari, agenţilor economici şi instituţiilor publice.
Pe parcursul celor trei săptămâni de campaniei, Primăria
Oraşului Cugir, prin angajaţii săi, va igieniza domeniul public
unde vor fi plantaţi arbori şi arbuşti ornamentali, flori, precum
şi sămânţă de iarbă. Întrucăt doar printr-un efort comun
putem avea o localitate curată şi frumoasă, fac apel la fiecare

locuitor să se alăture acţiunii noastre şi să conştientizeze
importanţa efortului personal de a face curăţenie în faţa
proprietăţii sale sau a blocurilor în care locuiesc. Totodată am
încredere că fiecare agent economic care îşi desfăşoară
activitatea în Cugir va asigura curăţenia şanţurilor şi spaţiilor
verzi din zona lor.
Vom mobiliza şi instituţiile de învăţământ care vor fi
responsabile de demararea unei campanii de curăţenie, nu
doar în incinta lor, ci şi în afara instituţiei, fiind provocate anul
acesta să identifice o zonă din localitate pe care să o
înfrumuseţeze în modul în care găsesc de cuviinţă.
Pe toată perioada de desfăşurare a campaniei, vreau să
asigur locuitorii că suntem pregătiţi să acordăm tot sprijinul
pe care ni-l vor solicita, iar asociaţiilor de proprietari care se
vor mobiliza cel mai bine, le vom asigura seminţe de iarbă,
flori, precum şi lemne pentru băncile care nu au vergele. În
cazul deşeurilor vegetale rezultate în urma realizării curăţeniei
de primăvară, populaţia se poate adresa primăriei care va
asigura transportul acestora spre centrul de colectare.
Aş dori ca această campanie pe care o vom desfăşura să aibă
ca efect nu doar creşterea gradului de implicare a fiecăruia dintre
noi, dar şi o responsabilitate mai mare şi o conştientizare a
importanţei pe care o are mediul asupra sănătăţii noastre. Este
spre binele tuturor locuitorilor să avem un oraş cât mai curat şi
frumos, unde să ne simţim mai bine şi să fim mai sănătoşi. În
plus, orice vizitator vom avea în oraşul Cugir ne va judeca, ca
oameni, după aspectul general al oraşului, fie el domeniu public
aflat în sarcina autorităţilor locale, fie privat aflat în sarcina fiecărui
proprietar.
Aşadar, haideţi să facem un efort pentru a arăta cu adevărat
vizitatorilor, cât şi nouă personal, că ne pasă de oraşul nostru! În
spiritul acestui sentiment, deviza sub care se va desfăşura
campania este “ Şi mie îmi pasă de oraşul meu!”

ing. Adrian Ovidiu TEBAN
Primarul oraşului Cugir

Principele Radu al României la Cugir

Întâmplător sau nu, prezenţa în
oraşul Cugir a unui reprezentant al Casei
Regale a avut loc din nou într-o perioadă
de criză economică. Aşa cum în anii
marii crize financiare dintre cele două
războaie mondiale, Regele Mihai I vizita
Cugirul, acum, după aproape 80 de ani,
tot în plină criză economică, un alt
membru al casei regale, Principele Radu
Duda al României a fost prezent în
mijlocul comunităţii cugirene.
Vizita Alteţei Sale în localitatea de la
poalele Drăganei face parte dintr-un
proiect demarat împreună cu Principesa
Margareta intitulat “Oraşele României”
al căruia scop este acela de a avea o
imagine limpede despre comunităţile
locale şi dificultăţile lor, proiect destinat

totodată dezvoltării relaţiilor europene ale
aşezărilor urbane din România. “Încercăm
să trecem, din zi în zi, din săptămână în
săptămână, când se poate, prin fiecare
localitate din ţară, oricât de mica ar fi ea,
încercând sa insuflăm încredere şi să
ajutăm, dacă putem, printr-o legătura cu
străinătatea sau cu alţii, comunităţile
locale sa capete curaj, sa capete forţa” a
precizat Principele Radu Duda.
Principele Radu a fost primit în
Vinerea cu pâine şi sare
Oraşul Cugir a fo st primul în
programul oaspetelui regal din aceste două
zile în judeţul Alba, care a inclus şi prezenţa
Alteţei Sale la Sebeş, Teiuş şi Aiud. Vizita
în oraşul Cugir a început la ora 9,00 când
a fost întâmpinat cu pâine şi sare la

Biserica SF. Nicolae din Vinerea de către
primaru l lo calităţii, Ad rian Teb an,
viceprimarul Rodica Florea, preotul din
localitate precum şi numeroşi localnici de
toate vârstele. Principele a fost plăcut
impresionat nu doar de primirea călduroasă
care i-a fost făcută, cât şi de gestul unui
localnic în etate, veteran de război, care
i-a dăruit o cană păstrată de zeci de ani,
cană care avea însemnele monarhiei
româneşti.
După un popas de o jumătate de oră
la lăcaşul de cult, Principele însoţit de
reprezentanţii autorităţilor locale s-au
îndreptat către primăria din Cugir unde a
avut loc o întâlnire cu consilierii locali şi
angajaţii instituţiei.
Principele a făcut o radiografie a
societăţii de astăzi
În sala mare de şedinţe a Consiliului
Local, în prezenţa consilierilor locali şi ai
angajaţilor primăriei, în semn de bun
venit, primarul Adrian Teban a înmânat
un cadou din partea administraţiei locale
ce a constat într-o icoană pe piatră şi o
carte cu oraşul Cugir.
În discursul său în faţa factorilor de
decizie ai localităţii, Principele Radu a făcut
o radiografie a situaţiei economice şi
sociale a ţării noastre, considerând că una
dintre gravele rătăciri care s-au petrecut
în anii comunismului şi din păcate şi astăzi,
după ce democraţia s-a instalat este că
oamenii au pierdut simţul binelui. “Nu cred
că este nici o soluţie pentru a se trece
peste aceste momente de criză decât prin
comunitatea locală, prin forţa pe care o
găseşte administraţia publică, şcoala,
biserica, elita intelectuală. Structura,
partea fundamentală a societăţii româneşti
nu se aşează pe temelii corecte, aceasta
însemnând la nivel central instituţii care

Se distribuie gratuit

Tinereţea nu se măsoară în ani
8 Martie este o zi cu o semnificaţie
deosebită, o apreciere a femininului, o zi în
care fiecare ne îndreptăm atenţia, cu mult
mai multă intensitate şi afecţiune, spre
femeia de lângă noi. Este un moment în care
simţim nevoia să transmitem mamei, soţiei,
iubitei, tuturor femeilor din viaţa noastră,
recunoştinţa şi aprecierea. Se spune că 8
Martie este ziua în care femeile trebuie să
fie simţite, văzute, auzite, eventual celebrate,
venerate.
Pentru că vine o vârstă la care numărul
celor care te felicită de Ziua Femeii este tot
mai mic, Primăria Oraşului Cugir a dorit să
acorde o atenţie specială acelor doamne a
căror posibilitate de a se bucura de această
zi este limitată, şi anume doamnelor
vârstnice din oraşul Cugir. Pentru ele şi în cinstea lor, împreună cu CentrulMultifuncţional
şi cu Casa de Cultură am organizat o petrecere la Cantina Colegiului Tehnic “I.D.
Lăzărescu”. Am dorit ca evenimentul să fie o surpriză plăcută, un momet în care fiecare
doamnă participantă la eveniment să se simtă sărbătorită. Pentru că data de 8 martie
anul acesta ne-a găsit la începutul postului Sfintei Sărbători de Paşti, am organizat
petrecerea cu o săptămâna mai repede, pe data de 1 martie, când am dorit să sărbătorim:
mărţişorul, venirea primăverii şi Ziua Femeii.
Iniţiativa primăriei a avut un real succes, aproximativ 160 de femei, şi nu numai, ci
şi soţii acestora au luat parte la eveniment. Pe lângă meniul pregătit şi muzica bună, am
încercat să oferim şi de alte surprize sărbătoritelor. Împreună cu primarul, Adrian
Teban şi cu Mihai Nicuşor, consilierul judeţean PNL, care a dorit să fie alături de
doamne în această zi deosebită, am împărţit flori şi am felicitat toate femeile prezente
în sală. Din dorinţa de a oferi o petrecere cât mai plăcută, am inserate şi câteva momente
artistice. Trei perechi de tineri dansatori cu vârste cuprinse între 8 şi 10 ani de la secţia
de Dans Modern din cadrulCaseide Cultură au încântat privirile şisufletele participanţilor
şii-au pregătit pentru un alt moment care a urmat, un concurs de dans a căror protagonişti
au fost chiar doamnele şi domnii prezenţi la eveniment.
Atmosfera plăcută de la acest eveniment, precum şi de la celelalte astfel de acţiuni
organizate de primărie, petrecerea de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice şi
Revelionul Pensionarilor au demonstrat încă o dată că tinereţea nu se măsoară în ani, ci
este o stare de spirit.
Rodica Cristina FLOREA
Viceprimar
să fie respectate, cu oameni care să le
respecte, ceea ce nu este cazul astăzi, iar
la nivel local să se dezvolte fiecare
localitate luată în parte în felul ei, după
puterile ei şi chiar în ritmul ei. Societatea
românească trebuie să ajungă să înţeleagă
că dacă Cugirul nu devine european , nu
va fi România europeană, dacă Vinerea
nu ajunge să fie conectată la lume, nu are
cum să ajungă România europeană pentru
că nu se face acest lucru prin capital, ci
prin fiecare loc luat în parte cu răbdare şi
cu spirit de răspundere” a subliniat Alteţa
Sa Regală.
Elevii de liceu invitaţi la Palatul
Elisabeta
La Casa de Cultură, la întâlnirea cu
înaltul oasp ete au fost p rezenţi
reprezentanţii Consiliilor Elevilor şi
conducerile celor două licee, dialogul
stabilit caracterizând-se prin abordarea
problemelor specifice tinerilor, dar şi prin
deschidere, naturaleţe şi firesc. Încurajând
tânăra generaţie în a-şi pune în valoare
imaginaţia, ideile şi cunoştinţele, Prinţul

