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Opt străzi din Cugir ar putea fi reabilitate cu
fonduri structurale
Una dintre preocupările majore ale Primăriei Oraşului
Cugir este acea de a atrage fonduri europene. Având în vedere
criza financiară cu care ne confruntăm, accesarea fondurile
structurale a rămas una dintre puţinele opţiuni pe care Cugirul
le are în vederea soluţionării anumitor probleme locale, cum
este cea a infrastructurii. Pentru a înţelege mai clar ce sunt
fondurile structurale trebuie spus că ele sunt gestionate de
către Comisia Europeană şi au ca destinaţie finanţarea
măsurilor de ajutor structural la nivel comunitar, în scopul
promovării regiunilor cu întârzieri în dezvoltare, reconversia
zonelor afectate de declin industrial, combaterea şomajului de
lungă durată, inserţia profesională a tinerilor sau promovarea
dezvoltării rurale. În perioad a 2007-2013 România
beneficiază de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de
euro din partea UE, însă pentru a intra în posesia lor, este
absolut necesar să realizezi proiecte viabile.
La nivelul primăriei funcţionează un birou a cărui
principală sarcină este acea de a realiza proiecte care să fie
susţinute de Uniunea Europeană. Este vorba de Biroul
Managementul Proiectelor cu Finanţare Europeană care, în
această perioadă, lucrează le diferite astfel de proiecte pe baza
cărora ar putea fi accesate fonduri structurale. Pe unul dintre
acestea am reuşit să-l depunem în data de 18 aprilie a.c., la
Agenţia pentru Dezvoltare Centru, în baza Programului
Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi locale”. Este vorba
despre proiectul „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi
urbane - Strada Drăgana, 1 Mai, Avram Iancu, Mihai Viteazu,
21 Decembrie, Vasile Alecsandri, Râul Mic şi Eroilor – Vinerea,
Oraşul Cugir, Judeţul Alba” . Pe baza lui sperăm că vom obţine
o finanţare de 22.500.000 lei. Trebuie să precizez că proiectul
prevede atât reabilitarea şi modernizarea celor opt străzi, cât
şi realizarea reţelei de apă şi canal, acolo unde este cazul. Am
convingerea că, dacă vom primi finanţare pentru acest proiect,
în următorii 2-3 ani reţeaua de străzi a oraşului Cugir va fi
considerabil îmbunătăţită.
Urmează o perioadă de câteva luni de aşteptare pentru
Cugir!. În urma discuţiilor purtate cu Directorul General ADR
Centru, Simion Creţu în perioada următoare proiectul intră

într-un proces de evaluare şi selecţie care se va derula în patru etape:
va fi verificată conformitatea administrativă a cererii de finanţare
şi eligibilitatea acesteia, după care proiectul va fi evaluat tehnic şi
financiar, iar la final va avea loc o evaluarea strategică realizată de
Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare.
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane - Strada
Drăgana, 1 Mai, Avram Iancu, Mihai Viteazu, 21 Decembrie, Vasile
Alecsandri, Râul Mic şi Eroilor – Vinerea, Oraşul Cugir, Judeţul
Alba” nu este singurul proiect pe baza căruia intenţionăm să atragem
fonduri europene. În momentul de faţă lucrăm la alte două, unul
pentru refacerea infrastructurii şcolare, iar celălalt pentru reabilitarea
spitalului din localitate.
Fondurile structurale, pe cât sunt de bine venite, pe atât sunt de
greu de accesat. Este nevoie de seriozitate maximă, de experienţă în
realizarea de analize, elaborarea de strategii şi cuantificarea
obiectivelo r, p recum şi de transparenţă în im plem entarea
proiectelor. Primăria Oraşului Cugir are o experienţă în realizarea
acestor demersuri care va fi exploatată din plin, astfel încât, spre
Cugir să vină însemnate sume de bani care să contribuie la bunăstarea
şi confortul locuitorilor.
Ing. Adrian Ovidiu TEBAN
Primarul Oraşului Cugir

“Păştenii” din
Cugir şi Vinerea
păstrează tradiţiile
Sfintele Sărbători de Paşti îi aduc pe
localnicii din Vinerea şi Cugir mai aproape
nu doar de Divinitate, ci şi de tradiţie.
În Vinerea, se respectă cu sfinţenie o
tradiţie veche de 60 de ani: este vorba
despre obiceiul “păştenii”, iniţiat de preotul
satului Ioan Sabău încă din anul 1948, când
s-a hotărât ca întreaga cheltuială pentru
pregătirea Sfintelor Paşti să fie făcută de
bărbaţii care împlinesc vârsta de 60 de ani.
Aceştia oferă vinul, cumpără ciubăre,
lumânări, pâine, desagi şi toate cele
necesare.
La fel s-a întâmplat şi anul acesta. În
Joia Mare, păştenii au plecat dis-dedimineaţă la casa lui Cugerean Cornel,
păşteanul gazdă de anul acesta, unde au
fost sfinţite pâinea, vinul şi lumânările. De
aici, în frunte cu preoţii, cu oficialităţi
locale, printre care şi primarul Adrian
Teban, alaiul a plecat în procesiune spre
lăcaşul de cult. În faţă bărbaţii cu desagii cu
pâine, iar în spate femeile cu ciubărele
împodobite cu verdeaţă, şi apoi ceilalţi
participanţi, fie săteni, fie invitaţi ai lor,
Paştele a fost dus la biserică unde a avut
loc o slujbă specială, la finele căreia fiecare
participant a primit un pahar de vin şi o
bucată de cozonac.
Întregul film al evenimentului s-a
derulat şi la Cugir, însă cu o zi mai repede.
Astfel că în miercurea dinaintea Paştelui,
păştenii cugireni au dus paştele la Biserica
“Sfânta Treime”, cel mai vechi lăcaş de
cult din localitate.
(Mircea SIMU)

Se distribuie gratuit

Viitoare monumente istorice...
Ştim cu toţii că un popor care nu-şi
cunoaşte istoria, nu ştie de unde vine şi
încotro se îndreaptă, el este lipsit de
identitate. În virtutea acestei idei şi dintrun spirit de patriotism firesc, consider că
este necesar să punem în valo are
monumentele istorice locale. În lista
Patrimoniului Naţional nu există ca
monumente istorice ale Cugirului decât
Cetatea, care datează din secolul XVIIIlea Î. H. şi Biserica Sf. Treime, din Str.
Spicului 1-5, care datează din 1809,
sărbătorind anul acesta 200 de ani de
existenţă. Însă, avem şi alte clădiri, care
îndeplinesc toate criterile necesare unui
asemenea statut, adică, au o vechime de
peste 100 de ani, timp în care asupra lor
nu s-a intervenit din punct de vedere
arhitectonic. Este vorba despre Turnul
de Apă, a cărui construcţie datează din
1906, de când este atestată şi Gara din
Cugir, despre Biserica Romano-Catolică,
care a fost construită în anul 1826 şi
despre Şcoala Generală Nr.1, clădirea
veche, care datează din 1871. Întrucât
obiectivele enumerate au toate şansele
să fie declarate monumente istorice, am
întreprins demersuri pe lângă Directia
Judeţeană de Cultură şi mai cu seamă, am
făcut apel la persoana domnului director
Matei Drâmbărean, care s-a arătat dispus
să ne sprijine în finalizarea pozitivă a
acestui deziderat.
Includerea celor trei obiective în
Patrimoniul Naţional nu va însemna doar
o valorificare a istoriei oraşului nostru,
care este foarte veche, clădirile în cauză
fiind o mărturie vie în acest sens, însă va
avea ca efect o serie d e beneficii
materiale. Spre exemplu, Turnul de Apă
poate deveni un simbol al oraşului Cugir,
care poate fi exploatat din punct de

