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Importanţa alegerilor euro-parlamentare
pentru Cugir
Anul 2008-2009 a fost unul destul de agitat
pentru fiecare dintre noi, atât datorită multiplelor
campanii electorale, cât şi datorită crizei financiare
sub auspiciile căreia a început anul 2009. Cu toate
acestea, în 7 iunie trebuie să alegem pe cei care pot
să militeze pentru români în Parlamentul European,
pot să asigure contactul permanent între ţara
noastră şi celelalte ţări, sunt cei care apără interesul
nostru, al fiecăruia dintre noi, cei de acasă.
Deşi mulţi dintre noi vom fi tentaţi să tratăm
aceste alegeri cu mai puţină importanţă decât se
cuvine, trebuie să ne gândim la faptul că trăim
vremuri în care nu suntem doar cetăţeni români, ci
şi europeni. Câţi dintre dumneavoastră sunteţi legaţi
de alte state europene, datorită copiilor, nepoţilor,
soţilor sau soţiilor care muncesc sau locuiesc în
una dintre ţările europene? Fără să urmărim în mod
deosebit acest lucru, fiecărui locuitor al Cugirului îi
pasă, într-o oarecare măsură, de imaginea României
în Europa.
Parlamentarii europeni sunt emblema României,
pentru că sunt trimişi acolo prin votul fiecărui
cetăţean român. De aceea, avem responsabilitatea
de a ne prezenta la urne în data de 7 iunie pentru a
vota o echipa responsabilă, capabilă să ne
reprezinte în Parlamentul European. Cei pe care îi
vom alege vor contura, alături de ceilalţi
parlamentari europeni, legislaţia finală a UE, care
ne influenţează viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de
alimente, de preţuri, de calitatea aerului pe care îl
respirăm sau de siguranţa şi securitatea noastră.
Cea mai mare parte a legislaţiei este adoptată la

nivelul UE de către deputaţii în Parlamentul
European, în cooperare cu miniştrii statelor
membre. Şi nu numai legislaţia, ci şi fondurile
europene acordate pentru dezvoltarea ţărilor şi
comunităţilor locale, fonduri de care Cugirul a
beneficiat şi pe baza cărora am reuşit să rezolvăm
unele din problemele localităţii. Oraşul nostru are
nevoie în continuare de sprijin financiar european,
cu atât mai mult cu cât, în anul acesta de criză,
sumele alocate de Guvern sunt extrem de reduse.
Sunt doar câteva exemple ale modului în care
deciziile Parlamentului European ne influenţează şi
nouă, cugirenilor, viaţa de zi cu zi. Însă sunt şi
motivele pentru care trebuie să dăm dovadă de
responsabilitate, să mergem la vot, să alegem acea
echipă pe care o considerăm capabilă să apere
interesele noastre în Europa.
În 7 iunie 2009, avem oportunitate unică de a
merge la vot împreună cu alţi 375 de milioane de
alegători europeni. Să demonstrăm lumii că România
are oameni valoroşi, capabili şi cu experienţă.
Fiecare dintre noi are posibilitatea de a pune umărul
la construirea unei alte imagini a României, nu cea
reprezentată de infractori şi huligani.
Parlamentarii europeni vor fi ambasadorii noştri
în lume!
Să-i alegem cu grijă, din grijă pentru noi,
cugirenii de acasă şi pentru cei de peste hotare.
Ing. Adrian Ovidiu TEBAN
Primarul Oraşului Cugir

Zilele Tineretului, sărbătorite la Cugir
Singurul aspect care a dat emoţii organizatorilor a
fost vremea mai puţin favorabilă din prima zi a
festivalului.” Chiar dacă a doua ediţie a Festivalului Zilele
Tineretului a debutat sub auspiciile unei vremi care părea
că nu ţine cu noi, în cele din urmă evenimentul a fost o
reuşită, dovedită atât de numărul celor prezenţi cât şi de
atmosfera creată. Festivalul a fost un eveniment pentru
care nu au fost adresate invitaţii personale, ci a fost o
acţiune publică, fiind aşteptaţi toţi cei care au sufletele
şi cugetele tinere. Ne bucură faptul că au participat în
aceeaşi măsură tineri şi vârstnici, şi avem convingerea că
am reuşit să oferim toate condiţiile pentru ca oamenii să
se simtă bine.” a declarat Adrian Teban, primarul
Cugirului.
La eveniment au participat, pe lângă primarul Adrian
Teban, viceprimarul Rodica Florea şi alte oficialităţii
locale dar şi naţionale, în persoana domnului Teodor
Cugirenii au sărbătorit « Ziua Tineretului » în natură,
Atanasiu.
la Cabana Mistreţul, pe Râul Mare cu mici, bere, muzică
Mircea M. SIMU
folk şi cu multă mişcare. Festivalul « Zilele Tineratului »
organizat de Primăria , Consiliul Local şi Casa de Cultură
în zilele de 2 şi 3 mai, a adunat sute de cugireni şi nu
numai, care au fost atraşi nu doar de cadrul natural deosebit
în care a avut loc evenimentul, ci şi de programul complex
la care au putut lua parte. Concertele de muzică folk
susţinute de Victor Socaciu, Mircea Vintilă, Zoia Alecu,
Daniel Avram şi Vasile Şeicaru au fost punctele de rezistenţă
ale celor două zile de festival. Frenezia cu care publicul
prezent a cântat alături de aceşti mari artişti, precum şi
tinerele talente locale care au urcat pe scenă, au demonstrat
că muzica folk este un gen pe cât de vechi, pe atât de
actual pentru cugireni.
Şi pentru că tinereţea înseamnă mişcare, organizatorii
au pregătit şi un spectacol de dans modern şi de societate
la care şi-au dat concursul trupele Pro Dance Studio şi
Panterele Negre, precum şi o serie de competiţii
sportive, cum ar fi concursul de tenis de câmp, de popice,
ciclocros.