Radu a reuşit să stabilească un dialog cu
liceeni, în urma căruia a aflat despre un
proiect al elevilor Colegiului Naţional
“David Prodan” de a pune bazele unui
ONG.
En umerând d ificu ltăţile
întâmpinate, elevii au primit învitaţia
Principelui la Palatul Elisabeta, pentru
a discuta punctual modalitatea prin care
regalitatea poate sprijinii acest proiecte
al tinerilor, precum şi altele. Invitaţia a
fost adresată şi primarului Adrian Teban,
Alteţa sa exprimându-şi dorinţa de a
organiza o seară a Cugirului la Palatul
Elisabeta, după modelul celor organizate
şi pentru alte localităţi din România.
Cum era de aşteptat, Alteţa Sa s-a
întâlnit cu reprezentanţii conducerii
U.M Cugir S.A. cu care a discutat
problemele actuale ale întreprinderii şi
a întregii industrii de apărare.
Înainte de a părăsii oraşul Cugir,
Principele Radu Duda s-a oprit pentru
un moment de rugăciune la Biserica
“Sfânta Treime”, lăcaş de cult ridicat în
1809.
Luminiţa BIRĂESC

C urierul
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Perspective pentru reabilitarea ştrandului
ani

Ştrandul din Cugir, sursă permanentă de jaf în ultimii 19

Ştrandul din Cugir, ceea ce se dorea a fi cel mai mare ştrand
din întreg judeţul, cu un bazin de dimensiuni olimpice a ajuns
astăzi o ruină, o sursă permanentă de jaf în ultimii 19 ani şi un
obiect al actelor de vandalism. Construcţia de mare anvergură
începută în timpul comunismului de către Uzina Mecanică Cugir,
a fost oprită in 1990, aşa cum s-a întâmplat în foarte multe
cazuri după revoluţie, într-o fază în care mai trebuiau efectuate
doar lucrările de finisaj pentru ca ştrandul să devină funcţional:
tot ceea ce ţinea de structura de
rezistenţă era finalizat, instalaţia
interioară şi echipamentele de
preparare a apei calde erau deja
introduse, panourile solare pentru
asigurarea agentului termic erau
achiziţionate, începuseră chiar
executarea finisajelor interioare.
Din păcate, situaţia economică şi
financiară a fabricii a afectat
această mare construcţie, lucrările
fiind sistate in 1990. De atunci
ştrandul a fost abandonat, devenit
o sursă inepuizabilă pentru
numeroşi indivizi care au sustras
pe rând tot ce însemna parte
metalică şi putea fi valorificată ca
fier vechi: ţevi, uşi, ferestre, grinzi.
Încercări nereuşite ale
administraţiei locale de a revitaliza ştrandul
Din anul 1997 ştrandul a trecut, prin hotărâre de guvern în
administrarea Primăriei Oraşului Cugir. În ultimii ani au existat
eforturi susţinute ale administraţiei locale de a găsi o soluţie
pentru a salva construcţia, însă fără nici un rezultat. “Am încercat
toate soluţiile care ne-au fost la îndemână pentru a salva această
mare investiţie: l-am oferit spre concesionare şi închiriere, lam scos şi la vânzare, însă, din păcate nu au existat doritori în
nici una din situaţii. Pentru că este vorba de o investiţie care
depăşeşte mult puterile noastre bugetare, am încercat să atragem
fonduri nerambursabile şi l-am cuprins în programul naţional de
reabilitare a bazinelor de înot, însă şi de această dată fără nici o
reuşită.” a declarat primarul Adrian Teban.
Primăria a găsit parteneri dispuşi să se implice

Se pare, însă că administraţia cugireană a găsit în sfârşit
parteneri dispuşi să se implice în revitalizarea ştrandului.“ În
încercarea noastră de a găsi o soluţie, am avut mai multe discuţii
cu diverşi parteneri printre care şi S.C. Apa C.T.T.A. Conducerea
acestei societăţii si-a manifestat deschiderea pentru o colaborare
în sensul valorificării spaţiilor existente.” a precizat primarul
Cugirului. Potrivit declaraţiilor sale, operatorul de apă ar urma
să preia o parte din clădire, pe care s-o reabiliteze în sensul
amenajării sediului filialei Cugir a SC. Apa C.T.T.A. Pentru
cealaltă parte, în care se găseşte
bazinul şi celelalte spaţii aparţinătoare
lui, s-a solicitat ajutorul şi părerea unor
specialişti. “Împreună cu directorul
S.C. Apa C.T.T.A,Viorel Lăzăr,
directorul filialei Cugir, Mircea Ţârlea
,cu arhitectul Curea Spiridon şi
specialistul în amenajări ştranduri, ing.
Florentin Röker, ne-am deplasat la
faţa locului pentru o analiza corectă şi
concretă a situaţiei. În perioada
următoare aceşti specialişti ne vor
prezenta soluţiile tehnice pentru
reabilitarea clădirii şi a instalaţiilor
ştrandului, cât şi un studiu de
fezabilitate în acest sens. Până atunci,
prima măsură pe care am luat-o este
în sensul stopării jafurilor care au loc,
astfel că începând din acest moment
poliţia comunitară va asigura paza
înarmată a ştrandului.” a concluzionat Adrian Teban, primarul
localităţii Cugir.
Ştrandul va fi păzit de agenţi înarmaţi
Decizia primarulului Adrian Teban ca paza să fie asigurată
de agenţi înarmaţi a fost motivată de ultimele daune produse în
acestă perioadă. Dacă până acum s-au sustras anumite bunuri
mobile, săptămâna trecută s-a atentat asupra anumitor obiective
care prin sustragerea lor ar pune în pericol siguranţa construcţiei.
Până la momentul în care se va contura o strategie clară in ceea
ce priveşte viitorul ştrandului din Cugir, poliţia comunitară va
asigura paza înarmată a ştrandului, atât pe timpul zilei cât şi a
nopţii.
Ovidiu CIUCUR