verere turistic. Odată amenajate căile
de acces, obiectivul poate deveni locul
în care administraţia locală să organizeze
o serie de sărbăto ri, poate chiar o
sărbătoare a turnului, evenimente care
pot aduce în zonă locuitori din întrg
judeţul şi nu numai.
Un alt avantaj este acela că odată
devenite monumente istorice, pe baza
unor proiecte se pot obţine fonduri din
partea Uniunii Europene sau din partea
Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru
reabilitarea şi întreţinerea acestora, însă,
trebuie să precizez, nu vor mai putea
suferi modificări. Pentru orice lucrare
care se va efectua în viitor vor trebui
obţinute aprobări speciale, întrucât cele
trei clădiri trebuie conservate aşa cum
datează de sute de ani.
Este extrem de important să ştim
să apreciem şi să iubim istoria locurilor
în care trăim, să ştim să punem în valoare
acele clădiri vechi prin care s-au perindat
concetăţenii noştri, fie că a fost vorba
de a împărtaşi bucurii, de a asista la un
eveniment religios, de a se instrui sau a
folosi energia naturală pen tru a fi
transformată în energie electrică. Ele
sunt legătura palpabilă cu trecutul
localităţii noastre şi nu pot să nu mă
gândesc la marele istoric Nicolae Iorga,
care spunea că “Un popor care nu-şi
cunoaşte istoria este ca un copil care
nu-şi cunoaşte părinţii”.
Îmi exprim speranţa că acest demers
va avea sorţi de izbândă, iar oraşul Cugir
se va putea mândri cu un număr de cinci
monumente istorice recunoscute şi
protejate la nivel naţional.
Prof. Rodica Cristina FLOREA
Viceprimar

Marşul Sănătăţii

„Stă în puterea noastră să trăim
frumos, să ne păstrăm sufletul şi trupul
mereu tinere”, acesta a fost îndemnul a
aproximativ 400 de cugireni, elevi, copii
de grădiniţă, părinţi, bunici şi profesori,
care au mărşăluit în numele sănătăţii, în
7 aprilie, de Ziua Mondiala a Sănătăţii.
Urmând traseul Bulevardul Alexandru
Sah ia-Stadio nul „Metalurgistu l”,
participanţii, îmbrăcaţi în tricouri albe şi
roşii au purtat pancarte şi bannere cu
mesaje ce îndemnau populaţia la o
alimentaţie săn ătoasă, au împărţit
fluturaşi şi alte materiale informative cu
scopul de a-i conştientiza pe cugireni
asupra a ceea ce înseamnă o atitudine
sănătoasă.
Marşul dedicat sănătăţii i-a avut în
frunte pe primarul Adrian Teban şi pe
viceprimarul Florea Rodica, edilul şef al
oraşului Cugir declarându-se un partener
fidel şi activ a mişcărilor de acest tip:
« Considerăm că săn ătatea este un
domeniu în care trebuie să ne implicăm
prin toate mijloacele posibile. Astfel de
acţiuni, de sensibilizare a opiniei publice,
sunt salutate de administraţia publică
locală şi vreau să p recizez, că

evenimentele similare celui care a avut
loc vor găsi întotdeauna un partener în
mine, Adrian Teban.” a concluzionat
primarul Cugirului.
Spre bucuria celor mici, defilarea
pentru sănătate s-a încheiat pe Stadionul
« Metalurgistul » unde, de la mic la
mare, copii şi bunici, participanţii s-au
aliniat pe gazonul stadionului, iar sub
îndrumarea profesorului Petru Micu au
executat timp de 10 minute exerciţii
fizice.
Evenimentul a fost organizat de
Gru pul d e Su port Comun itar în
Promovarea Sănătăţii, coordonat de
Daniela Bârsan care a declarat că doreşte
ca organizaţia pe care o conduce să fie
permanent un mesager al sănătăţii.
« Sperăm ca marşul nostru să fie un prim
pas pentru a vă atrage atenţia că trebuie
să ne gândim mai mult la sănătatea
noastră cea de toate zilele ». Marşul
sănătăţii s-a aflat la a III-a ediţie, anul
acesta acţiunea desfăşurându-se sub
motto-ul „de la nepot la bunic împreună
pentru sănătate”.
Luminiţa BIRĂESC
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Primăria solicită 4 imobile ale U.M.C.
După îndelungi solicitări adresate de locuitorii de pe Râul
Mic, Primăria Cugir a găsit o soluţie pentru a le împlinii
dorinţa de a avea o biserică în zona lor: transformarea în
lăcaş de cult a anexelor fostei Şcoli Profesionale, de pe strada
21 Decembrie 1918. Pentru a putea fi realizat acest lucru,
administraţia publică locală a solicitat Uzinei Mecanice Cugir
cedarea imobilului, în contul datoriilor pe care societatea le
are la bugetul local. „ Construirea unei biserici ortodoxe pe
Râul Mic este o dorinţă mai veche a localnicilor de aici, care,
în prezent, trebuie să coboare pentru rugăciune la lăcaşele de
cult din localitate. Ţinând cont de acest lucru, precum şi de
dorinţa manifestată de Înalt Preasfinţitul Andrei de a contribui
la ridicarea unei biserici în această zonă, am solicitat uzinei
an exele im obilu l în care funcţiona pe vrem uri Şcoala
Profesională, clădiri care sunt nefolositoare în momentul de
faţă şi care ar putea fi revitalizate în acest sens” a declarat
primarul oraşului Cugir, Adrian Teban.
Anexele fostei clădiri a Şcolii Profesionale nu sunt
singurele obiective solicitate de către primărie. Blocul de
Nefamilişti nr. 5, aflat pe strada N. Bălcescu este o altă clădire
pe care primăria din Cugir ar dori să o folosească pentru
rezolvarea unor probleme cu caracter social, cum ar fi crearea
unui cămin de bătrâni. „Blocul de nefamilişti oferă spaţiul
necesar unei asemenea investiţii, care sunt convins că ar fi
extrem de utilă în localitatea noastră.” a precizat Adrian
Teban.

Tot în contul datoriilor pe care le are uzina la bugetul
local, administraţia cugireană a solicitat trecerea în domeniul
public a Cabanei Prislop şi a Cabanei Mistreţu. „Preluarea
celor două cabane în domeniul public ar permite redobândirea
atractivităţii turistice de care se bucurau altădată aceste
obiective, precum şi dezvoltarea turistică a zonei în folosul
locuitorilor din Cugir, şi nu numai. După cum se ştie, în
prezent, majoritatea terenurilor din zona celor două râuri
sunt terenuri private, ceea ce face ca posibilităţile cugirenilor
de a-şi petrece timpul liber în natură să fie destul de limitate.
Cele două cabane sunt singurele locaţii care, prin preluarea în
domeniul public, ar putea deveni obiective turistice de interes
public, la care să aibă acces atât angajaţii actuali ai fabricii,
cât şi foştii angajaţi, pe a căror contribuţie au fost ridicate
atât Cabana Prislop, cât şi Cabana Mistreţu. Totodată, aici
vor putea fi organizate şi tabere şcolare, precum şi alte
evenimente locale” a precizat primarul Cugirului, Adrian
Teban.
În ultima şedinţă, Consiliul de Administraţie de la S.C.
Uzina Mecanică Cugir şi-a dat acordul de principiu pentru
trecerea celor patru obiective în domeniul public, urmând ca
decizia finală să fie dată de Romarm şi Ministerul Industriei.
Luminiţa BIRĂESC