Se distribuie gratuit

Interviu cu doamna viceprimar,
Rodica Florea
În cele 10 luni de zile ca viceprimar, care au fost
cele mai importante preocupări ale dumneavoastră ?
În primul rând, doresc să menţionez faptul că am
candidat ca şi consilier din dragoste pentru oraşul Cugir
şi din dorinţa de a face ceva pentru cugireni. Cei care mă
cunosc ştiu că nu sunt vorbe goale, ci sunt acoperite prin
lucruri dezinteresate şi concrete pe care le-am făcut eu şi
familia mea, de-a lungul timpului, pentru locul unde mam născut şi pentru concetăţenii mei.
Ca viceprimar nu pot să spun care din problemele în
care m am implicat sunt mai importante şi care sunt cele
mai puţin importante. Toate sunt la fel de importante,
pentru că sunt problemele cetăţenilor, iar noi, conducerea
administrativă a oraşului trebuie să le tratăm cu aceeaşi
seriozitate şi responsabilitate. Însă, pot să vă spun care
sunt obiectivele pe care le-am urmărit în aceste 10 luni de
zile. Pe lângă activitatea cotidiană de viceprimar, am
urmărit trei lucruri, pe care mi le-am fixat ca obiective
esenţiale şi care ţin de învăţământ, cultură, patrimoniu,
domenii aflate în subordinea viceprimarului. Este vorba
de susţinerea calităţii tinerilor cugireni, promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti locale, în ţară şi
străinătate şi punerea în valoare a patrimoniului istoric
al oraşului.
În vara aceasta va fi făcut un pas important în sensul
promovării tradiţiilor româneşti, întrucât pentru perioada
22-23 august am pregătit organizarea primei ediţii a
Festivalului Internaţional de Folclor. Am luat legătura
personal cu ansambluri tradiţionale din mai multe ţări ale
lumii, care s-au arătat încântate de a participa la
evenimentul pregătit de noi. În momentul de faţă, şi-au
anunţat participarea un grup folcloric din Franţa, un altul
din Germania şi aşteptăm acceptul în scris din partea
unui grup din Italia. Va fi o acţiune unică pentru Cugir,
care va deschide noi colaborări internaţionale. Totodată,
am plăcerea să vă aduc la cunoştinţă că în perioada 16-25
iulie Ansamblul Folcloric “Câmpul Pâinii”din Vinerea
va participa la două astfel de festivaluri, unul la
Wasserburg-Germania, iar celălalt în Pirinei-Franţa.
Cum se văd problemele oraşului din interiorul
administraţiei locale?
Ca înorice alt domeniu, problematica unei instituţii
este văzută subiectiv atunci când o priveşti din exterior
şi ea este mult mai complexă şi diversificată atunci când
eşti obligat să o rezolvi din interior. În cadrul primăriei,
în conformitate cu organigrama, am răspunsde următoarele
compartimente: SPAS, Avizare autorizaţii şi Control
Economic, Asociaţii de Proprietari şi Spaţiu Locativ,
Cultură, Sport. Pe lângă acestea, prin dispoziţia
primarului, am făcut parte din comisiile de fond funciar, de
mediu şi m--am implicat în problemele legate de
învăţământ şi sănătate. De asemenea, am oficiat căsătorii,
am ţinut audienţe cu cetăţenii în fiecare marţi şi joi, între
orele 14-16 şi, nu în ultimul rând, m-am deplasat pe teren
la solicitările cetăţenilor, pentru a constata situaţia
reclamată şi a dispune modul de rezolvare a acesteia.
La început, în fiecare seară îmi programam obiective
de atins pentru ziua următoare, dar diversitatea situaţilor
care apăreau m-au determinat să renunţ la acest procedeu
şi să îmi stabilesc obiective mari, săptămânal, pe care, în
marea lor majoritate, le-am rezolvat. Niciodată nu am luat
o decizie de una singură, fără a-i consulta în prealabil pe
juriştii din primărie, pe şefii de compartimente sau pe
specialişti. Nu este vorba de fugă de răspundere, dar o
instituţie administrativă publică are specificitatea şi
particularitatea ei şi, pentru nimic înlume, actul decizional
nu poate da greş.
Vorbeaţi de promovarea tinerilor în ţară şi
străinătate. Cum poate un viceprimar să sprijine
generaţia tânără?
Poate! Cu mult interes şi implicare! Ca viceprimar
şi ca profesor poţi facilita accesul tinerilor la schimburi
internaţionale, căutând proiecte finanţate de către
Comunitatea Europeană, dar şi de a îţi găsi parteneri care
să accepte să lucreze în echipă cu românii, pentru că, din
păcate, imaginea noastră în Europa nu este una din cele
mai favorabile nouă. Doresc din toată inima, chiar dacă
lupta este inegală, să-mi aduc modesta contribuţie, la
schimbarea în bine a acestei imagini.
În acest sens, vă pot spune câteva cuvinte de
Proiectul Multilateral Comenius (aprobat pentru
perioada 2009-2011), care se desfăşoară în colaborare cu
două licee din Franţa şi Italia şi are ca temă “Apa între
abundenţă şi raritate”. Partenerii sunt Colegiul Naţional
“David Prodan” Cugir,România, Liceul „Georges
Pompidou” din Castelnau-le-Lez, Franţa şi Liceul
Teoretic dinAosta, Italia. Prima mobilitate a fost efectuată
în luna septembrie la Congresul Mondial al Apei
(Montpellier 2008), la care am participat împreună cu
doamna prof. Lilica Vanţ, a doua mobilitate a fost efectuată
în februarie 2009 la Aosta , în luna octombrie 2009 vor
veni la Cugir delegaţiile din cele două licee, iar elevii şi
profesorii cugireni vor participa la Festivalul Mondial