Asistenţa socială - trecut, prezent şi perspective
Primele începuturi ale asistenţei sociale în România au fost
semnalate, ca în majoritatea ţărilor lumii, sub forma unor acţiuni
filantropice, caritabile, cu un profund caracter religios, apărând
şi dezvoltându-se în jurul mânăstirilor. Pentru România actul de
naştere al asistenţei sociale moderne datează din anul 1775 odată
cu apariţia primei legi de protecţie a copilului şi înfiinţarea unor
instituţii specializate de ocrotire pentru persoanele în dificultate:
fete-mame, săraci, bolnavi, persoane vârstnice etc. România a
fost una din primele ţări europene care a elaborat un sistem de
securitate socială atât în domeniul asigurărilor sociale (prima
lege a pensiilor datează din 1912), cât şi în cel al asistenţei
sociale, acordând ajutoare persoanelor nevoiaşe. În prezent noul
pachet legislativ din România deleagă responsabilitatea
dezvoltării serviciilor sociale, autorităţilor publice locale
reprezentate de consiliile judeţene respectiv consiliile locale.
În Cugir, activitatea de asistenţă socială s-a dezvoltat
simţitor, evoluând atât în ceea ce priveşte organizarea si
funcţionarea unei instituţii in subordinea Consiliului local dar şi
în ceea ce priveşte diversificarea serviciilor si prestaţiilor sociale
acordate beneficiarilor. Astfel de la biroul social din cadrul
Primăriei Cugir care prin intermediul a 4 funcţionari acorda
ajutor social şi indemnizaţii pentru persoane cu handicap până la
actualul Serviciu Public de Asistenţă Socială Cugir – instituţie cu
personalitate juridică care oferă toate tipurile de servicii şi
prestaţii sociale prin intermediul a patru compartimente şi a
unei echipe de specialişti, sunt câţiva ani de muncă susţinută de
conducerea Primărie Cugir.
În prezent S.P.A.S. Cugir acorda următoarele tipuri de servicii
şi prestaţii sociale: venit minim garantat, ajutoare de urgenţă,
ajutoare de înmormântare, indemnizaţii pentru persoane cu
dizabilităţi, sprijin financiar acordat la constituirea familiei,
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, servicii de cantina socială.
Pe lângă cele enumerate mai sus, în cadrul serviciului nostru
activează şi un Centru de urgenţă pentru situaţii de criză în care,
în prezent oferim adăpost temporar pe o perioadă de până la 60
de zile, servicii de asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică,
asigurăm hrana şi materialele igienice necesare şi mediem relaţiile
cu alte instituţii pentru un număr de 22 persoane. Avem şi un

serviciu relativ nou înfiinţat în cadrul căruia ne canalizăm
eforturile spre recuperare şi reintegrare socială a agresorilor
familiali, la momentul de faţă beneficiind de serviciile acestuia
un număr de 4 persoane.
Activitatea noastră se răsfrânge şi asupra persoanelor
vârstnice şi cu dizabilităţi care primesc îngrijirea la domiciliu
prin lucrători sociali, angajaţi de Serviciul de Asistenţă Socială.
Totodată oferim servicii de igienă personală, servicii de curăţare
şi călcare a rufelor servicii recreativ-sportive.
Un alt centru pe care am reuşit să-l creăm şi care a cunoscut
o evoluţie remarcabilă, numărul solicitanţilor crescând de trei
ori în ultimul an, este Centrului de zi pentru vârstnici. Prin
intermediul său, oferim activităţi de consiliere, recreare şi
petrecere a timpului liber pentru un număr de 127 de oameni în
etate, comparativ cu anul 2007 când a fost înregistrat un număr
de doar 44 beneficiari .
Totodată, S.P.A.S Cugir este unitatea care întocmeşte
dosarele de acordare a indemnizaţiei şi stimulentului pentru
creşterea copilului până la 2 ani, dosarelor de acordare a alocaţiei
de stat, a alocaţiei pentru nou-născut, dosarelor de acordare a
alocaţiei complementare şi de susţinere. Distribuim lapte praf
gratuit pentru beneficiarii transmişi de către Direcţia de Sănătate
Publică Alba şi furnizăm produse alimentare (zahăr şi făină)
provenind din stocurile de intervenţie comunitara către
persoanele cele mai defavorizate.
Raportându-ne la rezultatele concrete ale activităţii anului
2008, se poate constata o tendinţă de creştere a solicitărilor la
servicii sociale, concomitentă cu scăderea adresabilităţii pentru
prestaţii sociale.
În întreaga sa activitate, Serviciul Public de Asistenţă Socială
pune accentul pe respectarea drepturilor beneficiarilor şi pe
îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora. Acesta este motivul
principal pentru care SPAS şi-a dezvoltat până în prezent
serviciile şi intenţionează ca pe viitor să implementeze noi
proiecte care să contribuie la bunăstarea comunităţii locale.
Cons. Jr. Viorica Nedel ŞTIRB-Şef serviciu
As. Soc. Sulincean Carmen

De mărţişor, la Casa de Cultură
Deşi suntem în plină criză financiară iar banii se găsesc cu greu, aspectele
vieţii culturale cugirene îndrăznim să sperăm ca vor avea cât mai puţin de
suferit. Astfel, Calendarul Cultural prevăzut pentru anul 2009 cuprinde 49 de
manifestări planificate. Desigur acestora li se vor adăuga şi alte activităţi
culturale ce se vor ivi pe parcurs. Un procent semnificativ din manifestările
prevăzute pentru anul 2009 sunt realizate în parteneriat cu instituţiile de
învăţământ din oraş, cu diverse organizaţii şi fundaţii locale. Aceste colaborări
permit realizarea unui obiectiv major al instituţiei respectiv promovarea
aspectelor culturale prin atragerea şi implicarea comunităţii în viata culturală.
Totodată, această categorie de manifestări culturale actuale, pe de o
parte vor înlesni accesul publicului doritor din punct de vedere financiar întrucât activităţile vor fi cu acces liber în sală, iar pe de altă parte vor
promova potenţialul artistic local.
Pentru luna lui Mărţişor Casa de Cultură a pregătit un program variat, amplu şi diversificat.
Începutul primăverii stă sub semnul copilăriei lui Creangă. Organizată de Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 în colaborare cu Casa de
Cultură Cugir şi cu instituţiile de învăţământ din oraş manifestarea a cuprins un cenaclu literar artistic, un concurs de pictură dar şi
un concurs de eseuri.
În sufletele noastre-i mereu primăvară ! a fost un spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Femeii ce a avut loc luni, 9 martie,
la care a participat, la spectacolul muzical-coregrafic instituţiile de învăţământ din oraş, “Pro Dance Studio”- instructor Sergiu
Prodan la dans sportiv, formaţia “Panterele Negre” – profesor Monica Câmpean la dans modern, într-un spectacol muzicalcoregrafic. Pentru luna martie Casa de Cultură în colaborare cu Asociaţia Prologos îşi propune şi organizarea unor întâlniri cu
personalităţi contemporane în cadrul a două conferinţe. Spre mijlocul şi spre finalul lunii martie sunt prevăzute două concerte: unul
de muzică clasică – organizat în colaborare cu Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca şi unul de muzică bizantină, având ca invitaţi
Grupul de Protopsalţi ai Patriarhiei Române din Bucuresti şi Grupul Anatholis din Cluj. Ultima zi din lună este dedicată unui alt
mare nume al literaturii române: Nichita Stănescu. Descoperit în anii de liceu şi păstrat în suflet de-a lungul vieţii fiecăruia dintre
noi, marele poet va avea dedicată ziua de 31 martie în cadrul spectacolului literar-muzical organizat de Colegiul Naţional „David
Prodan” şi Casa de Cultură în colaborare cu instituţiile de învăţământ din oraş.Tot în această perioadă, respectiv în lunile martie şi
aprilie, Casa de Cultură va găzdui o expoziţie inedită: o expoziţie de carte, de fotografie şi de unelte de plutit şi plutărit. Evenimentul
este organizat de profesor Gabriela Urs şi Asociaţia Ecologică şi de Turism Năsâpişte sub titlul Luna Păduri; „Ziua plutăritului”.
Mai multe informaţii cu privire la Casa de Cultură şi activitatea culturală puteţi găsi pe site-ul Primăriei Cugir, pe pagina dedicată
culturii sau vizitându-ne.
(Diane ŢIGĂNILĂ- inspector Casa de Cultură)
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DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Se accesează fonduri structurale
Administraţia publică locală din Cugir este pregătită să acceseze fonduri
structurale pentru realizarea unor investiţii majore în infrastructura localităţii
şi a unor instituţii publice precum şcolile şi spitalul. Pentru localitatea noastră
existenţa fondurilor structurale reprezintă o oportunitate unică pe care o avem
pentru a ne rezolva multe din problemele comunităţii, cu susţinerea financiară
a Uniunii Europene. Pentru că se doreşte o rată de absorţie cât mai mare a
acestor fonduri, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele, a fost demarat un
contract cu o firmă de consultanţă care oferă suportul pentru obţinerea unor
proiecte în baza Programului Operaţional Regional (P.O.R.). În momentul de
faţă administraţia cugireană se pregăteşte să acceseze fonduri europene pe trei
domenii prioritare: modernizare străzi, modernizare şcoli şi reabilitare spital.
Vor avea prioritate străzile unde infrastructura de sub pământ a fost executată,
unde s-au introdus reţelele de canalizare şi au fost schimbate conductele de
apă. Pe lângă aceste investiţii care pot fi realizate cu fonduri structurale, POR
oferă şansa de a obţine finanţări pentru şcoli şi spital. În acest sens se lucrează
la două proiecte, unul care are ca ţintă reabilitarea termică şi dotarea şcolilor
din localitatea noastră şi un altul pentru reabilitarea Spitalul Orăşenesc Cugir.