Primarul Cugirului, alături de alţi 1000 de primari din
Europa, la Adunarea Generală a C.C.R.E.
Primari
şi
reprezentanţi
ai
municipiilor, oraşelor,
provinciilor,
comitatelor
şi
regiunilor din Europa sau reunit timp de trei
zile, între 21 şi 24
aprilie, la Malmo în
Suedia, cu ocazia celei
de a 24-a Adunare
Generală a Consiliului
Comunelor
şi
Regiunilor din Europa
(C.C.R.E). Alături de
alţi o mie de primari din
întreaga Europă, la
eveniment a participat
şi şeful administraţiei locale Cugir, primarul Adrian Teban,
în calitatea sa de vicepreşedinte al Asociaţiei Oraşelor din
România.
Principala temă a reuniunii a fost criza financiară care
se resimte în toate statele lumii, cu consecinţe majore asupra
autorităţilor locale şi regionale, cărora cetăţenii se adresează
pentru a obţine protecţie şi sprijin. Tocmai de aceea unul
dintre subiectele îndelung discutate a fost modul în care
puterile locale şi regionale se pregătesc pentru a face faţă
impactului pe care-l are criza asupra economiilor proprii.
„Întrebarea sub care s-a desfăşurat adunarea a fost aceea
dacă administraţiile locale sunt pregătite pentru viitor şi

rolul cheie pe care-l joacă implicarea lor în această perioadă.
A fost luat ca exemplu localitatea Malmo a cărei industrie
maritimă a avut de suferit în ultimii 15 ani, însă autorităţile
de aici au avut iniţiativa de a relansa economia locală pe alte
baze, investind în industria I.T. şi educaţie, în general.
Consider că astfel de măsuri au valabilitate şi pentru oraşul
Cugir, a cărei industrie de apărare s-a confruntat cu o
perioadă dificilă. De aceea după cum bine ştim, în ultima
vreme am pus accent pe dezvoltarea învăţământului, a
culturii şi sportului, investiţii care pot da naştere unei
generaţii pregătită, creativă şi inventivă, capabilă de a
răspunde oricăror transformări, astfel încât să poată genera
o dezvoltare durabilă a localităţii” a precizat Adrian Teban.
Primarul Cugirului a mai declarat că Adunare Generală
a Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa (C.C.R.E)
a fost un prilej pentru participanţi de a face apel la
instituţiile europene şi guvernele naţionale pentru a orienta
o mult mai importantă parte a investiţiilor prevăzute în
programele de relansare economică actuale şi viitoare spre
puterile locale şi regionale. Totodată, ţinând cont de
contextul mondial actual s-a pus problema necesităţii
simplificării procedurilor de accesare a fondurilor europene,
astfel încât statele care au nevoie de susţinere economică să
poată accede mult mai uşor la aceste fonduri.
În final C.C.R.E şi-a reafirmat interesul de a se implica
în mod activ în viitorul politicii de coeziune europeană,
care ar trebui să fie accesibilă tuturor administraţilor locale,
contribuind la dezvoltarea lor durabilă, a conchis primarul
Cugirului, Adrian Teban.
Mircea M. SIMU

Tuberculoza, o problemă ce ne priveşte pe toţi
Cu ocazia Zilei Mondiale a Luptei Împotriva
Tuberculozei, Primăria Cugir, prin Serviciul de
Asistenţă Socială a provocat factorii de decizie şi
reprezentanţii comunităţii locale la un dialog, în cadrul
unei mese rotunde pe tema “Tuberculoza, o problemă
care ne priveşte pe toţi”. La evenimentul care a avut
loc la Baia Socială au participat viceprimarul oraşului
Cugir, Rodica Cristina Florea, medici specialişti şi
generalişti, asistenţi
sociali, directori şi
profesori ai unităţilor
şcolare, reprezentanţi ai
comunităţii locale şi a
comunităţii rome, precum
şi agenţi ai poliţiei de
proximitate.
Ziua Mondială a
Luptei
Împotriva
Tuberculozei a fost un
prilej pentru Serviciului
Public de Asistenţă
Socială de a aduce în
atenţia factorilor de
decizie din localitate
problemele pe care le
ridică această boală,
cunoscută ca boala sărăciei. În acest sens s-a
prezentat un raport privind incidenţa bolii în Cugir,
precum şi în întreaga ţară şi judeţele cele mai afectate,
s-au enumerat simptomele pe care le prezintă bolnavii
de TBC, precum şi medicamentaţia şi regimul pe care
trebuie sa-l urmeze. Acest ultim subiect a adus în
discuţie unul dintre cele mai grave aspecte, acela că
mulţi bolnavi activi, care pot răspândi boala nu-şi
urmează tratamentul integral, deşi el este gratuit,

asemenea tuturor serviciilor medicale necesare
prevenirii, depistării şi tratării tuberculozei. În acest
sens medicul specialist, Vulcu Codruţa a solicitat
sprijinul celor prezenţi, care pot interveni şi influenţa
bolnavii să-şi urmeze tratamentul care durează între 6
şi 8 luni, tratament care are ca rezultat vindecarea
bolnavului. Problema pusă în atenţia celor prezenţi
de către dr. Vulcu Codruţa a fost aceea că mulţi bolnavi
activi de TBC renunţă
la tratament în primele
luni, ceea creează o
rezistenţă a bacilului la
o viitoare reluare a
m e d i c a me n t a ţ i e i .
Totodată, autorităţile
locale (în special
asistenţii sociali şi
profesorii) au fost
solicitate în sensul
sprijinirii medicilor în
depistarea posibililor
indivizi contaminaţi, pe
baza cunoştinţelor pe
care le au despre mediul
în care trăiesc aceştia.
O bună parte a
reuniunii a fost alocată toleranţei pe care societatea
trebuie să o manifeste faţă de cei bolnavi de
tuberculoză, subiect abordat în cadrul temelor precum
“Bolnavul de TBC-persoană stigmatizată”, „De ce
sunt stigmatizate persoanele cu TBC”, „Cum se poate
combate stigmatizarea?”
as. soc. Sulincean Carmen
jr. Stirb Nedel Viorica
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DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Dezbateri pentru modificarea legislaţiei
Primarul Cugirului, Adrian Teban, în calitatea sa de vicepreşedinte al
Asociaţiei Oraşelor din România a participat la întâlnirea şefilor de consilii
judeţene şi locale ce a avut loc la Buşteni, în perioada 27-29 martie.
Evenimentul a reunit reprezentanţii Uniunii Consiliilor Judeţene, Asociaţiei
Municipiilor şi Oraşelor şi Asociaţiei Comunelor din România care au discutat
şi au pus la punct planul de modificare a legislaţiei privind administraţia
locală. Aceste proiecte de legi sunt motivate de faptul că, de cele mai multe
ori, cetăţenii trag la răspundere primarii şi consiliile locale în legătura cu
problemele care apar în aceste instituţii, însă administraţiile locale nu au
pârghiile necesare pentru a intervenii şi a le rezolva. Din acest considerent,
se doreşte ca numirea conducerilor unităţilor de învăţământ, a spitalelor şi
poliţiei să fie făcută cu aprobarea şi avizul administraţiilor locale. În ceea ce
priveşte modificările legislative în domeniul finanţelor locale, acestea se
referă la stabilirea unui buget de funcţiune minim pentru fiecare primărie,
astfel încât primarii să îşi poată desfăşura activitatea în condiţii normale.