al Apei de la Montpellier, în mai 2010. Toate acestea
nu sunt excursii, ci activităţi pedagogice şi ştiinţifice
şi ele se vor concretiza în produse finale care vor fi
prezentate comisiilor naţionale şi europene.
Referindu-mă la un eveniment mult mai recent,
24 de elevi şi trei profesori ai Colegiului National
« David Prodan » au ocupat pentru o zi, în 14 mai,
locurile parlamentarilor europeni, în Sala Plenară a
Parlamentului European de la Strasbourg. Elevii din
Cugir au reprezentat nu doar oraşul, ci România în
cadrul programului Eoroscola, pe care l-a câştigat
colegiul datorită muncii tenace a elevilor şi
profesorilor, sub îndrumare doamnei prof. Lilica Vanţ.
La Strasbourg au participat 535 de elevi şi 66 de
profesori din 22 de ţări. Inima mi s-a umplut de bucurie
când au vorbit cei doi tineri cugireni, Codruţa Cernea
şi Ovidiu Voina, despre liceul din Cugir şi despre
dorinţele şi aspiraţiile tinerei generaţii.
Totodată, am dorit să fac ceva care să stimuleze şi
să lărgească orizontul copiilor orfani din Cugir şi am
reuşit să le pregătesc o scurtă vacanţă în Franţa, la
Nimes. Ea urmează să aibă loc înperioada 6-18 iulie.
Cei 40 de ani de învăţământ mi-au oferit multe
satisfacţii şi mă bucur că, şi din funcţia de viceprimar,
am putut să-mi pun energia şi experienţa în slujba
comunităţii şi a oraşului natal.
Vă număraţi printre susţinătorii istoriei şi
spuneaţi că urmăriţi punerea în valoare a
patrimoniului local. Ce beneficii poate aduce acest
lucru locuitorilor din Cugir?
Dacă vă referiţi la beneficii materiale pentru
oraşul Cugir, vă asigur că ele vor exista. Însă, până la
acestea, aş spune câteva cuvinte despre un alt fel de
beneficiu, acela moral şi spiritual. Nu putem avea o
societate sănătoasă, o tânără generaţie de calitate dacă
nu ştim să respectăm şi să apreciem lucrurile la justa
lor valoare. Istoria trebuie respectată! De aceea, acele
obiective care sunt o mărturie a trecutului istoric al
localităţii noastre nu trebuie lăsate să dispară, să se
degradeze. De aceea, am făcut toate demersurile
necesare pentru a declara monumente istorice
următoarele construcţii: Turnul de Apă (1905),
Biserica Romano-Catolică(), Şcoala cu cls. I-VIII
“Iosif Pervain”(1871), localul vechi.
Acum, dacă e să vorbim de beneficiile materiale,
cred că este destul de important faptul că, odată intrate
în Patrimoniul Naţional, aceste obiective pot fi
recondiţionate cu fonduri de la Ministerul Culturii
şi Cultelor, dar şi de la Comunitatea Europeana, iar
cei care vor beneficia de acest lucru, vor fi elevii, în
cazul şcolii, enoriaşii, în cazul bisericii şi locuitorii
oraşului, care vor avea prin Turnul de Apă un simbol
al istoriei acestor locuri, care poate fi un obiectiv
turistic de valoare. Avem o zonă geografică
extraordinară şi dacă ştim să creăm anumite lucruri
prin care să o punem învaloare, ea poate intra pe piaţa
turistică, iar acest lucru va însemna fonduri aduse
bugetului local.
Care au fost problemele cele mai dificile pe
care le-aţi întâmpinat ?
Printre dificultăţile cu care m-am confruntat sunt
problemele legate de fond funciar , lipsa locurilor de
muncă şi a locuinţelor. Nu întotdeauna am putut să
rezolv toate sesizările venite din partea locuitorilor,
întrucât lucrările de canalizare, asfaltare, redresare a
drumurilor sunt numeroase şi trebuie să ţinem cont şi
de bugetul perioadei de criză actuală.Concetăţenii
mei, au vazut că în ultimii 5 ani lucrurile la Cugir s-au
pus în mişcare datorită implicării primarului Adrian
Teban şi atunci aşteaptă, pe drept cuvânt, să se rezolve
cât mai repede şi celelalte probleme ale oraşului. Nu
este înintenţia noastră ideea de a dezavantaja anumite
zone dinoraş, dar în perioada următoare avem depuse
proiecte pentru recondiţionarea a 8 străzi din Cugir
şi Vinerea, pentru termoizolarea şcolilor din oraş şi
reabilitarea Spitalului Orăşenesc Cugir.
Ce vă propuneţi pentru perioada următoare?
Dacă e să vorbim de perioada imediat următoare,
doresc să institui Medalia de Onoare a Oraşului Cugir
care sa fie atribuită, prin Hotărâre de Consiliu Local,
personalităţilor cugirene care ne reprezintă la nivel
înalt în diferite instituţii naţionale şi internaţionale.
Sunt foarte mulţi cugireni care sunt profesori
universitari, doctori în diferite discipline, consuli ai
României în străinătate, cercetători ştiinţifici, medici,
oameni de afaceri care, după părerea mea, vor fi încântaţi
să vadă ca noi, concetăţenii lor, ne mândrim că ne
reprezintă cu cinste.
Indiferent de ce îmi va rezerva viitorul pe plan
profesional, sau personal, vă asigur că vă reprezint cu
demnitate, ca un cugirean adevărat. Politica mea este
şi va rămâne Cugirul şi oamenii lui.
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Elevi cugireni, pentru o zi parlamentari
europeni
Ceaţa de pe Rin se ridica uşor, făcând loc
oraşului Parlamentului European – Strasbourg - săşi deschidă porţile şi să primească pentru prima
dată un grup de douăzeci şi patru de elevi - însoţiţi
de trei dascăli cugireni, profesorii Rodica-Cristina
Florea, Nicolae Băcilă şi Lilica Vanţ, de la Colegiul
Naţional David Prodan - tineri ambasadori ai
poporului român, ai aspiraţiilor româneşti, ai
gândurilor lor sincere.
Sunt primii ajunşi
acolo, în faţa clădirii
din oţel, beton şi
sticlă şi paşii lor
răsună ferm pe dalele
de piatră, în ritmul
bătăilor inimilor,
nerăbdători să se
vadă înăuntru pentru
a
participa
la
dezbaterile, comisiile
de lucru pentru care
au optat, pentru a se
intâlni cu alţi elevi din
22 de ţări ale Uniunii
Europene, pentru a fi parlamentari europeni preţ de
o zi, o zi atât de importantă în viaţa lor.
Se fac poze de grup şi apoi sunt invitaţi să se
înregistreze. Sunt primiţi cu căldură de funcţionarii
Parlamentului, gazdele lor atăt de atente la fiecare
detaliu, prietenoşi şi riguroşi în derularea
programului, încăntaţi să îi vadă îmbrăcaţi în
uniformele lor de liceeni, care îi fac să se simtă un
mare trup, cu o mare voinţă. Toţi sunt surprinşi să
descopere acolo, la instructaj, o tânără minunată
care li se adresează in romăneşte, nu din curtoazie,
ci pentru că pur şi simplu este româncă şi lucrează
cot la cot cu ceilalţi funcţionari din multe alte ţări,
acolo, în înalta instituţie a Europei.
Grupul elevilor se desparte de cel al dascălilor,
fiecare fiind invitaţi să-şi deruleze, conform
programului, activităţi specifice, de interacţionare
cu ceilalti 535 de elevi sau 66 de profesori. Acum
încep emoţiile. Sunt inerente, pentru că de la pupitrul
central vorbesc despre şcoala lor, oraşul lor, judeţul
lor, aşteptările lor, visul românesc, doi elevi –
Codruţa Cernea şi Ovidiu Voina, clasa a XI-a A,
atât în engleză cât şi în franceză – iar sala îi
răsplăteşte cu aplauze, în timp ce ochii dascălilor

lor lăcrimează de fericire şi mândrie. Lucrările
continuă în comisii unde elevii trebuie să-şi
expună părerile, să aducă argumente, să
conlucreze cu partenerii de grup, dar mai ales să
comunice in limbile engleză sau franceză, iar mai
apoi, reuniţi în marea sală a Parlamentului, în faţa
a doi oficiali europeni, împreună cu care intră în
dialog, să pună întrebări şi să facă exerciţiul
votului electronic.
Imnul
Europei
încununeză
toate
aceste
multiple
activităţi, iar hora
steagurilor fiecărei
naţiuni europene ne
face pe noi, delegaţia
românească,
să
vibrăm şi să rostim
“Bravo, România!”
Cele opt ore de
“lucru” au trecut ca o
vrajă, iar tinerii
“parlamentari” au
acum răspunsuri, au
înţeles rolul parlamentului ca instituţie ,
mecanismul lui de funcţionare, ce hotărâri se iau
acolo, dar mai ales cum sunt dezbătute şi legiferate
acestea. Îşi doresc acum, poate, ca într-o zi acest
exerciţiu să devină realitate pentru ei şi, de la
pupitrul plenului, ei să hotărască destinele
Europei.
14 mai, 2009 a fost ziua în care acestă echipă
de la Colegiul Naţional David Prodan, Cugir, Alba,
România, a fost invitată să participe la Strasbourg,
Franţa, ca urmare a premiului primit în urma
participării la concursul EUROSCOLA- 2008,
prima ediţie, alături de alte 10 licee din ţară.
Concursul este iniţiat de Parlamentul European,
prin Guvernul României şi finalizat în cadrul Zilei
Euroscola, cu astfel de tipuri de activităţi
organizate impecabil, atât de necesare tinerilor, o
experienţă unică de viaţă pe care aceştia nu o vor
uita niciodată. România are aşadar drumul ei, iar
tinerii români îl pot urma şi continua cu mândrie.
Felicitări
organizatorilor,
gazdelor şi
participanţilor, iar susţinătorilor mulţumiri.
Prof. Lilica VANŢ