Taxă nouă pentru mopede
Primarul oraşului Cugir, Adrian Teban a propus în ultima şedinţă a
Consiliului Local să se reducă taxa de înregistrare a mopedelor, având în vedere
că deţinătorii acestei categorii de vehicole ar fi trebuit să achite anul acesta o
sumă de zece ori mai mare decât în cursul anului trecut. Decizia majorării de
zece ori a taxei a fost luată anul trecut şi ca o măsură de descurajare a raliurilor
făcute de tineri pe timp de noapte, care nu doar că perturbau liniştea publică, ci
au avut ca urmare evenimete tragice. Pentru că lucrurile s-au îmbunătăţit în
această privinţă şi pentru că măsura luată anul trecut afectează şi cetăţenii care
folosesc aceste mopede pentru a se deplasa la locul de muncă, a fost înaintat un
proiect de hotărâre care a fost aprobat de Consiliul Local şi prin care valoarea
taxei de înregistrare a vehicolelor a fost stabilită la suma de 50 lei.

Adăpost pentru câinii vagabonzi
Pentru a rezolva problema câinilor vagabonzi, administraţia publică a
oraşului Cugir intenţionează să amenajeze un adăpost care să permită
gestionarea şi supravegherea câinilor fără stăpâni. În acest sens, în şedinţa
ordinară a Consiliul Local din 26 februarie a fost aprobată documentaţia în
fază de S.F. pentru amenajarea unui astfel de adăpost în localitatea Vinerea, pe
strada Codrului, unde să poată fi adăpostiţi un număr de 24 de câini, timp de 7
zile, perioadă în care vor fi examinaţi şi supravegheaţi de către un medic
veterinar. Potrivit proiectului de hotărâre aprobat, şi în conformitate cu legislaţia,
animalele care vor fi depistate cu boli cornice şi incurabile, vor fi eutanasiate.
Acelaşi lucru se va întâmpla în cazul celorlalţi câini care în termen de 7 zile nu
vor fi revendicaţi sau adoptaţi. Viitorul adăpost pentru câinii comunitari va
avea 6 cabine, o clădire pentru dispensar veterinar, centrală termică, magazie
pentru lemne, trotuare de acces, toate împrejmuite cu plasă zincată. Valoarea la
care se ridică acest adăpost este de peste 300.000 lei, iar termenul în care s-ar
putea realizat este apreciat a fi de 4 luni.

Turnul de Apă din Cugir
va fi reabilitat
Turnul de Apă din cartierul
Scăunel ar pu tea d eveni un
simbol al Cugirului, întrucât
este mărturia vie a activităţilor
industriale existente de foarte
mulţi ani în această zonă . Din
păcate construcţia se află în
stare de degradare contiuă, fiind
necesare o serie de lucrări de
consolidare şi reabilitare. În
acest sen s, în
sed inţa
Con siliu lui Local d in 26
ian u arie, a fo st apro b ată
documentaţia în fază de studiu
de
fezab ilitate
privin d
reabilitarea acestui obiectiv.
Din mărturiile orale, reiese că
întreg complexul format din
Turnul de Apă, Tăul lui Nila şi
con d u ctele cu no scute su b
numele de Wasserliner, au fost
con stru ite între an ii 19051912, într-o perioadă în care
la Cugir erau cehi, austrieci şi
italieni, care se pare că au contribuit la ridicarea obiectivului. Este important să
fie pusă în valoare istoria locurilor în care trăim şi totodată să ştim să o exploatăm.
Turnul de Apă ar putea deveni o emblemă a localităţii noastre şi un punct de
atracţie turistică. Potrivit documentatiei tehnice, aici ar urma să fie executate
lucrări de consolidare şi reabilitare a construcţiei, lucrări de amenajări exterioare,
amenajarea căilor de acces, şi asigurarea iluminatului electric. Pentru că suma
necesară se doreşte a fi obţinută în special din fonduri europene, în această
perioadă primăria încearcă să găsească la Arhivele Statului documentele de atestare
a obiectivului.
(Mircea M. SIMU)

Anunţ important
Primăria Oraşului Cugir, prin Asociaţia Crescătorilor de Animale din localitate
aduce la cunoştinţă crescătorilor de animale şi persoanelor interesate că pot
depune cereri pentru alocarea de păşuni, saivane şi stâne aferente trupurilor de
păşune în localităţile Vinerea, Cugir şi satele de munte. Cererile se depun la sediul
Asociaţiei din Cugir, strada Victoriei nr. 9, et. II (sediul poliţiei comunitare),
până la data de 31.03.09. Menţionăm că alocarea se va face prin hotărârea
Consiliului Director al Asociaţiei.
Cei interesaţi pot solicita informaţii suplimentare preşedintelui Asociaţiei
Crescătorilor de Animale, Burlan Mircea, la numărul de telefon 0766550925.
Mircea I. BURLAN

Preşedinte Asociaţia Crescătorilor de animale Cugir
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HOTĂRÂREA NR.35/2009
Consiliul local al oraşului Cugir, judeţul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 26.02.2009.
Luând în discuţie referatul de specialitate nr 2306/16.02.2009 întocmit de Biroul Administrarea
Domeniului Public şi Privat prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.157/2008
privind taxele pentru mopede;
Văzând avizul favorabil al Comisiei Buget-Finanţe din cadrul Consiliului Local şi Proiectul de hotărâre
iniţiat în acest sens de către Primarul oraşului Cugir;
Ţinând cont de prevederile :
Articolului 36(alin.4) lit”c” din Legea nr 215/2001-Legea adiministraţiei publice locale, republicată;
Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale
Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi
HG nr 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003
In temeiul articolului 45 (alin.1) şi (alin.2) lit „c” din Legea nr 215/2001-Legea administraţiei
publice locale, republicată
HOTĂRĂŞTE
Articolul 1. Modifică taxa pe mopede de la punctul 1, cap.C din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului
Local Nr.157/2008, de la 100 lei la 50 lei, pentru anul 2009.
Articolul 2. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Serviciului Comunitar de Ordine Publică şi
Utilităţi Publice
Articolul 3. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios competentă potrivit Legii nr.544/
2004
Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica la: dosar hotărâri, dosar şedinţă Consiliul Local,
Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, Birou Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţia economică,
Afişier.
Articolul 5. Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 16 voturi valabil exprimate, reprezentând
84% din numărul consilierilor în funcţie.
CUGIR 26.02.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
ING. ŢÎRLEA MIRCEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
JR. PAŞTIU IOANA

