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Reţelele de canalizare, între praf şi necesitate
Dezvoltarea durabilă a unei
localităţi este o sarcină dificilă, care
implică un grad mare de
responsabilitate din partea unui primar
şi multă răbdare din partea locuitorilor.
Şi spun acest lucru, întrucat nu putem
vorbi despre o dezvoltare durabilă,
decât atunci când fiecare zonă a
localităţii are reţea de alimentare cu apă
şi reţea de canalizare, iar aceste
investiţii, pe langă faptul că sunt
costisitoare şi cer timp pentru
realizarea lor, produc şi disconfort
cetăţenilor din zonele respective.
Străzi precum Râul Mic, Scăunel,
Aurel Vlaicu, I.B. Deleanu, Carpaţi,
Drăgana şi localitatea Vinerea
« plătesc » în prezent preţul pentru
viitoarea dezvoltare durabilă. În
aceste zone s-au introdus, sau sunt
în curs de introducere reţelele de apă
şi canal.
Înainte, însă, de a preciza stadiul
în care se află lucrările pe fiecare din
străzile mai sus menţionate, aş vrea
să fac unele precizări. Deşi, în
prezent,
sub
presiunea
disconfortului, unii cetăţeni ar fi tentaţi
să ignore importanţa acestor demersuri,
trebuie să fim conştienţi că apa şi
canalizarea sunt primul pas care
trebuie făcut, înainte de orice investiţie
în infrastructura stradală. Am auzit
oameni spunând “ce nevoie am eu de
apă, dacă trebuie să îmi sparg curtea”.
Este adevărat că unii ca aceştia au
tendinţa de a crede că nu au nevoie de
apă curentă, însă lucrurile trebuie
privite în perspectivă, de aceea sfatul
meu este acela ca cei afectaţi în prezent
de lucrări să se gândească la faptul că
copiii şi nepoţii lor cu siguranţă vor
avea nevoie de apă curentă şi de
canalizare. Dacă este să alegem între
lipsa canalizării şi praful care trebuie
suportat în prezent, consider că e mai
bine să alegem cel din urmă, ştiind că,

ulterior, vom profita de beneficiile
aduse de existenţa unei reţele de apă şi
canal.
Ca primar, am dorit să evit situaţia
în care s-au aflat ale localităţi a căror
edili au asfaltat drumuri, (pentru că era
o sarcină mult mai convenabilă pentru
ei, întrucât aduce mult mai multe
voturi), care mai apoi au fost sparte
pentru a fi introdusă canalizarea. Chiar

daca sarcina asumată nu este una
usoară, singurul meu regret este acela
că astfel de lucrări, care au menirea de a
asigura minimum de confort, fiind
vorba de elemente esenţiale ca apa şi
canalul, nu au fost făcute în perioade
mai bune ale Cugirului, în care nu
reprezentau un efort pentru economia
oraşului.
Probabil că, fiecare locuitor al
zonelor afectate de investiţiile în cauză
doreşte să ştie la ce se poate aştepta
pe viitor, cât vor mai dura lucrările.
Din acest considerent voi încerca să
trec în revistă planul pentru anul în
curs.
Voi începe cu străziile Râul Mic,
Scăunel, Aurel Vlaicu şi Simion
Bărnuţiu unde am finalizat atât
introducerea reţelei de apă şi canal,

precum şi branşamentele necesare. În
ceea ce priveşte strada Râul Mic, în acest
an se va asfalta până la Podul Topliţan,
iar pentru străzile Scăunel, Aurel Vlaicu
şi Simion Bărnuţiu vom realiza studiile
de fezabilitate executării acestor lucrări,
menţionând că pentru ultimele două avem
deja prevăzute fondurile necesare.
Referitor la cartierul Cindeni, în
momentul de faţă se află în curs de
execuţie introducerea canalizării pe
strazile Carpaţi, I.Budai Deleanu şi o
porţiune din Mihai Viteazu (pe un alt
tron son al acesteia am reuşit
finalizarea lucrărilor). Trebuie să
precizez că în prezent se află în
promovare un Studiu de Fezabilitate
unde sunt prinse lucrările de
introducere a canalizării pe celelalte
străzi cum ar fi Avram Iancu,
Nuferilor, Dorului, Tudor
Vladimirescu, Cloşca, Primăverii,
Zorilor, etc.
În localitatea Vinerea
introducerea apei curente şi a reţelei
de canalizare a fost o mare dorinţă a
localnicilor şi o provocare pentru
administraţia locală. În ciuda modului lent
în care s-au demarat şi care ne-au produs
nemulţumiri atât nouă, cât şi cetăţenilor,
în toamna acestui an vom finaliza această
investiţie de anvergură.
Concluzia este că mai avem multe
de făcut, motiv pentru care rugămintea
mea este ca fiecare dintre noi, locuitorii
Cugirului, să dăm dovadă de răbdare
pentru că lucrurile importante şi bine
făcute nu se realizează în timp scurt. O
infrastructură bună este garanţia nu doar
a confortului, ci şi a unei dezvoltări
economice. Chiar dacă “preţul” pe care
îl plătim în prezent este disconfortul,
consider că vom avea mult mai multe
motive de satisfacţie la sfârşitul acestor
lucrări.
Ing. Adrian Ovidiu TEBAN
Primarul Oraşului Cugir