“Marea debarasare” la Cugir
Ziua de 4 aprilie a fost dedicată campaniei de colectare a deşeurilor electrice,
electronice şi electrocasnice. Pentru Primăria oraşului Cugir şi firmele de
salubritate din oraş, ziua de sâmbătă a însemnat o goană contra cronometru
după tot ceea ce a însemnat deşeu electric. Orice aparat sau dispozitiv care
a folosit la un moment dat energie electrică, dar a fost scos din uz din diferite
motive, a putut fi pus de către proprietar în faţa casei sau a blocului, pentru
a fi ridicat de către angajaţii administraţiei publice locale Cugir, ai SC
Cugireana şi SC G&E Invest. Campania de Colectare DEE-uri din 4 aprilie
a fost prima din acest an. Faţă de ultima acţiune de acest tip care a avut loc
anul trecut, când oraşul Cugir a fost campion pe judeţ la colectat deşeuri
electrice, fiind adunate aproape 7 tone de materiale, de această dată firmele
de salubrizare din localitate au strâns peste 2 t de deşeuri, reprezentând
televizoare, radiouri, frigidere şi aragaze.
.

Primarul Cugirului, membru supleant al CoR
Primarul oraşului Cugir, Adrian Teban a fost numit de către Consiliul
Uniunii Europene membru supleant al Comitetului Regiunilor (CoR). Timp
de patru ani, cât durează mandatul său, Adrian Teban va reprezenta România
şi interesele locale alături de alţi 20 de primari şi preşedinţi de consilii
judeţene din România, membri şi supleanţi în cadrul acestui organ consultativ
al UE, alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi locale din fiecare
stat membru UE. Numirea lui Adrian Teban a fost făcută la propunerea
Asociaţiei Oraşelor din România, care l-a recomandat pe primarul Cugirului
datorită calităţilor sale profesionale şi a faptului că este un bun vorbitor de
limba engleză.

Lucrările la reţeaua de apă
vor continua
Autoritatea publică locală a oraşului Cugir apelează la fondul de rulment pentru
finanţarea obiectivului de investiţii “Reţea apă şi canalizare menajeră în localitatea
Vinerea”. În luna martie , Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul de hotărâre iniţiat
de primarul Adrian Teban, potrivit căruia în acest scop se va utiliza suma de 402.000
lei din fondul de rulment.
Potrivit prevederilor art. 58 din Legea 273/2006, privind finanţele publice
locale, fondul de rulment constituit la finele anului 2008 poate fi utilizat temporar
pentru acoperirea unor goluri de casă, provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli,
precum şi pentru finanţarea unor investiţii. Potrivit informaţoilor prezentate în
raportul de specialitate, la data de 31.12.2008 , după închiderea execuţiei bugetare,
soldul fondului de rulment constituit în anii precedenţi a fost de aproape 4.500.000
lei şi excedentul anului 2008 a fost de aproximativ 1.600.000 lei, deci un total de
puţin peste 2.030.000 lei. Din această sumă prin HCL s-au alocat 1.000.000 lei
pentru acoperirea temporară a unor goluri de casa apărute pe parcursul acestui an.
Precizăm că, la finele anului 2007 s-a alocat prin Hotărâre Guvernamentală
suma de 1.200.000 lei pentru obiectivul de investiţii “Reţea apă şi canalizare menajeră
în localitatea Vinerea”, din care în cursul anului trecut s-au efectuat plăţi în valoare de
aproape 800.000 lei, diferenţa regăsindu-se în soldul fondului de rulment. Ţinând
cont de acest lucru şi de prevederile legale privind finanţele publice locale, consilierii
locali au aprobat alocarea din fondul de rulmenrt a sumei de 402.000 lei, pentru a
putea fi finanţată investiţia de introducere a reţelei de apă şi canal la Vinerea.

Prietenii
pădurii
A c ţ i u n i l e
premergătoare
Zilei
păd urii,organ izate de
ech ipajul d e elevi
“Prietenii naturii’, de la
Şcoala cu clasele I-VIII
Nr.2 Cugir au avut ca scop
sen sibilizarea
şi
informarea corectă asupra problemelor care pot apărea ca urmare a dezechilibrului
din natură şi a importanţei protecţiei pădurii.
Sub îndrumarea învăţătoarelor Ciucur Sînza şi Mărginean Adriana, elevii au desenat
păduri infestate pentru a trage semnalul de alarmă, păduri curate ca să arate ce-şi
doresc, mesaje ecologice,copaci plini de sfaturi şi idei.
Vizita făcută la Ocolul Silvic- Cugir a oferit prilejul de a observa solarul cu
straturile de puieţi care urmează să devină o nouă pădure. Informaţiile primite din
partea inginerului silvic au constituit încă o lecţie de îmbogăţire sufletească pentru
elevi, motivându-i să participe cu mai mult interes la protejarea mediului înconjurÎtor.
Acţiunea s-a finalizat cu o expoziţie de desene, postere şi mesaje despre pădure.
Dacă vom înţelege încă de acum că numai cu ajutorul nostru vom avea “ un
pământ, o natură şi o apă” în viitor, atunci, munca noastră nu a fost în zadar.
înv. Ciucur Sînza şi Mărginean Adriana-Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Cugir
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Campania de curăţenie- un succes!

Campania de curăţenie de primăvară demarată
în această perioadă de Primăria şi Consiliul Local
Cugir a reuşit să mobilizeze populaţia oraşului
Cugir şi instituţiile locale. Au arătat că le pasă de
oraşul lor instituţiile de învăţământ din localitate
care şi-au ecologizat spaţiile proprii, precum şi
alte porţiuni ale domeniului public, asociaţiile de
proprietari care si-au igienizat zonele din faţa
locuinţelor, bisericile care şi-au făcut curăţenie în
jurul lăcaşelor de cult, agenţii economici care au
acordat atenţie spaţiilor din faţa societăţilor. Per
total, în cele trei săptămâni de campanie în oraşul
Cugir au fost plantaţi peste 300 de puieţi de arbori
ornamentali, 465 m liniari de gard viu, au fost
semănate 60 de kg de sămânţă de iarbă şi aproape
820 de răsaduri de flori. Totodată, primăria a oferit
asociaţiilor de proprietari peste 50 de laţe pentru
băncile aflate în faţa blocurilor de locuit.
Campania „Şi mie îmi pasă de oraşul meu”
organizată de Primăria şi Consiliul Local s-a
desfăşurat după un program stabilit pe baza
parteneriatelor încheiate cu cei care au luat parte la
acţiune.
Trebuie remarcat faptul că cele mai
consecvente campaniei demarată de administraţia
locală s-au dovedit instituţiile de învăţământ care,
nu doar că au reuşit să-ţi ecologizeze spaţiile
proprii, ci şi-au dovedit hărnicia şi pe domeniul
public.
Colegi ul Col egiul ui Naţional “Davi d
Prodan” a i gi eni zat Parcul Doi na, str.
Tineretului şi malurile Râului Mare
Primii care au dat startul campaniei au fost
angajaţii primăriei şi elevii Colegiului Naţional
“David Prodan” care au ieşit la curăţenie în prima
zi a acţiunii. În frunte cu primarul Adrian Teban şi
viceprimarul Rodica Florea, elevii colegiului au
igienizat parcul Doina şi o porţiune a Bulevardului
Alexandru Sahia, au semănat iarbă şi au plantat
mai multe tipuri de arbori şi arbuşti. Totodată ei
au depus eforturi şi pentru ecologizarea malurilor
râului, astfel că, în data de 10 aprilie au adunat