Învăţământul tehnic cugirean - trecut şi viitor
Tradiţia învăţământului tehnic în oraşul Cugir s-a consacrat în timp datorită a trei factori esenţiali:
sistemul de şcolarizare, dotarea tehnică şi existenţa cadrelor didactice competente.
1. Sistemul de şcolarizare- instituit treptat cu componenţa teoretică şi practică, încă din anul 1896,
anul înfiinţării şcolii profesionale locale. Anul I de studiu este dedicat cunoaşterii metalelor, a prelucrărilor
la cald şi a lăcătuşeriei. Este bine cunoscută proba practică de absolvire a anului I, denumită “coada de
rândunică”, realizată în atelierul şcoală, numai din pilă. În anii II şi mai ales III, se execută practica în
atelierele de producţie ale firmelor cu profil de prelucrare a metalelor . Instruirea practică, de regulă, este
urmărită de maistrul instructor, dar şi de maistrul de producţie şi muncitorul specialist din firma de
producţie. Examenul practic de absolvire se execută, de regulă , pe maşini din dotarea firmelor, cu care se
încheie un act scris. Deseori, muncitorul specialist primea o indemnizaţie pentru instruirea elevului.
Sistemul de şcolarizare coerent, teoretic şi practic fiind aplicat şi la nivel liceal, ca şi la şcoala de
maiştri şi şcoala tehnică post liceală. Sistemul a fost aplicat şi la cursanţii secţiei de subingineri, care a
funcţionat între anii 1972-1993. Absolvenţii din Cugir au avut şi au o mare căutare. Specialiştii cugireni
erau angajaţi de firme din orice oraş din ţară “din prima”. “Marca ” Cugir a fost şi este recunoscută
favorabil.
1. Urmare a unui program punctual, coerent şi fudamentat, începând cu anul universitar 2009-2010,
se va crea la Cugir o secţie de inginerie a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, fapt ce va încununa Cugirul
ca oaş univesitar.
2. Dotarea tehnică- în perioada precedentă anilor 1990, la UMC , unde se realiza practica şcolară, dar
şi după aceşti ani, la firmele particulare, există maşini şi utilaje de prelucrare moderne. Această dotare are
în vedere ca argument hotărâtor în decizia de creare a secţiei de inginerie mecanică. În cadrul unei discuţii
punctuale cu rectorul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, dl. prof. univ. dr. Radu Muntean a spus: „Cugirul
continuă să fie o citadelă a construcţiei de maşini şi prelucrare a metalului, de aceea am decis să extindem
învăţământul universitar în acest oraş.” Tot cu acea ocazie , dl. Prof. dr. ing. Achim Moise, rectorul
Universităţii “1Decembrie” din Alba Iulia a spus: “Nu mă pot opune înfinţării învăţământului universitar
la Cugir, deoarece deţine o bază tehnică de excepţie”. Decanul Facultăţii de Mecanică a Universităţii
Tehnice clujene dl. prof. univ. dr. Petru Berce a spus “ca student am făcut practica la Cugir, acum constat
că şi firmele nou create dispun de tehnică şi tehnologie modernă. Am convingerea că la Cugir baza tehnică
şi tehnologia sunt cele mai bune din Transilvania, deci este potrivită înfinţarea secţiei de inginerie în
oraşul dumneavoastră”.
3. Existenţa cadrelor didactice, cu specialitate tehnică a fost asigurată în timp de specialişti locali,
pentru învăţământul professional şi mediu, iar pentru secţia de subingineri-Cugir, cadrele didactice au
provenit din Cugir dar şi prin colaborare cu specialişti din Cluj-Napoca. În prezent, în Cugir există cca.
300 ingineri dintre care 11 doctoranzi şi 10 doctori în ştiinţe tehnice. “Decanul” de facto şi de jure al
specialiştilor cugireni , în construcţia de maşini şi prelucrări mecanice este dl. Dr. Ing. Sudrijan Mihai,
preşedintele Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, filiala Alba şi Cetăţean de Onoare al oraşului
Cugir.
De menţionat că în anul acesta va fi creat campusul şcolar şi universitar, prin care se va asigura
condiţii de studiu, cazarea şi hrana cursanţilor din afara Cugirului.
Convingerea este că revigorarea industriei locale şi, desigur, a firmelor de producţie depinde de
oamenii locului, de cei ce se pot implica în eliminarea cauzelor care duc la stagnarea sau reducerea
activităţilor de producţie locale.
Ing. Aurel VOICU
Consilier local,membru AGIR

Din activitatea Poliţiei Comunitare
Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele
Poliţiei Com unitare Cugir, în perioada 15.01–
15.02.2009, au fost aplicate amenzi contravenţionale,
conform H.C.L. 10/2005 – Regulamentul de ordine
publică şi gospodărire comunală al oraşului Cugir, după
cum urmează: Pentru staţionarea autovehiculelor
neautorizate, pe zona de acces interzis, de pe str. Al.
Sahia, au fost sancţionaţi: în data de 19.01.2009, G.I.V.
domiciliat în sat Şelimbăr, com. Şelimbăr, str. Mihai
Viteazu, nr. 131, jud. Sibiu; în data de 23.01.2009,
B.T. domiciliat în localitatea Vinerea, oraşul Cugir,
str. Principală, nr. 166, jud. Alba; S.D.F. domiciliat în
mun. Alba-Iulia, bld. Tudor Vladimirescu, nr. 117A,
jud. Alba; Ţ.M. domiciliat în mun. Sibiu, str. Calea
Dumbrăvii, bl. 18A, jud. Sibiu; G.I.D. domiciliat în
localitatea Mugeşti, oraşul Cugir, nr. 36, jud. Alba; în
data de 26.01.2009, N.P.E. domiciliat în mun.
Hunedoara, str. Dacilor, nr. 2, jud. Hunedoara; în data
de 29.01.2009, J.I. domiciliat în oraşul Cugir, str.
Mureşului, nr. 9, jud. Alba; E.S.Ş. domiciliat în oraşul
Cugir, str. Vasile Alexandri, nr. 70, jud. Alba; S.A.C.
domiciliată în oraşul Cugir, str. Libertăţii, nr. 2, jud.

Alba; R.C.F. domiciliată în oraşul Cugir, str. Grigore
Ureche, nr. 1, jud. Alba; în data de 04.02.2009,
D.O.M. domiciliat în oraşul Cugir, str. Lalelelor, nr.
1, jud. Alba; C.S.C. domiciliat în oraşul Cugir, str.
Mihai Viteazu nr. 104A, jud. Alba; V.S.D. domiciliat
în mun. Alba-Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, jud.
Alba; N.D. domiciliat în mun. Alba-Iulia, str. Viilor,
nr. 48, jud. Alba; în data de 05.02.2009, V.V.M.
domiciliat în oraşul Cugir, str. George Coşbuc, nr. 8,
jud. Alba; în data de 11.02.2009, P.V.N. domiciliat
în mun. Orăştie, str. Cartierul Mureşul, bl. 16, jud.
Hunedoara; fiecare cu suma de 25 lei.
Pentru arderea de resturi vegetale în locuri
publice, au fost sancţionati în data de 18.01.2009,
M.B.I. domiciliată în oraşul Cugir, str. Mihai Viteazu,
nr. 96, jud. Alba; în data de 19.01.2009, G.I.C.
domiciliat în oraşul Cugir, str. Constructorului, nr. 8,
jud. Alba; S.A.L. domiciliată în oraşul Cugir, str. Mihai
Viteazu, nr. 97, jud. Alba; fiecare cu suma de 12,5 lei.
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator Public

NAŞTERI ÎNREGISTRATE :
-ANDRAŞ RĂZVAN-VASILE;
-MĂGUREANU FLORIN-CIPRIAN;
-HUMACI DENISA;
-MIHU ANDRADA-MARIA;
-URIEŞ RALUCA-MARIA;
-CIBIAN ROXANA-IOANA;
-COSOR JONNATAN SERGIO (ACT
RTANSCRIS – născut în localitatea ALCALA DE
HENARES – SPANIA);
-MITITELU ALEXANDRU-ION-GABRIEL;
LAKATOS ALINA-ADELA.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
BULZAN ALIN-VIOREL şi SUCIU DIANALARISA;
VOICULESCU NICOLAE şi RUPPERT ANCAIOANA;
COPACIU VASILE şi ROŞIAN GEANINACARMEN (ACT TRANSCRIS – căsătorie
încheiată în localitatea CLEVELAND-OHIO –
S.U.A.);
PĂTRU ADRIAN-DANIEL şi LĂCĂTUŞ
ALINA.

februarie 2009
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-DAMIAN GIOVANNA ALESSANDRA (ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea DESENYANO
DEL GARDA – ITALIA;
-VOINA MARIUS-MIHAI;
-IONIŢĂ CONSTANTIN;
-CODARCEA KEVYN-FLAVIUS;
-GROZĂVESCU GHEORGHE;
-DĂNILĂ ECATERINA-VALENTINA;
-ISPAS ROBERT-DANIEL;
-UNGUR BOGDAN MARK (ACT TRANSCRIS,
născut în localitatea LUDWIGSBURG –
GERMANIA);
-IANCU GEORGE-IULIAN;
-ROŞU DENISA MARIA (ACT TRANSCRIS,
născută în localitatea SALT(GIRONA) – SPANIA.