Lucrări reluate la parcul de lângă Stadionul Nou
Până la toamnă, cugirenii vor avea
posibilitatea de a-şi petrece timpul
liber într-un parc modern cu alei pavate
şi iluminate, cu spaţii verzi şi un lac de
agrement. Începând din data de 18
iunie, Primăria Oraşului Cugir
a reluat lucrările de amenajare
a parcului de lângă Stadionul
Nou, investiţie ce face parte
din proiectul pe baza cărui,
în primăvara acestui an, a fost
reabilitat parcul Doina. Este
vorba de “Reabilitare şi
extindere parc public din
zona Micro 7- Cugir”, pentru
care administraţia locală a
obţinut anul trecut finanţare
de la Guvernul României în
valoare de 750.000 lei.
Potrivit declaraţiilor
primarului Adrian Teban,
lucrările de amenajare a
parcului de lângă Stadionul Nou se
vor demara pe o perio adă de
aproximativ trei luni de zile, termenul
de finalizare fiind stabilit la 30
septembrie a.c.
Inve st iţ i il e
pentru amenajarea acestui obiectiv au
fost împărţite în două etape: până în
momentul de faţă s-au executat
lucrările de infrastructură subterană,

cum ar fi introducerea reţelelor de apă
şi canal, precum şi a reţelei de iluminat
public, urmând ca în perioada aceasta
să se treacă la lucrările de suprafaţă.
Vor fi amenajate alei pavate şi

bordurate, spaţii verzi în care vor fi
făcute plantaţii de arbori şi flori şi vom
amplasa mobilierul urban, adică băncile
şi toaletele ecologice. Întrucât este
foarte importantă
p ro tejarea
investiţiei, s-a prevăzut ca parcul să
fie îngrădit, astfel încât să se evite
repetarea unor experienţe neplăcute în
care lucrări importante au suferit

deteriorări din partea unor indivizi cu
mai puţin simţ civic. Parcul va fi deschis
de dimineaţa până la ora 24, când porţile
de acces vor fi închise. “Sunt convins că
vom reuşi să asigurăm un spaţiu deosebit
în care locuitorii să-şi poată
petrece timpul liber în mod
plăcut.” a precizat primarul
oraşului Cugir Adrian Teban.
Ivestiţia de la Cugir se înscrie
în Programul Naţional de
Îmbunătăţire a Calităţii Mediului
prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi. Edilul şef , Adrian Teban
a ţinut să precizeze că localitatea
Cugir se află printre oraşele cu
cele mai multe spaţii verzi din
judeţ. Potrivit legislaţiei de mediu,
este prevăzut ca fiecare localitate
să asigure 24 m pătraţi de spaţiu
verde pentru fiecare locuitor. “Cu
satisfacţie pot spune că în oraşul
Cugir am reuşit să ne apropiem de aceasta
valoare, având asigurat 22 de m pătraţi/
locuitor, astfel că în momentul de faţă,
localitatea noastră se află printre oraşele
cu cele mai multe spaţii verzi din judeţ.”
a concluzionat primarul Cugirului.
Luminiţa BIRĂESC

Se distribuie gratuit

Fonduri europene pentru şcolile din Cugir
Accesarea fondurilor structurale
este unul dintre obiectivele urmărite de
administraţia locală a oraşului Cugir, în
această perioadă de criză economică.
Astfel că, la două luni după depunerea
la ADR Centru a proiectului de
reabilitare a 8 străzi din Cugir cu fonduri
structurale, primăria a pregătit alte două
proiecte, prin care intenţionează să
obţină bani europeni în vederea
reabilitării şi dotării instituţiilor de
învăţământ din localitate. Potrivit
declaraţiilor primarului, Adrian Teban
pentru oraşu l Cugir fondurile
structurale reprezintă o oportunitate
reală şi una dintre putinele şanse, în
această conjunctură economică, de a
realiza investiţii în infrastructura locală.
„ Încă de la începutul anului ne-am
propus să ne mobilizăm în sensul
accesării acestor fonduri care permit
realizarea unor investiţii majore cu un
efort bugetar propriu de doar 2% din
valoarea eligibilă a proiectelor. În primul
rând, am avut în vedere infrastructura
stradală, pentru care am depus un
proiect în luna aprilie, iar în momentul
de faţă suntem pe puctul de a depune
alte două proiecte pentru îmbunătăţirea
infrastructurii şcolare. Este vorba
despre un proiect
destinat şcolilor generale
şi un altul destinat celor
două colegii, prin care
dorim să anvelopăm
clădirile acestor instituţii
de învăţământ, să le
dotăm cu surse de energie
nepoluante, adică cu
panouri solare, investiţii
care vor reduce costurile
cu energia termică.
Totod ată, proiectele
vizează şi dotarea tehnică
lucru
care
ne
îndreptăţeşte să afirmăm
că, dacă vom reuşi să obţinem finanţare,
elevii cugireni vor beneficia de un proces
educaţional calitativ, în instituţii şcolare