deşeurile aflate pe albia Râului Mare, de la Podul
Roşu la Podul Cindeni.
Dacă ei au fost cei care au dat startul campaniei
de curăţenie, tot elevii Colegiului Naţional “David
Prodan” au fost cei care au încheiat-o, printr-o
acţiune de plantare de puieţi pe strada Tineretului.
Colegiul Tehnic “I.D. Lăzărescu” a curăţat
albia Răului Mare de la Podul Cindeni la
Staţia de Epurare
Acţiuni similare au întreprins şi elevii
Colegiului Tehnic “I.D. Lăzărescu” care au acţionat
în zona Râului Mare, de la Podul Cindeni la Staţia
de Epurare. Sub supravegherea şi îndrumarea unor
instructori şcolari , ei au curăţat malurile râului de
mizeriile şi pet-urile aduse de apă sau aruncate de
cei cu mai puţin simţ civic. Efortul lor de
ecologizare a malurilor râului s-au întins pe
parcursul a trei zile, la finele cărora rezultatul a
fost unul deosebit: un râu cu mult mai curat.
Elevii şcolilor generale şi preşcolarii au
arătat că şi lor le pasă de oraşul Cugir

Campania de curăţenie de primăvară şi-a găsit
susţinători şi în rândul şcolilor generale şi
grădiniţelor aparţinătoare.
Spre exemplu elevii Şcolii Generale “Iosif
Pervain”, au ieşit la curăţenie şi au igienizat şi
înfrumuseţat parcul din zona Piaţa de Sus. Pe
lângă ecologizarea spaţiului verde, copii au
învăţat cum să planteze puieţi şi cum să-i
îngrijească în perioada imediat următoare.
Acelaşi lucru şi l-au însuşit şi elevii Şcolii cu
clasele I-VIII, nr. 2 Cugir, care au plantat pomi
şi au igienizat parcul Zaharia şi cel de lângă Blocul
„1 Mai”. Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 3 a sprijinit
campania administraţie locale printr-o acţiune
în Parcul Doina şi Parcul Stadionul Nou, iar
Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 4 Cugir au realizat
igienizarea parcului de pe str. Al. Sahia, a parcului
dintre str. Mureşului şi Tineretului, şi a spaţiului
din jurul Grădiniţei „Voinicel”.
Şirul acţiunilor realizate de şcoli a fost
încheiat cu efortul elevilor Şcolii Generale „Ioan
Mihu” din Vinerea care în cursul zilei de vineri,
10 aprilie, au adunat peste 100 de saci de gunoi
menajer de pe albiile Râului Cugir din zona
localităţii, precum şi de pe dealuri, unde numeroşi
localnici au prostul obicei de a-şi arunca
reziduurile casnice.
Pe toată perioada de desfăşurare a campaniei,
primăria a participat activ la acest demers şi a
acordat tot sprijinul pe care partenerii l-au
solicitat. Administraţia locală a fot cea care a
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-MESAROŞ SEBASTIAN-ALEXANDRU;
-ALMĂŞAN IULIAN-ALIN;
-BORSA IONICĂ-CĂLIN;
-SIBIŞAN PAULA-IOANA;
-SUCIU ALEXANDRA GIULIA (ACT
TRANSCRIS – născută în ROMA –
ITALIA);
-ARDUINI ALESSIA LORENA (ACT
RTANSCRIS – născută în BUSSOLENGOVERONA – ITALIA);
-DINA DAN - ŞTEFAN;
-LAKATOŞ FLORIN;
-COJOCARU EDUARD-NICOLAE;
-ŞOIT DANIEL;
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-CÂRJONŢU ION şi MUNTEAN
ANGELA;
-GRECU IOAN-CLAUDIU şi URCAN
TEODORA-DELIA;
DECESE ÎNREGISTRATE:
-MOLDOVAN IULIANA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Rozelor nr.8;
-BORZA IOAN, cu ultimul domiciliu în
com.Oancea, jud.Galaţi;
-PETRESC IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Scăunel nr.1;

-BORZA ILEANA, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.M.Viteazu nr.44;
-MUNTEAN MIRCEA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Grigore Ureche nr.5;
-IANCU PAUL-PETRE, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Cireşului nr.9;
-MUNTEAN VIOREL, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.G.Coşbuc nr.8, ap.42;
-ADAM ANA, cu ultimul domiciliu în
comuna Vinţu de Jos nr.326;
-CIRA ONIŞOR, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Rozelor nr.3, ap.57;
-TURLEA ALEXĂ, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Principală nr.161;
-POPA ELISAVETA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.A.Iancu nr.22;
-GURGUI-JUGARIU IOAN, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Călene nr.9;
-MOVAC MIRCIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.Mureşului nr.7;
-SALMEN MATEIU, cu ultimul domiciliu
în localitatea Straubing – Germania;
-NIŢESCU DUMITRU, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Mureşului nr.2;
-DAVID MARIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Principală nr.268;
Rodica Felicia Crăciun-Drăgoi
Nicoleta Loredana Daicu
Ofiţeri Stare civilă

S-a aprobat Bugetul local pe 2009

asigurat materialul dendrologic şi a asigurat
transportul deşeurilor rezultate în urma
curăţeniei spre centrul de colectare.
Campania de curăţenie de primăvară “Şi mie
îmi pasă de oraşul meu”a avut ca scop nu doar
igienizarea şi înfrumuseţarea localităţii, ci şi
responsabilizarea cetăţenilor şi mai ales a
tinerilor, a precizat viceprimarul oraşului Cugir,
Rodica Florea: “ Ne bucură faptul că elevii
oraşului Cugir, lăcaşele de cult, agenţii economici
şi asociaţiile nonguvernamentale au răspuns
apelului nostru şi sunt convinsă că această
campanie va un rezultat pe termen lung şi mă
refer la întărirea în conştiinţa cât mai multor
locuitori ai oraşului nostru a unei atitudini de
respect şi protejare a mediului înconjurător. De
fapt, campania a avut şi un caracter educativ,
întrucât tinerii implicaţi în acţiune au primit
informaţii despre mediu, despre cum se fac
plantaţiile de puieţi, precum şi despre efectele
devastatoare ale poluării.” a concluzionat
viceprimarul Cugirului.
Prim arul, Adrian Teban adresează
următorul mesaj partenerilor implicaţi în
campania de curăţenie:
“Ca în fiecare an, prima lună de primăvară
o dedicăm igienizării şi înfrum useţării
localităţii. Anul acesta am dorit să acţionăm
puţin diferit, mult mai amplu decât în anii
precedenţi şi acest lucru întrucât, în fiecare
an, ne-am confruntat cu situaţii în care munca
celor implicaţi era zădărnicită de persoane cu
mai puţin simţ al responsabilităţii. De aceea,
cu sprijinul unor parteneri media şi a unor
parteneri activi, am organizat o campanie cu
scopul de a sensibiliza opinia publică şi a
atrage cât mai mulţi susţinători, ceea ce am şi
reuşit. Am avut alături de noi instituţiile de
învăţământ, o serie de agenţi economici,
asociaţii nonguvernam entale, biserici şi
asociaţii de proprietari cărora doresc să le
mulţumesc pentru efortul depus şi sprijinul
acordat. Am participat personal la acţiunile
de plantare şi semănare şi am convingerea că
exemplul tuturor celor care au fost alături de
noi va fi urmat şi de acum înainte de către un
număr cât mai mare de cetăţeni.
Consider că acţiunea noastră, pe care am
numit-o sugestiv „Şi mie îmi pasă de oraşul
meu”, si-a atins obiectivul, astfel încât, pe
viitor, fiecare dintre noi vom demonstra că ne
pasă de locul în care trăim şi de sănătatea
noastră şi a celor din jurul nostr!”
Grupaj realizat de Luminiţa BIRĂESC