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-CHIOREAN IOAN şi TOLDEA LEONTINA;
-URSACHE CONSTANTIN şi PĂVĂLOIU
NICOLETA (ACT TRANSCRIS, căsătorie
încheiată în localitatea ANCONA – ITALIA);
-MARIAN VOICU-IOAN şi SĂMĂRGHIŢAN
MARIA-LUCIA;
-URSU DUMITRU-DANIEL şi MILEA
ANDREEA-CLAUDIA;
DECESE ÎNREGISTRATE:
-BĂLĂUŢĂ IONUŢ-GRIGORE şi ŢEPEŞ
-MÎNDRILĂ MARIA, cu ultimul domiciliu în
EMMANUELA;
com.Moşna, jud.Iaşi;
-GLODEAN PAUL-ROBERT şi DRĂGAN
-OLARIU IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
ANDREEA-MARIA;
str.Râul Mic nr.16;
-DAN VASILE şi TODERESCU MARIANA;
-GÂTLAN GAVRILA, cu ultimul domiciliu în
-FLORIAN DAN-MIRCEA şi PERŞA VASILICACugir, str.G.coşbuc nr.10;
-SĂNDULACHE IULIA, cu ultimul domiciliu în RAMONA;
-BORZA GHEORGHE-ALIN şi CIORTEA ANACugir, str.Cetăţii nr.31;
MARIA;
-TRIF LAZĂR, cu ultimul domiciliu în Cugir,
-MEUNIER YANN JEAN-LOUIS DENIS şi
str.Al.Constructorului nr.2 (ACT TRANSCRIS –
OLARIU CLAUDIA-VALENTINA (ACT
decedat în localitatea PERISTERI – REPUBLICA TRANSCRIS, căsătorie încheiată în localitatea
ELENĂ);
BESANCON – FRANŢA).
-URSU ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Victoriei nr.2;
DECESE ÎNREGISTRATE:
-DUDAŞ ALEXANDRA-IOANA, cu ultimul
-GROS NICUŢA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
domiciliu în Cugir, str.Răchiţii nr.18;
str.Griviţei nr.84;
-MÂTCĂ PETRUŢA, cu ultimul domiciliu în
-IAGĂR ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.I.B.Deleanu nr.9;
Cugir, str.Rozelor nr.5;
-POPESCU LIVIA, cu ultimul domiciliu în
-MOCAN VASILE, cu ultimul domiciliu în
com.Şofronea, jud.Arad;
Cugir-Vinerea, str.Moţilor nr.21;
-SAMOILESCU LUCREŢIA, cu ultimul domiciliu
-IGNAT CAROL-MIRCEA-ALECU, cu ultimul
în Cugir-Vinerea, str.Principală nr.304;
domiciliu în Cugir str.21 Decembrie 1989 nr.1A;
-CICALO HERTA, cu ultimul domiciliu în Cugir
-IAGĂR IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Oituz nr.7 A;
str.Râul Mic nr.106;
-CĂSTĂIAN MARIA, cu ultimul domiciliu în
-MURARIU CONSTANTIN, cu ultimul
Cugir
str.I.B.Deleanu nr.7;
domiciliu în Cugir, str.Rozelor nr.1;
-OPRIŢA ANDREI-IOAN, cu ultimul domiciliu în
-DUBLEŞIU IOAN, cu ultimul domiciliu în
com.Şibot sat Balomiru de Cîmp nr.205;
Cugir, str.Drăgana nr.34;
-JURJ DAMIAN, cu ultimul domiciliu în Cugir
-CORPODEAN IOAN, cu ultimul domiciliu în
str.Rozelor nr.27;
Cugir, str.Al.Constructorului nr.4;
-TODORAN LIVIA, cu ultimul domiciliu în Cugir-GÎTLAN ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în
Vinerea str.Principală nr.133;
Cugir str.G.Coşbuc nr.24;
-CRIŞAN STELA, cu ultimul domiciliu în Cugir
-ŢUŢ AUREL, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Rozelor nr.5;
str.G.Coşbuc nr.5;
-TAMAŞ RACHILA, cu ultimul domiciliu în oraşul
-BRAŞIOVEAN ANA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Ghe.Asachi nr.15;
Cugir str.Mărăşeşti nr.13;
-BINDER TEREZIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Viitorului nr.8 (ACT TRANSCRIS, decedată în
-PĂTRAŞCU ANTONIŢA, cu ultimul domiciliu
localitatea ZWEIBRUKEN – GERMANIA).
în Cugir, str.E.Racoviţă nr.5;
Rodica Felicia Crăciun-Drăgoi
-ALBU IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir
Nicoleta Loredana Daicu
str.M.Viteazu nr.87.
Ofiţeri Stare civilă

Scuturată de sorcove şi de adierea
primăvăratecă, închei calendarul sărbătorilor care
n-au fost puţine şi-mi las inima să alunece în
vis, desenând sticleţi pe obloanele unei case
însingurate.
Sărbători, sărbători…
Am stat toată ziua ca oala-n par la televizor
şi-am privit la întâmplări pierdute, la discuţii
fără soluţii, alarmată de imaginea clepsidrei care
se goleşte.
Am luat calendarul , l-am bătut zdravăn în
perete fixând noul an în minte şi-n suflet, lăsând
nostalgiile, visările undeva în colindele care au
fost . Amorţeala dispare.
Sus, ridicaţi-vă am intrat bine de tot în noul
an, bună dimineaţa! Somnul dulce,…nimic aduce
(“nimicul” poate fi înlocuit la alegere). Măncearcă totuşi uşoare nostalgii, nu motivate
politic-politicul considerându-l teren minat. Nu
l-aş aborda niciodată, nu ştii niciodată unde calci
şi oricând ideea poate face “Boc”…
Nostalgii – da, poate după aceste revederi
în timp când întâlnindu-ne pe stradă şi “vorbind
discuţii”, conţinutul întrebărilor aveau altă
încărcătură;
„- Ce-ai mai citit?”
„- Ce spectacole ai mai văzut?”
„- Unde-aţi fost duminică?”
Un străin care ar înţelege cât de cât
româneşte, ce-ar pricepe auzind discuţii, de felul:
“-Ţi-a venit gazul, ţi-a venit curentul, ţi-a
venit apa? Cât ai?”…
Cum să-i vină gazul? Ştie el ceva cu
“venitul”, dar nu gazul, nu apa… Ce carte? Nu

“A venit ulei la
Zaharie?”
pridideşti să citeşti contoarele, chitanţele,
lecturezi, lecturezi…
Altădată strigai: “ A venit ulei la Zaharie!”
azi strigi în fugă: “Au băgat pensile la BCR!”
Ne face bine să lăsăm umorul în capul mesei.
Tehnica a încercat rezistenţa fierului, a
lemnului, a firului de păr, de aţă, dar rezistenţa
sufletului omenesc cine a încercat-o?
Chiar dacă se rupe, sufletul înmugureşte,
creşte iar. Să nu lăsăm mila să rătăcească. Peste
tot unii sunt flămânzi iar alţii sătui îşi ling
buzele; peste tot sunt oi şi lupi. O singură lege
este inviolabilă: mănâncă sau vei fi mâncat-legea
junglei- spunea Kazantzakis.
“ Din tot drumul meu
N-a rămas decât un pumn de sare
fosta mea sudoare,
adunată-ntr-un semn de întrebare!”
(“Perspectivă – Mircea Albulescu)
Îmi strâng uneltele: văzul, mirosul, gustul,
auzul, raţiunea…A început o nouă zi, un an
nou.
Se spune că atunci când era mic, peste OM
a trecut Carul Mare şi i-a lăsat acestuia în palmă
o stea.
Deschide-ţi palma să vedeţi cum străluceşte.
E adevărul.
Rămâne pentru dumneavoastră optimista,
NONA
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Foisorul
de Foc:

Despre
păcăleli, minuni
şi criză

În cele ce urmează o să vă spun despre cum era să fiu eu păcălit.
Nu că nu aş fi fost păcălit până acum niciodată, Doamne fereşte,
doar că acum păcăleala a ieşit mult mai repede la lumină, decât în alte
cazuri. Recent am avut ocazia, în calitatea vremelnică de reprezentant
de sindicat, să particip la o reuniune la nivel naţional a Federaţiei
Naţionale a Sindicatelor din Administraţia publică. Printre multele
persoane de rang inalt şi discuţii, am remarcat în mod plăcut prezenţa
şi prestaţia noului şef al Cancelariei Primului Ministru, domnul Cătălin
Baba. Om tânăr, de formaţie universitară, care ne-a explicat
convingător dezastrul pe care l-a găsit la nivelul Guvernului,
supradimensionat şi cu cheltuieli de personal enorme. Am fost întru
totul de acord cu domnia sa când ne explica cum a fost redus numărul
de funcţionari de acolo la jumătate şi cum vor mai fi reduse cheltuielile
de personal. Şi mi-am zis: uite domnule un om tânăr , hotărât să taie
în carne vie! Dar n-a fost să fie! Poate pentru că nu o fi avut cuţitul
destul de ascuţit, sau poate că, aşa cum e la noi la români, minunile
nu ţin mai mult de trei zile. În cazul de faţă minumea „restructurării”

a ţinut vreo doua săptămâni, până când a fost adoptat bugetul, şi
când am văzut cu surprindere că cheltuielile salariale ale Guvernului
au crescut cu vreo 20% şi nu au scăzut cum ne promisese şeful
Cancelariei. Aşa că avem toate motivele să credem că ne vor
„restructura” tot pe noi ăştia de jos cu salarii mici, pentru că pe cei
cu salarii uriaşe de la Guvern şi agenţii, văd că nu ii pot urni de acolo.
Şi uite aşa, din restructurare în restructurare, am intrat cu brio
în criză. Unii văd o criză economică, alţii o criză politică sau de
sistem, ba avem chiar oameni care nu văd nici un fel de criză. Ca tot
românul imparţial , văd şi eu o criză: criza de oameni , criza modului
în care sunt selectaţi şi promovaţi oamenii în cele mai înalte funcţii
din stat. Toată lumea se plânge că avem de-a face cu funcţionari
incompetenţi, cu directori idioţi şi cu parlamentari somnoroşi şi
bătuţi în cap. La alegerile uninominale ni s-a promis marea cu sarea.
Că vom vota oameni competenţi nu liste. Privind la cei care „s-au
ales” constatăm că nu s-a schimbat mai nimic şi că au rămas tot cam
aceiaşi, cu unele mici ajustări. Şi să fi fost alegeri „ultra-uninominale”,
în Parlament tot aceiaşi lupi ar fi intrat, pentru simplul motiv că alţii
nu sunt. S-a vorbit insistent de promovarea tinerilor şi nu poţi să nu
observi că tinerii politicieni, parcă sunt traşi la indigo cu cei vârstnici,
de la care au luat toate metehnele şi apucăturile. Aşa se face că lupii
tineri ai politicii au ajuns să fie mai răi decât mentorii lor, mai lacomi
şi mai lipsiţi de valori.
Cu toată criza, vin alegerile europarlamentare din luna iunie,
unde abia aşteptăm să vedem pe liste, indiferent de partid, fiice de
preşedinte, nepoate de prim-ministru, fini şi verişoare.
Restructurarea clasei noastre politice stă să moară. Cine o
resuscitează?
Mircea SIMU

VOX POPULI: Este adăpostul pentru câini o prioritate pentru Cugir?
În şedinţa ordinară a Consiliul Local din 26 februarie a fost aprobată documentaţia în fază de S.F. pentru amenajarea
unui adăpost pentru câinii comunitari în localitatea Vinerea, pe strada Codrului. Conform acesteia, aici ar urma să
fie dăpostiţi un număr de 24 de câini, timp de 7 zile, perioadă în care se va decide soarta lor: fie sunt revendicaţi sau
adoptaţi, fie vor fi eutanasiaţi. Valoarea la care se ridică crearea unui astfel de adăpost este de peste 300.000 lei.
Deocamdată în şedinţa Consiliului Local a fost aprobată doar documentaţia în fază de studiu de fezabilitate.
În cadrul unui sondaj realizat pe stradă în data de 11 martie, am încercat să aflăm care este părerea locuitorilor din
Cugir în legătură cu această posibilă investiţie.
Tiron Mihai:“Eu zic că problema asta, a câinilor vagabonzi este una veche, iar crearea unui centru unde să fie adăpostiţi
este ultimul aspect la care trebuie să ne gândim acum. Este o perioadă grea, de criză, aşa cum auzim în fiecare zi şi nu cred că
un adăpost pentru câini este o prioritate pentru oraş. Mai bine să se investească în drumuri şi în parcuri pentru copi,i decât în
aşa ceva. Am trăit atâta timp cu ei pe lângă noi, ba mai mult, sunt persoane care îi atrag pe aceşti câini vagabonzi în zona
blocurilor în care locuiesc, le dau de mâncare, le creează condiţii în faţa blocului. Asta înseamnă că nu-i deranjează. Sunt alte
aspecte care produc inconfort şi acelea trebuie să fie prioritare.”
Gherman Nistor:“Ar fi bine dacă s-ar putea face un adăpost, pentru că pe zi ce trece sunt tot mai mulţi câini vagabonzi. Mi
ales în această perioadă umblă tot în haite şi reprezintă un pericol pentru oameni şi pentru copii.”
Mărginean Maria:“Nu zic că aceste animale sunt neapărat un pericol major, întrucât dacă nu le provoci, cred că nu este
nici o problemă. Însă, crearea unui adăpost ar fi o idee genială pentru că se poate controla mai bine până şi înmulţirea lor. Apoi,
şi ele sunt suflete şi trebuie să ne gândim că în majoritatea ţărilor există legi de protecţie a animalelor.”
Trifan Ioana Carmen:“Asta ne trebuie acum, să construim adăposturi pentru câini, să-i hrănim, să-i tratăm, să le plătim
doctori şi sterilizări. Nu zic că nu ar fi bine, dar avem probleme mai mari. Mai bine s-ar gândi conducerea primăriei şi consilierii
locali să facă ceva cu lucrările începute şi neterminate, să asfalteze acele gropi din carosabil, să investească în primul rând în
confortul nostru. După aceea ne putem gândi şi la câini. Acum, să fim serioşi, e bună perioada pentru o astfel de investiţie, când
mulţi dintre cetăţeni se gândesc cu frică la ziua de mâine?”
Stroe Nicoleta:“Nu ştiu în ce măsură sunt posibilităţi financiare pentru aşa ceva, mai ales acum. Însă m-aş bucura dacă
s-ar gestiona într-un fel această problemă a câinilor vagabonzi, pentru că, vă spun sincer, ne e teamă dimineaţa când ne trimitem
copii la şcoală că trebuie să treacă pe lângă haite întregi de câini. Ne este destul de teamă nouă, ca adulţi, dar copiilor!”
Luminiţa BIRĂESC
Au fost efectuate de asemenea mai multe acţiuni în vederea
prevenirii şi descoperirii infracţiunilor, a altor fapte antisociale, precum
şi pe linie de evidenţă a populaţiei şi pentru asigurarea unui trafic
fluent, ocazii cu care au aplicate un număr total de 78 sancţiuni
contravenţionale cu amenzi în valoare totală de 29.720 lei, fiind reţinute
un număr de 4 permise de conducere pentru consum de alcool şi 6
certificate de înmatriculare.
Având în vedere că infracţiunile de furt au cunoscut un trend
ascendent, pe această cale atragem din nou atenţia administratorilor,
conducătorilor de societăţi, precum şi persoanelor fizice pentru a-şi
lua măsuri de asigurarea pazei bunurilor şi valorilor deţinute, obligaţie
care le revine conform prevederilor Legii nr. 333/2003, modificată,
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor,
în caz contrar fiind puşi în neplăcuta situaţie de a lua măsuri de
sancţionare contravenţională.
Având în vedere că în ultima perioadă de timp a crescut numărul
furturilor comise din societăţi comerciale, atragem din nou atenţia
administratorilor, conducătorilor de societăţi, precum şi persoanelor
fizice pentru a-şi lua măsuri în vederea asigurării pazei bunurilor şi
valorilor deţinute, obligaţie care le revine conform prevederilor Legii
nr. 333/2003, modificată, privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protectia persoanelor, în caz contrar fiind puşi în neplăcuta
situaţie de a lua măsuri de sancţionare contravenţională.
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Poliţia oraşului Cugir
vă informează
Nu au fost comise infracţiuni grave (omor, tentativă de
omor, lovituri cauzatoare de moarte, tâlhării, etc).
În cadrul acţiunilor de prevenire desfăşurate în perioada
analizată, au fost constatate şi sancţionate un număr de 2.197
contravenţii, cu amenzi în valoare totală de 487.100 lei şi au
fost confiscate bunuri în valoare totală de 7.500 lei.
Pe linia Poliţiei rutiere au fost efectuate activităţi preventive
concretizate în constatarea unui număr de 1.208 contravenţii,
sancţionate cu amenzi în valoare totală de 140.054 lei, au fost
ridicate în vederea suspendării dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice un număr de 109 permise de
conducere din care 40 pentru consum de băuturi alcoolice şi 54
certificate de înmatriculere pentru defecţiuni tehnice sau alte
abateri. Au fost constatate de asemenea un număr de 43
infracţiuni (conducerea unui autovehicul pe drumurile publice
fără a poseda permis de conducere, conducerea de autovehicule
neânmatriculate, conducerea de autovehicule având o îmbibaţie
alcoolică peste limita legală).
Cu toate activităţile desfăşurate, pe raza de competenţă au
avut loc 5 accidente rutiere grave, soldate cu 2 morţi şi 4 răniţi.
La sfârşitul anului 2008, în urma rezultatelor bune şi foarte
bune, obţinute, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Alba, în cadrul programului “Parteneriat pentru schimbare”
subunitatea noastră a fost desemnată ca şi unitate de frunte,
obţinând locul II la nivelul judeţului, fiind premiată cu un premiu
constând în tehnică de calcul care va fi folosită de către poliţişti
în cadrul activităţilor specifice.
Considerăm că toate aceste realizări au fost obţinute şi cu
ajutorul cetăţenilor din oraşul nostru, care au fost alături de noi,
ne-au sesizat şi sprijinit în cadrul activităţilor desfăşurate.
În încheiere, poliţiştii din Cugir urează cetăţenilor oraşului
un an mai bun şi fără evenimente negative.
Comisar şef de poliţie, Nicolae OLARU
Şeful poliţiei Cugir
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Sfatul Specialistului:
Combaterea agenţilor
patogeni în răsadniţe,
solarii şi sere