Cugirenii pot beneficia de programul multianual
de reabilitare temică
Potrivit OUG nr.18 din 04.03.2009 şi Ordinului
163 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a acestei ordonanţe,
asociaţiile de proprietari legal constituite au
posibilitatea de se înscrie în programul local
mult ianual pri vi nd creşte re a pe rformanţ ei
energetice a blocurilor de locuinţe. Creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
prin realizarea unor lucări de izolare termică a
blocurilor de locuinţe, are ca efect reducerea
consumuril or e ne rgeti ce pentru încălz irea
apartamentelor,în condiţiile asigurării şi menţinerii
climatului termic interior, respectiv reducerea
costurilor de întreţinere cu încălzirea şi reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, se
realizează şi ameliorarea aspectului urbanistic al
localităţii.
Pri n act ele normative sus-menţi onate se
stabilesc lucrările de intervenţie pentru izolarea
termică a blocurilor de locuinţe construite după
proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, etapele
necesare realizării lucrărilor de intervenţie, modul
de finanţare a lucrărilor de intervenţie, precum şi
obli gaţi il e şi răspunde ri le aut orităţ il or
admi nistraţiei publice şi ale asoci aţiilor de
proprietari. Acelaşi act normativ prevede şi modul
de finanţare a lucrărilor de intervenţie, după cum
urmează : 50 % din alocaţii de la bugetul de stat,
în limita fondurilor aprobate anual cu această
destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării
Re gi onal e şi Locuinţe i; 30 % din fonduri
aprobate anual cu această destinaţie în bugetele

locale; 20 % din fondul de reparaţii al asociaţiei
de proprie tari şi/ sau di n al te surse l egal
constituite
În cazul în care se doreşte înscrierea în
acest program,
preşedintele asociaţiei de
proprietari va încheia cu Consiliul Local un
contract de mandat. Contractul de mandat are
drept scop mandatarea coordonatorului local
de către asociaţia de proprietari în vederea
stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun în
condiţ ii le şi cu respectare a prevederil or
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009,
pentru creşterea performanţei energetice la
blocurile de locuinţe.
După semnarea contractului de mandat şi
mai apoi după aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici preşedintele va fi notificat asupra
valorii investiţiei şi a sumelor corespunzătoare
cotei ce revine asociaţiei de proprietari.
Înscrierea în programul local se face prin
solicitare scrisă înregistrată la Primăria Cugir,
însoţită de :contractul de mandat semnat de
ambele părţi; hotărârea privind înscrierea în
programul local, adoptată în adunarea generală
a asociaţiei de proprietari, cu acordul majorităţii
proprietarilor; lista proprietarilor din imobil.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi
contacta la Primăria Cugir, Comp. Asociaţii de
proprietari, jr. Erdei Mădălina sau la telefon
0258/751001- interior 120.
Mădălina ERDEI

de
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DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Prima ediţie a Cupei Veteranilor
În organizarea Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir, timp de trei zile (810 mai), pe arena de tenis a stadionului “Metalurgistul” s-a desfăşurat
prima ediţie a turneului de tenis de câmp “Cupa Veteranilor”.
Organizată pe două categorii de vârsta , 35-50 ani, respectiv peste 50
ani, competiţia a reunit sportivi din Alba Iulia, Cluj Napoca, Sebeş, Aiud,
Orăştie şi Cugir, consemnându-se următoarele rezultate: la categoria 3550 ani: 1. Florin Filimon (Alba Iulia), 2. Ioan Păcurar (Cugir), 3. Răzvan
Rizallo (Sebeş); la categoria peste 35 ani, simplu: 1. Gheorghe Hârceagă
(Cugir), 2. Emeric Szakacs (Alba Iulia), 3. Viorel Oargă (Alba Iulia);
dublu: 1. Florin Filimon (Alba Iulia) si Sorin Bărăştean (Cugir), 2.
Gheorghe Hârceagă şi Ioan Păcurar (ambii Cugir), 3. Emeric Szakacs şi
Viorel Oargă (ambii Alba Iulia). În prezenţa directorului de concurs,
profesorul Sorin Bărăştean, câştigătorii au fost premiaţi cu diplome,
medalii şi cupe, oferite de Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir.

Incendiu provocat de un scurt circuit
În data de 24 aprilie, în miezul nopţii, bucătăria de vară a unui
localnic de pe Str. 21Decembrie din Cugir, a fost cuprinsă de flăcări,
datorită unui scurt circuit electric. La faţa locului s-a deplasat
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei
Cugir, care a acţionat cu două autospeciale, împiedicând extinderea
spre casă a focului. În ciuda acţiunii prompe a pompierilor, incendiul
a distrus în proporţie de 80% bucătăria de vară făcută din lemn,
mobilierul şi aparatura casnică, pagubele produse fiind de peste
25.000 de lei.
Potrivit constatărilor SVSU, incidental s-a produs datorită unor
cabluri electrice d efecte sau neizolate corespunzător, care au
determinat un scurt circuit a reţelei electrice.

Concursul “Sanitarii Pricepuţi”
În data de 14 mai, la sediul Subfilialei Crucii Roşii din localitate, elevii din
Cugir şi Vinerea şi-au demonstrat abilităţile în acordarea primului ajutor medical,
în cadrul concursului “Sanitarii pricepuţi”, faza locală. În competiţie s-au înscris
Şcolile Generale cu Cls. I-VIII Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 din Cugir, Şcoala Generală “Ioan
Mihu” din Vinerea şi Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu, fiecare cu câte un echipaj
format din 6 elevi.
Copiii au trebuit să demonstreze că deţin informaţii cu privire la acordarea
ajutorului de urgenţă, în cadrul unei probe teoretice, iar la proba practică, le-a fost
testată vigilenţa, rapiditatea şi siguranţa în oferirea primului ajutor medical, precum
şi capacitatea de a recunoaşte un diagnostic.
În urma competiţiei, locul I a fost ocupat de elevii Şcolii Generale Nr. 2 Cugir
care au fost pregătiţi de profesoara de biologie, Tomotaş Geana şi asistentul
medical, Csender Margareta. Ei vor participa la faza judeţeană a conscursului
care va avea loc la Alba Iulia, în data de 6 iunie.
Concursul pentru sănătate si prim ajutor „Sanitarii pricepuţi” este organizat
în fiecare an de Societatea Naţionala de Cruce Roşie din România, împreuna cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor.