Consiliul Local Cugir s-a întrunit în luna
martie într-o şedinţă ordinară, al cărui principal
punct pe ordinea de zi a fost aprobarea
bugetului local pe anul 2009. Potrivit
proiectului de hotărâre dezbătut, totalul
veniturilor la nivelul oraşului se ridică la suma
de aproximativ 32.300 mii lei, dintre care
veniturile proprii sunt de 17.700 mii lei. Restul
banilor au fost repartizaţi din bugetul de stat,
astfel: 14.900 mii lei pentru finanţarea
cheltuielilor de personal în instituţiile de
învăţământ preuniversitar de stat şi pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate.
Totodată, au fost repartizate sume din
impozitul pe venit în valoare de 79 mii lei din
bugetul de stat şi 72 mii lei din bugetul
Consiliului Judeţean pentru echilibrarea
bugetului local. Tot la venituri s-au cuprins şi
subvenţiile de la bugetul de stat în sumă de
544 mii lei, pentru plata cheltuielilor privind
ajutorul la constituirea familiei, trusoul pentru
nou nou născuţi, ajutorul pentru încălzirea cu
lemne pentru beneficiarii cu venit minim
garantat şi subvenţiile pentru cheltuielile de
capital ale unităţilor de învăţământ.
Din totalul bugetului, învăţământul
cugirean a primit pe lângă banii alocaţi de
bugetul statului, încă 2.400 mii lei din veniturile
locale, în total peste 15.300 mii lei. În principiu

fiecare unitate a primit fonduri pentru dotarea
grădiniţelor şi şcolilor cu obiecte de inventar,
pentru efectuarea de reparaţii, întocmirea de
studii de fezabilitate şi pentru finalizarea
contractelor de lucrări din anul precedent.
Pentru spital s-a alocat suma de 380 mii
lei pentru plata utilităţilor, reparaţii şi cheltuieli
de capital. Pentru serviciile publice, şi anume,
locuinţe, alimentare cu apă, iluminat public şi
alte servicii s-au distribuit 2.511 mii lei.
Totodată s-au alocat 80 mii lei pentru
transportul în comun, suma însemnând plata
gratuităţilor la transportul în comun şi obţinerea
licenţei pentru acest serviciu. Pentru străzile
oraşului Cugir s-a dat 3.505 mii lei, din care
1.400 mii lei pentru întreţinere şi reparaţii
străzi şi 2.025 mii lei cheltuieli de capital,
pentru obiectul de investiţii “Modernizare str.
Alex. Sahia” şi actualizare SF-uri. În ceea ce
priveşte investiţiile în drumuri şi poduri, ele
se vor ridica la 822 mii lei, din care 50 mii lei
pentru reparaţii şi 872 pentru restituirea
sumelor achitate în 2008 pentru Drumul GroşiSâpcea. Pentru cultură şi sport s-au alocat
1.876 mii lei, în care sunt cuprinse atât
cheltuielile de personal şi capital, cât şi
investiţiile.
Ovidiu CIUCUR

Raport asupra activităţii de consilier local
Art.50 (2) din Legea 393 /2004 , privind Statutul
aleşilor locali şi Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local-Cugir, Art.80(2) care
prevede că : „Aleşii locali sunt obligaţi, ca în exercitarea
mandatului, să organizeze periodic , cel puţin odată
pe trimestru , întâlniri cu cetăţenii , să organizeze
audienţe şi să prezinte în Consiliul local o informare
(raport) privind problemele ridicate la întâlnirea cu
cetăţenii , iar art.51(4) din Legea 215/2001,
republicată prevede că :”Raportul Anual de activitate
va fi făcut public prin grija secretarului”. În continuare,
pe scurt, vă prezint activitatea mea în calitate de
consilier local:
ACTIVITĂŢI SPECIFICE :
Am participat la toate şedinţele Consiliului Local
şi ale Comisiei de specialitate nr.4 „Învăţământ,
cultură, sănătate, sport şi protecţie socială”, din care
fac parte , ca secretar. La fiecare şedinţă am luat
cuvântul , exprimând punctele de vedere constructive
la minim 1-2 proiecte de hotărâri , aflate la ordinea
de zi. Ca membru al comisiei nr.4 am participat la
următoarele acţiuni şi evenimente:
-La deschiderea anului şcolar 2008/2009(Şc.gen.
1 „Iosif Pervain „;Şc.gen. nr.4 şi Colegiul tehnic
„I.D.Lăzărescu”).
-La competiţiile sportive, desfăşurate pe teren
propriu ale echipelor de fotbal :FC-Cugir, CSO Cugir,
„Prosport” Cugir şi echipa de Juniori „Atletic” Cugir.
Atenţie deosebită am acordat şi echipei cugirene de
rugby „Rugby Club” Cugir şi competitorilor la Tenisul
de câmp .
-La majoritatea activităţilor culturale desfăşurate
la Casa de cultură.
-M-am interesat de problemele ce preocupă
spitalul orăşenesc şi cabinetele medicilor de familie .

-M-am preocupat de felul cum sunt acordate
ajutoarele sociale şi funcţionarea cantinei sociale.
Fiind membru al comisiei sociale de analiză şi
soluţionare a cererilor de locuinţe din fondul locativ de
stat şi a celor ANL-am participat la toate reuniunile
comisiilor respective, iar în calitate de membru al
comisiei de organizare şi desfăşurare a festivalului
„TOAMNA CUGIREANĂ” ediţia a XIII-a 2008 am
avut responsabilitatea organizării expoziţiei cu produse
ale industriei locale, la care au participat 28 firme.
Pentru informarea concetăţenilor am publicat
lunar câte un articol tematic în ziarul local „Curierul
de Cugir” şi revista „Toamna Cugireană” ed.a XII-a
2008. În mod repetat am transmis mesaje
concetăţenilor, prin postul de radio şi televiziune locale.
ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENII :
Am avut 66 întâlniri ocazionale sau programate
, cu grupuri de cetăţeni (pieţe, străzi, biserici, târguri,
asociaţii de proprietari, de bloc sau de scară). Cu ocazia
acestor reuniuni mi s-au adresat 257 întrebări,
propuneri şi sesizări: printre acestea un număr de 73
au fost rezolvate cu sprijinul unor salariaţi binevoitori
ai instituţiilor publice sau firme ce se respectă. Cele
complexe, care necesită fonduri sau formaţii de lucru
şi utilaje specifice nu s-au putut.
Cele rezolvate, dar conform legii, s-au transmis
primăriei, în scris , astfel: 5 în şedinţa Consiliului Local
din 10.07.2008; 33 cu scrisoarea nr.16661/
21.10.2008 care conţinea şi informarea aferentă trim.
III-2008; 53 cu prezentul raport.
Restul de 93 au rămas , pentru rezolvare în sarcina
subsemnatului .
PROPUNERI :
Analiza oportunităţii stabilirii, de responsabilităţi
pe secţii de vot, pentru fiecare consilier local .