Preţul destul de ridicat al răsadurilor de legume a determinat ca
muţi gospodari să-şi producă personal răsadurile necesare în
gospodărie şi de ce nu, să vândă surplusul de răsaduri. Dar obţinerea
de răsaduri de bună calitate nu este întodeauna un lucru uşor, având în
vedere multitudinea de boli şi dăunători care pot diminua producţia şi
sănătatea răsadurilor de legume. Începând de la semănat şi până la
recoltare, respectiv, plantare, răsadurile sunt supuse atacului unor agenţi
patogeni: Phytium spp.; Rhyzoctonia solani; Fusarium spp.;
Aphanomyces spp.; Phytophtora spp., etc.
Pentru obţinerea unor răsaduri viguroase şi sănătoase recomandăm
respectarea următoarele măsuri de prevenire şi combatere:
1.Amplasarea răsadniţelor se va face în locuri adăpostite, însorite
şi pe cât posibil, nu în acealaşi loc ca în anul precedent;
2.Înainte de utilizare se va face dezinfecţia tocurilor răsdniţelor,
ramelor, uneltelor, cu Sulfat de cupru-3%;
3.Amestecul de pământ va fi făcut cu 5-7 zile înainte din nisip
curat, mraniţă bine fermentată şi cernută;
4.Înainte de semănat cu 5-7 zile amestecul poate fi dezinfectat cu
unul dintre produsele Captadin-200gr./mc prin prăfuire, Topsin
0,1%+Dithane 0,2% câte 3-400 ml. Soluţie;
5.Sămânţa de tomate, vinete, castraveţi, varză, ardei poate fi tratată
înainte cu 2-3 zile cu unul dintre produsele Captadin-4 gr./ kg.sămânţă,
Dithane-2gr./ kg săm., Rovral.1 gr./ kg.săm., etc;
6.Deoarece bolile răsadurilor sunt favorizate de temperaturi ridicate
şi exces de umiditate se vor lua măsuri de aerisire zilnică, în special în
perioada amiezii, dar fără a provoca şocuri mari de temperatură care
să sensibilizeze răsadurile;
7.Plantele răsărite sau repicate vor fi tratate săptămânal, după ce
plantele au fost plivite şi udate cu unul dintre produsele: PREVICUR0,2%, TATOO C-0.3%, ACROBAT MZ-0,2%, RIDOMIL GOLD MZ0,25%, SECURE-0,15%, etc. Cel mai eficiente sunt asocierile dintre
substanţele cu acţiune preventivă cu cele cu acţiune curativă.
8.La apariţia focarelor de boală, plantele bolnave se smulg şi se
distrug, iar zona se dezinfectează cu Sulf pulbere şi se intervine imediat
cu tratamentul chimic.
9.Pentru combaterea dăunătorilor din răsadniţe se vor folosi
produse specifice care se găsesc în fitofarmacii.
Aşa cum am precizat şi în alte articole poate aceste informaţii
sunt tardive (ziarul apare lunar), este bine să păstram aceste articole şi
atunci când este cazul să le aplicăm astfel încât să obţinem în grădinile
noastre producţii mari şi de bună calitate.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Ajută ca să fii ajutat!
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir (C.A.R.P) a
împlinit de curând 42 de ani de existenţă, fiind înfiinţată şi autorizată
la 1 ianuarie 1967. La ora actuală, CARP Cugir are circa 1200 de
membri din cadrul pensionarilor şi a familiilor lor. Asociaţia îşi
desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul oraşului Cugir şi a
localităţilor rurale apropiate şi anume: Vinerea, Şibot, Tărtăria,
Săliştea, Balomiru de Câmp, Sărăcsău, Băcăinţi, şi Acmariu.
Este o realitate faptul că viaţa pe care o trăiesc pensionarii din
Cugir se menţine destul de anevoios, iar aceştia sunt cei care suportă
cel mai greu costurile tranziţiei. Scopul C.A.R.P. este acela de a oferi
sprijini acestei categorii sociale, prin ajutoare nerambursabile şi prin
împrumuturi avantajoase. In cursul anului 2008, C.A.R.P Cugir a
acordat aproape 700 de împrumuturi cu dobânzi accesibile în valoare
de peste 9 miliarde de lei vechi. De asemenea, s-au acordat ajutoare
nerambursabile unui număr de 25 de membrii, compensări la biletele
de tratament unui număr de 24 membrii şi ajutoare de deces unui
număr de 32 de urmaşi ai membrilor decedaţi. Totalul ajutoarelor
acordate a fost în valoare de aproximativ 148 milioane de lei vechi
acordate unui număr de 81 de membrii C.A R P.
Consiliul Director al C.A.R.P Cugir are în vedere să acorde în
cursul anului 2009 şi alte faciltăţi membrlor Casei, în special celor
cu pensii mici.
Având în vedere că numărul pensionarilor din oraşul Cugir este
foarte mare, cei care sunt interesaţi să devină membrii ai C.A.R.P,
sunt rugaţi să se prezinte la sediul nostru din str.Alexandru Sahia
nr.1, ap.5, între orele 07-13, pentru a primi informaţiile dorite.
Preocuparea noastră este aceea de a veni în sprijinul pensionarilor,
călăuzindu-ne activitatea după dictonul: “Ajută-te ca să fii ajutat!”
Blaga Vistian
Preşedinte C.A.R.P Cugir,
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