Tradiţii chinezeşti la Casa de
Cultură Cugir
Cugirenii au avut ocazia de a
pătrunde în taina tradiţiilor şi
obiceiurilor poporului chinez, cu ocazia
unei expoziţii adusă la Cugir prin
implicarea directă a viceprimarului
Rodica Florea şi cu sprijinul Asociaţiei
Româno-Chineze.
Expoziţia chinezească a fost
găzduită timp de o săptămână de Casa
de Cultură a oraşului Cugir. Vernisajul
ce a avut loc în 10 mai, a atras numeroşi
tineri şi adulţi, precum şi oficialităţi
locale şi judeţene, dintre care amintim
viceprimarului Florea Rodica,
subprefectul Cornel Murg, consilierii
locali, precum şi reprezentanţii
Asociaţiei Româno-Chineze.
Cei cărora le-a fost stimulată
curiozitatea faţă de cultura chineză, au
putut admira celebrele lampioare, instrumente muzicale specifice acestui
popor, obiecte vestimentare tradiţionale, o suită de obiecte de ceramică
care prezentau scene de viaţă, de tradiţie,
de practici, cum ar fi înălţarea zmeelor,
sfatul bătrânilor, diferite jocuri între copii.
Totodată, în atenţia publicului cugirean
au fost aduse informaţii despre
sărbătorile, festivalurile şi superstiţiile
chinezeşti, prezentate pe cele 60 de
panouri expuse.
Obiectele expuse datează de câţiva
ani, expoziţia în sine fiind creată cu scopul
de a fi itinerată în lume, pentru a face
cunoscută tradiţia poporului chinez.
Judeţul Alba a mai găzduit alte 4 expoziţii
aduse din Republica Chineză, însă doar
cea din urmă a fost adusă la Cugir.
Mircea M. SIMU
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Primarul oraşului Cugir, judeţul Alba;
Având în vedere adresa nr.5444/G/DL/2009 a Instituţiei Prefectului judeţul
Alba şi Ordinul nr.113/09.03.2009 de aprobare a Programului calendaristic pentru
realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European în anul 2009, emis de Instituţia Prefectului-Judeţul
Alba.
Ţinând cont de prevederile Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, modificată şi completată prin O.U.G. nr.1/2007,
O.U.G. nr.8/2007, O.U.G. nr.84/2007 şi O.U.G. nr.11/2009, ale H.G. nr.217/2009 privind
aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru
alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2009, ale H.G. nr.219/
2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 şi ale Hotărârii nr.4/
2008 a Autorităţii Electorale Permanente;
În temeiul articolelor 63, alin.2 şi 68 din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei
publice locale, republicată;
DISPUNE:
Articolul 1.– La nivelul Oraşului Cugir, delimitarea şi numerotarea secţiilor de
votare pentru alegerile membrilor din România în Parlamentul European în anul 2009,
se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Articolul 2.– Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ
competentă potrivit prevederilor Legii nr.554/2004.
Articolul 3.– Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei
dispoziţii se încredinţează dl.primar Teban Adrian şi d-na secretar Paştiu Ioana.
Articolul 4.- Prezenta se comunică la dosar dispoziţii, Instituţia PrefectuluiJudeţul Alba, Primarului Oraşului Cugir, Biroul Judeţean Alba de Administrare a Bazelor
de Date privind Evidenţa Persoanelor, afişier.
CUGIR, 18.03.2009

Uşi deschise pentru educaţie,
la Şcoala Generală “Ioan Mihu” Vinerea
Cadrele didactice şi elevii Şcolii Generale „Ioan
Mihu” din Vinerea au decis să atragă atenţia factorilor
de decizie din localitate asupra rolului esenţial pe care îl
are educaţia în viaţa fiecărui individ, precum şi în
dezvoltarea societăţii, printr-o acţiune intitulată „Lecţia
de citire”. Evenimentul a făcut parte din Campania
Globală pentru Educaţie demarată de Asociaţia Salvaţi
Copiii, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Inovaţiei, care se desfăşoară anul acesta sub sloganul
“Cărţi deschise, Uşi
deschise”. Prin acţiune de
marţi, Şcoala din Vinerea a
dorit să militeze, alături de
alte instituţii din peste 100
de ţări, pentru promovarea
educaţiei şi creşterea gradului
de alfabetizare.
Sub forma u nei ore
deschise, cadrele didactice
organizatoare, Szilagzi
Tomoiu Mihaela şi Enescu
Lum iniţa, împ reună cu
elevii au adus în atenţia primarului Adrian Teban,
consilierilor locali prezenţi la eveniment, părinţilor şi
altor cadre didactice, atât avantajele educaţiei, cât şi
dezavantajele lipsei acesteia. Totodată, au tras un
semnal de alarmă cu privire la rata abandonului şcolar,
gradul mare de analfabetism funcţional, precum şi cu
privire la influenţa nefastă pe care o are sărăcia în
acest sens.
Acţiunea a adus în discuţie şi o problemă locală cu
care se confruntă instituţia de învăţământ din Vinerea.

Profitând de p rezenţa părinţilo r şi cad relor
didactice, primarul Adrian Teban a atras atenţia celor
prezenţi asupra efectelor pe care le are exodul
elevilor din Vinerea către şcolile din Cugir. Datorită
acestui aspect, an de an , numărul elevilor care
urmează cursurile Şcolii Generale „Ioan Mihu” din
Vinerea este tot mai mic, ceea ce pune în pericol
situaţia unităţii. În condiţiile în care, din punct de
vedere al valorii, procesul de învăţământ de la Vinerea
este asemeni celui din Cugir,
această atitudine este
nefondată, a afirmat edilului
şef al oraşului Cugir. Adrian
Teban a îndemnat părinţii să
analizeze multiplele deservicii
pe care le aduce şcolarizarea
în altă localitate a copiilor de
şcoală generală, ei fiind supuşi
zi de zi la o navetă mult prea
obositoare pentru vârsta lor.
Acţiune s-a încheiat cu
apelul adresat de către cadrele
didactice tuturor participanţilor, de a sprijinii
constant educaţia prin toate mijloacele pe care le
au la îndemână.
Astfel de evenimente au fost organ izate
simultan în unităţi de învăţământ din 38 de judeţe
ale ţării, fiind implicaţi peste 100.000 de elevi.
Ovidiu CIUCUR

Comemorarea Zilei Eroilor la Cugir
Ziua Înăltării Domnului, zi dedicată
eroilor care au pierit pe câmpurile de luptă în
cele două razboaie mondiale a fost
comemorată la Cugir de către Primarie,
Consiliul Local Cugir, împreună cu
reprezentanţii cultelor religioase.
Evenimentul a debutat la ora 11 la
Monumentul Eroilor din centrul localităţii
Vinerea, iar la ora 12 la cel din faţa bisericii
“Sf Nicolae” din Cugir, au fost oficiate slujbe
religioase şi au fost depuse coroane de flori
de către Consiliul Local, Primăria şi
reprezentanţii locali ai partidelor politice.
Ca în fiecare an, la manifestare au fost prezenţi primarul oraşului, Adrian Teban,
viceprimarul, Florea Rodica, consilieri locali, veterani de război şi cetăţeni ai oraşului. Spre
deosebire de alţi ani, şi-au adus recunoştinţă pentru înaintaşii care s-au jertfit pe câmpul de
luptă elevii şcolilor generale şi ai celor două colegii din localitate.