Ing. Aurel VOICU- consilier local
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Foisorul
de Foc:

Despre
gripa porcină şi
alte bucurii...
Sărbătorile Pascale au fost şi în acest an prilej de bucurie
pentru cei mai mulţi dintre români. Ouă roşii, carne de miel,
sarmale, cozonaci, ţuică şi vin, au fost pe aproape toate mesele
de români, chiar dacă a trebuit să ne sacrificăm serios bugetul.
Asta chiar dacă spectrul crizei ne bântuie tot mai tare gândurile,
nemaipunând la socoteală şi cea mai nouă ameninţare: pandemia
de gripă porcină. Şi uite aşa, după ce mai an înnebuniră găinile şi
ne-au speriat de moarte mascaţii în alb, ce stârpeau gripa aviară
din coteţele săteşti, dă acum peste noi gripa porcină, adusă tocmai
din îndepărtatul Mexic. Drept să vă spun, asigurările primite de
la Ministerul Sănătăţii că nici un fir de virus nu va pătrunde pe
teritoriul României şi că autorităţile sunt pregătite brici pentru a
face faţă acestei provocări, nu mă liniştesc deloc. Asta pentru că
îmi aduc aminte de defilarea utilajelor de deszăpezire din
noiembrie (când toată lumea era pregătita să intervină împotriva
zăpezii, iar la prima ninsoare serioasă drumurile noastre s-au
blocat).

VOX POPULI:

Au trecut şi Paştile, fără a deveni mai buni şi mai atenţi cu
cei de lângă noi, fără a fi mai harnici şi mai săritori, şi străduindune cu toţii din răsputeri, să facem să moară şi „capra vecinului”,
dacă a noastră tot a murit!
Iar dacă pentru cei mulţi criza a început să le dea fiori şi
gânduri negre, să nu credeţi că politicienii stau liniştiţi. Pe ei îi
aşteaptă două campanii electorale, una în iunie la
europarlamentare şi una în toamnă pentru prezidenţiale. Acum
se pun la punct strategiile de convingere a „prostimii” cu cele
mai frumoase minciuni electorale. Şi asta pe principiul: cu cât
e mai gogonată, cu atât e mai bine muşcată de alegători! Desigur
că miza euparlamentarelor este una redusă, armele electorale
fiind zăngănite în cea mai mare parte pentru alegerile
prezidenţiale. Alegeri care conform ultimelor sondaje, îi vor da
mult de furcă preşedintelui Băsescu, aflat pe un trend
descendent, atât în ce priveşte încrederea cetăţenilor, cât şi
intenţia de vot. Cu tot trendul descendent şi alte previziuni ale
unor analişti politici care îl vad „pe ducă” pe Traian Basescu,
eu nu mă grăbesc să cred asta şi zic că lupta cea mare se va da
pentru celălalt loc din turul II, între Mircea Geoană şi Crin
Antonescu. Dar asta numai dacă între timp Băsescu nu este
învins pe principalul său contracandidat: criza economică.
Dar până în toamnă mai e mult şi multe se mai pot
întâmpla. O să vedem cum se vor mobiliza partidele şi votanţii
şi dacă independenta EBA va obţine un loc de europarlamentar
în iunie. Iar dacă treceţi cu bine şi peste gripa porcină şi vă
gândiţi totuşi să mergeţi la vot în iunie şi noiembrie, vă spun
tuturor: să votaţi bine!
Mircea SIMU

Cum apreciaţi campania de curăţenie de primăvară?

Începând din data de 23 martie până în 12 aprilie Primăria
şi Consiliul Local au desfăşurat o amplă campanie de curăţenie
de primăvară, intitulată « Si mie imi pasă de oraşul meu”. În
demersul de igienizare a Cugirului au fost implicate instituţiile de
învăţământ, bisericile, o serie de agenţi economici, asociaţii
nonguvernamentale, precum şi asociaţiile de proprietari din
localitate, în acest sens administraţia locală încheind parteneriate
cu fiecare în parte.
Ce părere au cetăţenii din Cugir referitor la organizarea
unei astfel de campanii şi modul în care s-a desfăşurat ea, am
aflat în urma unui material realizat pe stradă în data de 28
aprilie
Vidrasan Cristina
Campania de curăţenie a reuşit să-i mişte pe unii locuitori ai
oraşului, însă au fost şi mulţi care au tratat cu indiferenţă, ca de
obicei. Cred că trebuie o implicare mai mare, nu doar a primăriei,
ci şi a fiecăruia dintre noi, însă , din păcate, sunt mulţi cei care
tratează cu indiferenţă, aşteptând ca doar altul să le facă curăţenie
acolo unde locuiesc. Cred că, a te implica permanent şi a îţi aduce
aportul constant la păstrarea curăţeniei, nu doar în perioada
acestor campanii, ţine de educaţie. Campanile acestea sunt bune,
pentru că îi pot mişca şi pe aceea mai puţin responsabili, însă nu
ne rezolvă problema.
Necula Eleonora
Faptul că s-au plantat pomi, flori, s-a semănat iarbă şi s-a
curăţat oraşul este un lucru foarte bun. Ceea ce cred că ar mai fi
trebuit să se facă se referă la amplasarea mai multor coşuri de
gunoi. De exemplu, pe Strada Principală nu găseşti nici un coş,
ceea ce este un inconvenient în păstrarea curăţeniei. Referitor la

implicarea elevilor, populaţiei şi altor societăţi cred că este un
lucru bun.
Raduţ Adina Clara
Foarte bine că s-au atras tinerii în acest demers pentru că,
participând activ la curăţenie sunt şi ei mai atenţi unde aruncă
hârtiile. Cred că iniţiativa primăriei este una bună, care are toate
şansele să crească responsabilitatea tinerei generaţii. Sunt de
părere că nu doar instituţiile, precum primăria şi firmele de
salubritate din oraş trebuie să se ocupe de curăţenia pe stradă.
Pot să stea angajaţii lor tot timpul pe străzi, că dacă populaţia
nu este educată să arunce gunoiul acolo unde trebuie, tot degeaba.
Nu poate pune primăria câte un om la fiecare 5 persoane, să fie
în urma lor să facă curăţenie! Deci, e binevenită o campanie de
genul acesta, care să ne mai atragă atenţia fiecăruia dintre noi că
suntem responsabili de curăţenia oraşului, în aceeaşi măsură în
care sunt şi cei pe care-i plătim pentru asta. În plus, mai vreau
să spun, că ne bucură când vedem oraşul mai verde şi mai curat.
Crişan Radu
Astfel de demersuri trebuie organizate permanent, până în
momentul în care nu va mai fii nevoie, adică până atunci când
fiecare înţelege că nu strada este locul în care aruncăm ceea ce
nu ne mai trebuie. Când fiecare om va ajunge să se poarte
civilizat, atunci astfel de campanii vor fi inutile, până atunci e
bine ca primăria să aibă iniţiative de genul acesta. Lucrul cel mai
bun este că s+a văzut în oraş că a existat un interes pentru
curăţenie. Arată mai curat, mai frumos, sunt pomişori mai mulţi.
În concluzie, a fost o acţiune mulţumitoare, nu zic bună, pentru
că întotdeauna este loc pentru mai bine.
Luminiţa BIRĂESC

“Prichindeii” din Cugir au spus nu
calculatorului şi televizorului

educatoarele instituţiei noastre, au spus STOP televizorului şi
.
calculatorului
şi au militat, printr-o serie de exerciţii fizice, pentru o

viaţă sănătoasă prin mişcare. Am organizat şi o paradă de modă, al
cărei senzaţional a fost faptul că vestimentaţia celor mici a fost
realizată din obiecte reciclabile.
Pe perioada întregii săptămâni dedicată sănătăţii, copiii Grădiniţei
cu Program Prelungit „Prichindel” au continuat să militeze pentru o
minte sănătoasă într-un corp sănătos, printr-o serie de concursuri
sportive la care au lua parte copii din toate grădiniţele din Cugir,
concursuri pe tema igienei şi a alimentaţiei sănătoase. Totodată, au
participat şi la “Mitingul Sănătăţii” ce a avut loc în 7 aprilie, miting
organizat de către Grupul de Suport Comunitar în Promovarea
Sănătăţii din cadrul Biroului De Consiliere pentru Cetăţeni, un iniţiator
şi un partener activ al acţiunilor din “Săptămâna Sănătăţii”.
Maria Ştefănescu- Director grădiniţa Prichindel
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Sfatul Specialistului:
Mana Cepei
Ceapa este una dintre cele mai folosite legume în hrana
omului, şi nu este de mirare având în vedere conţinutul ei în
substanţe extrem de utile sănătăţii omului. Ceapa este
cunoscută de peste 5000 de ani. Zona ei de origine este
Asia, de unde s-a răspândit pe întreg pământul. Ceapa este
bogată în uleiuri eterice, acizi organici, acid citric, fermenţi,
vitaminele C, B1, B2, B6, PP, E, carotin, fitoncide, minerale,
calciu, natriu, fier, fosfor, iod, sulf, siliciu, etc. Datorită
acestor calităţi , ceapa este cultivată în aproape toate
grădinile din preajma gospodăriilor. Din păcate şi această
legumă valoroasă se confruntă cu atacul multor boli şi
dăunători care fac să se reducă producţia, dar şi calitatea
cepei.
În articolul de faţă vom descrie una dintre cele mai
frecvent întâlnite boli care afectează ceapa şi măsurile de
combatere a acestei boli periculoase. Este vorba de mana
cepei (Peronospora destructor).
Mana este periculoasă atât pentru culturile de arpagic
şi bulbi, cât şi pentru cele semincere. În anii cu precipitaţii
în exces, pierderile de recoltă pot depăşi 60% la ceapa pentru
bulbi şi pot fi de 100% la culturile semincere.
Simptome. Atacul se manifestă pe frunze, tije florale şi
bulbi. Pe frunze apar pete alungite, gălbui, la suprafaţa cărora
se formează un puf cenuşiu-violaceu, alcătuit din
conidioforii şi conidiile patogenului. În condiţii favorabile
dezvoltării bolii, puful cenuşiu se dezvoltă la suprafaţa
frunzei, fără ca înainte să se observe petele de decolorare.
Ţesuturile cu atac se înmoaie, frunzele se usucă şi ca urmare
a pierderii turgescenţei ajung pe sol şi putrezesc. Bulbii
plantelor respective nu se mai dezvoltă sau rămân mici, cu
o consistenţă slabă, fiind de cele mai multe ori purtători ai
miceliului ciupercii. Bulbii infectaţi se înmoaie şi putrezesc,
în timpul păstrării. Condiţiile optime pentru infecţie sunt
umiditatea mare şi temperatura peste 100C. Vremea caldă şi
uscată sistează boala, leziunile se usucă, iar conidiile
ciupercii pier. În afară de ceapă boala atacă prazul şi
usturoiul.
Prevenire şi combatere. Se vor respecta măsurile
preventive: rotaţia culturii la 3-4 ani, doze moderate de azot,
distrugerea buruienilor din cultură, adunarea şi arderea
resturilor infectate, etc. Irigarea prin aspersie se va face în
cursul dimineţii, astfel ca până seara plantele şi solul să se
zvânte. Pentru combatere se vor executa tratamente
preventive cu unul dintre produsele Dithane-2%, Captadin0,125%, Ridomil Plus-0,3%, etc,
Indiferent de substanţa folosită în soluţie se va adăuga
obligatoriu un adeziv (Aracet-20 ml/10 l apă).
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Primarul Cugirului,
invitat la ziua principesei
Margareta

Primarul Cugirului, Adrian Teban a fost invitat de către Casa
Regală, la un spectacol de operă organizat în onoarea Alteţei
Sale Principesa Margareta, eveniment ce a avut loc la Sala Mare
a Operei Naţionale din Bucureşti, în ziua de 27 martie 2009.
Invitaţia i-a fost adresată primarului la puţin timp după vizita pe
care a facut-o Principele Radu în oraşul Cugir, prilej cu care a
fost plăcut impresionat de ospitalitatea comunităţii şi autorităţilor
publice locale.
Reamintim faptul că, Alteţa Sa Regală intenţionează să invite
Consiliul Elevilor de la Colegiului Naţional “David Prodan” din
Sub motto-ul „Fii binevenit, fii oaspete al înţelegerii mele, Cugir la Palatul Elisabeta, precum şi să organizeze în incinta
sunt tulburat că tu mi te înfăţişezi” elevii şi profesorii Colegiului acestuia o seară cugereană, la care să ia parte primarul Adrian
Naţional „David Prodan” au adunat iubitorii de poezie mai Teban, viceprimarul Rodica Florea şi alte oficialităţi locale.

Nichita Stănescu - “o mână
întinsă ca să strângă o mână”

În cadrul proiectului” Minte sănătoasă, în corp sănătos”, ce se află
în desfăşurare la Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindel”, miercuri,
1 aprilie, a fost inaugurată o sală de sport în incinta instituţiei, eveniment
la care au fost prezenţi primarul Adrian Teban, viceprimarului Rodica
Florea, educatoarele mai multor grădiniţe din oraş, precum şi părinţii
şi bunicii „prichindeilor”. Prin inagurarea sălii de sport în „Săptămâna
Sănătăţii”, am dorit să transmitem un mesaj atât copiilor, cât şi părinţilor
şi bunicilor referitor la importanţa pe care o are mişcarea asupra
dezvoltării fizice şi mentale, motiv pentru care, am recomandat celor
prezenţi să reducă timpul petrecut de cei mici în faţa calculatorului şi
televizorului, în favoarea mişcării în aer liber. Prin existenţa unei săli
de sport, acum avem această posibilitate şi în incinta grădiniţei noaste.
Deşi este o sală de sport modestă, dă posibilitatea copiilor de a se juca,
a se mişca în voie şi fără restricţii chiar şi pe perioada orelor petrecute
în grădiniţă.
Sub privirile celor prezenţi, copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 5
ani, îmbrăcaţi în tricouri albe şi pantaloni roşii, coordonaţi de

aproape de opera lui Nichita Stănescu, în data de 31 martie
2009, la Casa de Cultură a oraşului Cugir. Spectacolul a cuprins
o schiţă de portret a marelui poet, într-o prezentare
caleidoscopică a vieţii şi operei celui care se definea drept „o
pată de sânge care vorbeşte”, colaje de poezie în lectura elevilor
colegiului cât şi în lectura autorului, iar cele mai cunoscute
versuri au fost reamintite prin cântec, de către membrii Cercului
de Chitară al şcolii.
Evenimentul a fost o invitaţie timidă la o amplă reflecţie
asupra unei poezi definită de-a lungul creaţiei sale drept „taină”,
„lacrimă”, „pasăre”, „stare de spirit”, „prietenie durabilă”
şi „viaţă”, precum şi o dorinţă de a crea o stare de spirit care
să-i facă pe toţi cei prezenţi să- şi spună încet, cu gândul la
Nichita Stănescu: „Încă nu ştim cine trăieşte.../ cuvântul poate,
poate trupul”...
prof. Ionela COZMESCU
Dir.adj. Colegiului Naţional „David Prodan”
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