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- BUTA ADRIAN-LAURENŢIU;
- BUTA IULIAN-MARIAN;
- LAZĂR REBECA-GEANINA;
- BOGATU DIANA-STEFANIA (ACT
TRANSCRIS - născută în localitatea
TALAVERA DE LA REINA – SPANIA);
- BOGATU ANDREI-EMIL (ACT
TRANSCRIS – născut în localitatea
TOLEDO – SPANIA);
- HOMORODEAN VLAD (ACT
TRANSCRIS – născut în localitatea
ANCONA-ITALIA);
- BLAGA DENISA GEORGIANA (ACT
TRANSCRIS – născută în localitatea
BENEVENTO – ITALIA);
- BREAZ ANDREI-ALEXANDRU;
- ASAVEI MIHAI.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- VAŞARHELEAN PAUL – RADU şi
ŞIMON ANDREEA;
- JAYASURIYA KURANAGE
CHAMINDA SANJAYA PERERA şi
ARDELEANU ANA-MARIA (ACT
TRANSCRIS – căsătoria s-a încheiat în
localitatea VILLAFRANCA DI VERONA –
ITALIA);
- GYORGY CSABA şi ŞTEFAN MARIATEREZIA;
- ŢIBICHI LAURENŢIU-STELIAN şi
ŢIPLEA DIANA-EMILIA;
- BENA ADRIAN-ACHIM şi
PAPANAGĂ IRINA;
- DÂRZU IOAN-OVIDIU şi BIDIGA
MARIA;
- DOBRA MIHAI-BOGDAN şi
SZILAGYI JANET-MARIA;
DECESE ÎNREGISTRATE:
- SKIRL MICHAEL JURGEN, cu ultimul
domiciliu în Munchen-Germania;-TOADER
ILARIE, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.R.Mic nr.34;
- FUFEZAN ELENA, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.1 Decembrie 1918 nr.1;

- MĂRGINEAN LUCIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.I.Creangă nr.53;
- STANCA REMUS, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Griviţei nr.4;
- PANTILESCU CONSTANTIN-DOREL,
cu ultimul domiciliu în Cugir str.Şt.O.Iosif
nr.7;
- ROMOŞAN MARIA, cu ultimul domciliu
în Cugir, str.M.Viteazu nr.135;
- FRÂNCU LAURA, cu ultimul domiciliu
în com.Galda de Jos, sat Benic nr.102;
- MOLDOVAN ROJICA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Al.Sahia nr.3;
- PETĂRLECEAN ELVIRA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.A.Vlaicu nr.18;
- ISPAS ANA, cu ultimul domiciliu în Cugir
str.Al.Sahia nr.19;
- CÂMPIAN ALEXANDRIAN, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.21 Decembrie 1989
nr.100;
- CĂTANĂ GHEORGHE
(ACT
TRANSCRIS – decedat în localitatea
FUENLABRADA – SPANIA;
- MIGNEA MARIA, cu ultimul domiciliu în
com.Orăştioara de Sus, sat Grădiştea de
Munte nr.6, judeţul Hunedoara;
- DULGHERU PANAITE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Ghe.Asachi nr.11;
- LUPU DOMNICA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Lalelelor nr.6;
- BEJU IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
sat Feţeni nr.10;
- IONAŞCU ELISAVETA, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Deal nr.3;
- CÂMPIAN OVIDIU-MIRCEA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.A.Vlaicu nr.,64;
- OLAR GHEORGHE, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Deal nr.20;
- FURDUI ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Merilor nr.44;
- VAEDEAN MARIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, nr.121.
Rodica Felicia Crăciun-Drăgoi
Nicoleta Loredana Daicu
Ofiţeri Stare civilă

Să ne cunoaştem oraşul!
- Acţ iunea re vol uţ ionară din 21
De ce mbri e 1989, de l a Cugi r, a
de te rminat ple care a di n se di u a
administraţiei locale existente, înainte
de ora 16.00. Noua conduce re
revoluţionară a fost aleasă, în data de
22 decembrie ora 8.30, într-o adunare
publ ică de sfăşurată pe stadi onul
oraşului.
- Strada Victoriei s-a construit în
anul 1955 traversând terenuri arabile.
- Acoperişurile tip şarpantă s-au
realizat la toate clădirile unităţile şcolare
din Cugir. Sistemul tip terasă, nu şi-a
dove di t eficienţa şi mai al es
durabilitatea.
- Tânărul MITOCARU CLAUDIU,
jucător în echipa Rugby Club Cugir, a
fost sel ecţi onat pentru Echi pa
Naţională II, echipa României care a
ocupat locul I la campionatul mondial
de l a Nairobi Kenia- desfăşurat la
începutul lunii mai 2009. Antrenorul
campionului fiind domnul Homeniuc
Ionel.
- Liceul seral din Cugir a luat fiinţă
în anul 1953, iar cel de zi în anul 1956.
- Fabricarea de maşini unelte şi
maşini de cusut a început în anul 1949
şi a încetat în anul 2005.
- Consil iul Jude ţe an: a aprobat
studiul tehnico- economic de realizare
a unei staţiuni turistice de excepţie în

zona “Poarta Raiului”. În prima etapă se
vor constitui 7 pârtii de schi. Studiul
arată că accesul în noua staţiune este
mai convenabil prin Cugir şi nu pe Valea
Sebeşului. Concluzie: se va moderniza
drumul judeţean DJ-704 de pe Râul Mare.
Astfel oraşul Cugir va fi scos din izolare.
Consiliul Judeţean şi primăria Cugir pot
colabora pentru acest obiectiv.
- Al treilea bloc ANL Cugir cu 16
apartamente, situat pe str. Victoriei nr.
15A, s-a repartizat familiilor îndreptăţite
în decembrie 2008 (3 apartamente cu 3
camere, 5 apartamente cu 2 camere şi 8
garsoniere).
- Apa potabilă pentru Cugir, Vinerea
şi Şibot este captată şi tratată pe Râul
Mare la “Uzina de apă”. Apa este stocată
în baz inele situat e pe Dealul Viilor
(11.000 mc), Dealul Cetate (3000mc) şi
Dealul Scăunel (5000 mc).
În perioada următoare publicaţia
“Curierul de Cugir” la rubrica “Să ne
cunoaştem oraşul” va prezenta succesiv
primarii Cugirului care s-au aflat la
conducerea locală de-a lungul timpului.
Pentru ca prezentarea să fie cât mai
completă şi corectă, rugăm cetăţeni, care
deţin date despre foştii primari să ia
legătura cu autorul acestui mesaj. (tel.
0258/ 753349 sau 0732/ 138803).
Ing. Aurel VOICU- consilier local
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Foisorul
de Foc:

40...
Mărturisesc că acest articol îl scriu cu emoţie şi plăcere. Emoţie
pentru că ziarul „Curierul de Cugir”a ajuns la numărul 40. Chiar dacă
îmi propusesem să scriu un material despre începuturile ziarului în
numărul jubiliar 50, e bine şi mai devreme. Au fost 40 de numere
scoase cu trudă, dar cu o imensă plăcere şi satisfacţie. Pentru mine
„Curierul de Cugir” a fost şi va rămâne „copilul” meu, născut din
dragoste pentru acest oraş şi din dorinţa de a rămâne peste timp o
mărturisire a acestor vremuri. Dar a venit şi timpul când trebuie să
las „copilul” să se descurce singur şi sunt convins că aşa o să fie. Plec
acum, după patru ani şi patruzeci de numere cu fruntea sus şi
mulţumit că am putut pune pe picioare primul ziar al oraşului Cugir,
care a fost mereu deschis tuturor celor care au avut ceva de spus
despre viaţa şi urbea noastră. Am învăţat multe, am cunoscut oameni
deosebiţi şi am sentimentul (fără falsă modestie) că am realizat alături
de cei cu care am lucrat, un lucru deosebit: o gazetă a oraşului.
Albit de vremuri fiind, cunosc foarte bine dictonul: „nimeni nu e
de neînlocuit”. E perfect adevărat, şi le doresc tinerilor mei colegi să
facă mult mai mult decât am reuşit eu şi să dea plus-valoare ziarului,
iar asta va fi în folosul cititorilor. Singura amărăciune pe care am
avut-o, dar peste care am trecut deja, este aceea că nu am înţeles la
timp „semnalele” de retragere care mi se transmiteau. Acum le-am
descifrat (e drept că mai târziu), astfel că pot pune punct liniştit şi
acestui capitol din viaţa mea. Niciodată nu am pus prea mare preţ pe
funcţiile pe care le-am ocupat, şi cred cu tărie că chiar dacă viaţa te
aduce indiferent in ce funcţie, de redactor şef sau director, primar,
prefect sau ministru, vremelnice fiind toate, de la o singură funcţie
nu trebuie să abdici niciodată: aceea de OM.

VOX POPULI:

Nu ştiu în ce măsură am reuşit, dar eu asta am încercat mereu
să fac.
Şi pentru a afla direct de la sursă istoria ziarului „Curierul de
Cugir” o să vă spun că ideea scoaterii primului ziar din oraş, s-a
născut în mintea mea, în zilele când „uceniceam” la redactarea
revistei Toamna Cugireană, alături de d-nul Gicu Nedea şi Eugen
Albu. Am mers la primarul de atunci d-nul Voicu Aurel, care a
îmbrăţişat ideea, dar din motive de buget nu am putut materializa
proiectul. Am găsit mai multă determinare la noul primar Adrian
Teban, căruia vreau să îi mulţumesc pentru că m-a sprijinit şi mia dat mână liberă, astfel apărând primul număr al ziarului în luna
martie a anului 2005. Revăzând acum primele numere îmi dau
seama de toate stângăciile de atunci, dar se zice că atunci când ai
inima deschisă şi vrei să faci ceva, parcă nici greşelile nu mai sar
aşa tare în ochi. Vreau să vă spun că primele numere au fost dificil
de scos din cauză că nu aveam bani la buget pentru această
activitate, aşa că trebuia lună de lună să caut sponsori care să
achite facturile legate de tipărire. Nu a fost uşor, dar m-au ajutat
atunci şi acum le mulţumesc domnilor Toader Ulise şi Kudler
Francisc directori la acea vreme la UMC şi FAC, precum şi
domnului inginer Dan Dicu, fără a căror contribuţie totul ar fi fost
mult mai greu. Problemele legate de finanţare s-au rezolvat apoi
prin insistenţele primarului Adrian Teban şi cu aprobarea
consilierilor locali, cheltuielile de tipărire fiind incluse acum în
bugetul local. Vreau să le mulţumesc colegelor Ariana şi Andreea
pentru eforturile depuse, precum şi noilor veniţi în echipă Luminiţa
şi Mircea, cu care am lucrat foarte bine şi care preiau ziarul,
convins fiind că vor face lucruri bune. Le mulţumesc şi directorilor
de şcoli şi alte instituţii, care ne-au trimis materiale legate de
activităţile lor, şi îi invit să o facă şi în continuare, pentru că avem
nevoie de informaţii din toate domeniile de activitate.
La urmă, dar în primul rând, vă mulţumesc vouă, cugirenilor,
că citiţi „Curierul de Cugir”, că îl aşteptaţi lună de lună, că v-am
simţit aproape şi sunt convins că aţi iertat deja micile greşeli sau
stângăcii care s-au făcut. Pentru voi a fost făcut ziarul şi aşa mi-ar
plăcea să rămână.
Tuturor, sănătate multă cu pace şi cu bucurii. O să pun acum
punct ultimului articol, dar vă promit că o voi lua întotdeauna de
la capăt… Cu alte proiecte…
S-auzim de bine!
Mircea SIMU

Ce părere aveţi despre schimbarea din funcţie a unui
viceprimar înainte de finalizarea mandatului ?

În urma unui sondaj pe stradă am încercat să aflăm care este părerea locuitorilor din Cugir faţă de schimbarea
de funcţie a unui viceprimar, înainte de finalizarea madatului. Menţionăm că am tratat subiectul ca principiu şi
nu ca o analiză a evenimentelor ce se petrec pe plan local
Mertan Viorel
Nu mi se pare normal ca viceprimarul unui oraş să fie schimbat din funcţie doar din interese politice. Consider că
fiecare localitate trebuie să aibă o oarecare stabilitate politică, iar cei aleşi, fie ca sunt primari sau viceprimari, ar trebui
să li se permită să-şi facă datoria până la capăt.
Rodica Roşca
Dacă există motive temeinice, dacă viceprimarul a adus prejudicii interesului public, atunci e de datoria consiliului
să ia decizia schimbării. Dacă nu a greşit cu nimic, dacă şi-a făcut treaba bine, iar oamenii au încredere în viceprimar,
schimbarea lui din funcţie mi se pare o nedreptate atât faţă de viceprimar, cât şi faţă de locuitorii oraşului. Totuşi
politica ar trebui să aibe şi limite.
Mateş Iosif
Problema e că nici primarii, nici viceprimarii, indiferent de culoarea lor politică, nu se gândesc la oameni, la nevoile
şi problemele lor. Se gândesc doar la ei, la interesele lor.
Albu Iulia
Din cunoştinţele pe care le deţin, viceprimarul este ales de către Consiliul Local pe o perioadă de 4 ani. Nu mi se
pare normal ca o dată cu schimbarea guvernului, Consiliul Local să revină asupra unei decizii pe care tot el a luat-o.
Părerea mea este că se face o greşeală care constituie un precedent şi poate antrena alte abuzuri.
Luminiţa BIRĂESC

Creşte numărul incendiilor
datorate neglijenţei
În sezonul de primăvară creşte numărul incendiilor
datorită utilizării de către cetăţeni a focului deschis în activităţi
de recreare în aer liber sau în lucrări de distrugere a resturilor
furajere şi menajere.
Doar la începutul lunii mai, Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Cugir a fost solicitat
să intervină pentru stingerea a două incendii care s-au produs
datorită neglijenţei unor cetăţeni.
În data de 9 mai, un incendiu a cuprins pădurea litieră
din zona numită Teiul Zânei, pădure ce aparţine Ocolului
Silvic Sâpcea. Deplasîndu-se la faţa locului cu un echipaj
format din 8 pompieri, SVSA a reuşit să localizeze şi să
stingă flăcările, în urma acţiunii ce a durat mai bine de două
ore. Potrivit constatărilor, incidentul a avut loc în urma lăsării
nesupravegheate a focului în aer liber, care a cuprins, în prima
fază, vegetaţia uscată, extinzându-se apoi în pădure. Ca
urmare a neglijenţei manifestată de persoane iresponsabile, a
ars circa 0,5 ha de pădure litieră.
Acelaşi motiv a dus la aprinderea unei căpiţe de fân şi
arderea unui gard de lemn pe o porţiune de aproximativ 10
metri lineari într-o grădină din localitatea Vinerea. Evenimentul

a avut loc în data de 15 mai , SVSA deplasându-se la faţa
locului cu o autospecială şi un echipaj de intervenţie. După
aproximativ o ore în care s-a intervenit atât cu apă din
autospecială, cât şi cu sape, lopeţi şi măturoaie, mijloace de
stins specifice miriştilor, incendiul a fost localizat şi înlăturat
pericolul răspăndirii flăcărilor. Potrivit cercetărilor, sursa de
la care s-a produs incendiul au fost scânteiele sau jarul
provenit de la un foc lăsat nesupravegheat.
Pentru a fi preîntâmpinate astfel de incidente nedorite,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul
Primăriei Cugir face apel la cetăţeni să supravegheze focurile
deschise şi să trateze cu maximă responsabilitate orice ardere
produsă la plantaţii cu culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe.
Acestea se fac doar în locuri special amenajate, ori pe terenuri
pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea
propagării focului, cu supravegherea lui şi stingerea obligatorie
a jarului la încetarea activităţii. Totodată, cetăţenii trebuie să
cunoască faptul că au obligaţia de a anunţa prin orice mijloc
serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia în cazul în care
observă un incendiu. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din cadrul Primăriei Cugir poate fi apelat la numărul
de telefon 112.
Mircea ZBUTEA
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Sfatul Specialistului:
Monilioza pomilor
Monilioza este una dintre cele mai periculoase boli ale
speciilor de sâmburoase (prun, cireş, vişin, cais) cunoscută
în toate ţările din Europa şi America de Nord. A fost
semnalată în ţara noastră în 1878 şi de atunci s-a răspândit
repede. Este periculoasă pentru că atacă pe tot parcursul
anului şi toate organele pomilor. Atacul de primăvară este
cel mai periculos, putând determina pagube până la 60.
Simptome. Aşa cum spuneam boală se manifestă pe flori,
frunze, lăstari, fructe. Atacul de primăvară afectează florile,
lăstarii şi frunzele. Organele atacate de boală se ofilesc, se
brunifică şi în final se usucă. Vârful lăstarilor se usucă şi se
îndoaie. Atacul pe frunze poate fi uşor confundat cu
îngheţurile târzii de primăvară.. Pe fructe, apar pete circulare,
cafenii, care se extind repede, cuprinzând fructul, pulpa
devine moale şi putrezeşte. Fructele se infectează uşor prin
leziunile provocate de grindină şi insecte, cât şi prin
contactul direct dintre cele infectate şi cele sănătoase. Vara
pe fructele aproape coapte, apar pete brune ce se adâncesc
şi cuprind pulpa în profunzime. Seceta determină
mumificarea fructelor care de cele mai multe ori rămân pe
pom, constituind focar de rezervă biologică pentru anii
următori.
Boala este produsă de ciupercile Monilinia laxa şi de
Monilinia fructigena, fiecare fiind cu particularităţi specifice.
Aşadar să reţinem că boala poate fi uşor recunoscută:
primăvara devreme florile şi frunzele apar ca opărite ca şi
cum ar fi afectate de îngheţ iar în cursul vegetaţiei fructele
se mumifică şi rămân pe pomi chiar şi iarna.
Combatere. Pentru combaterea şi prevenirea atacului
acestei boli sunt necesare câteva măsuri de igienă culturală
ca strângerea primăvara devreme a fructelor atacate rămase
atât pe sol cât şi pe pomi şi arderea lor, tăierea ramurilor
uscate şi arderea lor, etc. Cele mai importante măsuri sunt
tratamentele fitosanitare, aplicate la avertizare efectuate cu
substanţe specifice. Foarte important este ca aceste
tratamente să înceapă primăvara devreme pentru a se evita
pagubele produse de boală pe lăstari, flori şi fructe. Dintre
substanţele care pot fi folosite în combaterea moniliozei
amintim: Topsin-0,1%, Dithane-0,2%, etc.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Iosif Pervain, omagiat la Şcoala Generală
Nr.1, Cugir
Recent, Scoala Generală cu cls. I-VIII “Iosif Pervain”
din Cugir l-a comemorat pe ilustrul filolog şi istoric literar,
profesorul Iosif Pervain, eveniment la care au participat
cadrele didactive actuale, precum şi cele care au activat în
cadrul instituţiei de-a lungul timpului, elevii şcolii alături de
părinţi, precum şi oficialităţi locale.
Ca în fiecare an, s-a organizat o zi în care a fost omagiat
pe domnul professor Iosif Pervain, al cărui numele îl poartă
instituţia de învăţământ. În acest sens s-a pregătit un
material legat de biografia şi opera ilustrului Iosif Pervain,
dorind astfel să se facă vizibil sentimentul de mândrie pe
care-l nutrim faţă de onoarea pe care şcoala o are prin faptul
că-i poartă numele. Întrucât nu este singurul aspect de care
suntem mândri, s-a dorit să punem în evidenţă acei elevii şi
cadre didactice care fac cinste instituţiei, astfel că, în partea
a doua a acţiunii, s-a pregătit un scurt spectacol artistic.
Spre încântarea celor prezenţii un număr de 15 elevi au
interpretat cele mai îndrăgite melodii folclorice şi jocuri
popul are,
specifice zonei
de munte.
La sfărşitul
manifestării toţi
cei prezenţi au
fost invitaţi să se
servească din
preparatele
pregătite
de
o r ga n i za t o ri ,
obicei care a
c ă p ă t a t
notorietate în
ultimii ani de zile.
Dir. Scoala Gen. Nr.1, Rodica MIHAI
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