moderne şi foarte bine dotate.” a
declarat primarul Cugirului Adrian
Teban.
Instituţiile şcolare care vor
beneficia de pe urma proiectelor
realizate de primărie sunt Şcoala
Generală ”Iosif Pervain”, Şcoala
Generală nr. 2, Şcoala Generală nr. 3,
Şcoala Generala nr. 4, Şcoala Generală
”Ioan Mihu” Vinerea şi cele două
colegii, Colegiul National “David
Prodan” si Colegiul Tehnic “I.D.
Lazarescu”. Proiectele vor fi depuse
ADR Centru, în baza „Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major
de intervenţie 3.4 – Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii
educaţionale
preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare
profesională continuă”
Din spusele edilului şef al oraşului
Cugir, Adrian Teban în momentul de
faţă primăria mai are în lucru un proiect
pentru reab ilitarea Spitalului
Orăşenesc Cugir, demers care se află,
deocamdată, la faza de colectare şi
elaborare a datelor necesare.

Mircea M. SIMU

Viceprimarul oraşului Cugir
Marin Morariu - prezentare

M-am născut, am crescut şi m-am
format, ca om, în acest oraş. Frumos, urât,
mare, mic, nu contează:e oraşul meu şi-mi
pasă! Îmi pasă de tot ce înseamnă Cugir:
oameni, locuri, industrie, cultură,
învăţământ, sport. Mai simplu: un oraş
adevărat.
Poate n-am fost o persoană foarte
vizibilăîn oraş, dar, în calitate de viceprimar,
îmi doresc să devin o persoană foarte
cunoscută prin ceea ce voi întreprinde şi
voi lăsa în urmă la încheierea mandatului.
Până în prezent, pe lângă celelalte
activităţi prezentate cu alte ocazii, vreau
să mai amintesc următoarele: între anii
2004-2008 am fost reprezentant al
Consiliului local la S.C Cugireana S.A., iar
din iunie 2008 până în iunie 2009, în calitate
de consilier local am fost preşedintele
Comisiei I.M.M..URI- Turism. M-am
implicat în rezolvarea unor probleme , însă
efectele crizei au început să se simtă tot
mai mult.
M-am implicat politic, propunândumi să schimb viaţa concetăţenilor mei. Era
mai comod să stau deoparte şi numai să
critic, aşa cum preferă să facă mulţi oameni
de valoare. Totuşi, m-am gândit că e cazul
să încerc să schimb ceea ce nu e bine, să
contribui la revenirea la normalitate a
concetăţenilor mei şi, implicit, a oraşului.
Un oraş cu o aşezare atât de pitorească,
cu împrejurimi impresionante, care ar
fascina orice turist, merită mai mult. Avem
tot ce ne trebuie - apă, pământ roditor,
munte, oameni harnici- e nevoie de
implicare, suflet, altă gândire. Din acest
punct de vedere, de maximă importanţă
este turismul rural care trebuie încurajat

creând un cadru de facilităţi, şi cu
concursul Consiliului Judeţean pentru cei
interesaţi să investească. O posibilitate
de revenire a oraşului, în situaţia în care
criza se adânceşte, ar fi dezvoltarea
turismuluilocal. Şi pentru aceasta consider
că era nevoie de o persoană cu o pregătire
tehnică, cu preocupări anterioare şi
prezente referitoare la servicii si,n acelaşi
timp, îngrijorat de starea infrastructurii
oraşului, sursa multor nemulţumiri a
cugirenilor.
Dar pentru a deveni o atracţie pentru
turişti, Cugirul nu poate miza numai pe
frumuseţile naturale, ci şi pe o reabilitare
estetică atât de necesară.
De aceea, priorităţile mele, în calitate
de viceprimar, sunt: întâlniri periodice
cu asociaţiile de locataripentru a identifica
punctele slabe, în primul rând reabilitarea
termică a locuinţelor, întâlniri cu
reprezentanţii I.M.M.-urilor, nu în
ultimul rând, stabilirea unui program cu
responsabiliiAdministrării Domeniului
Public pentru toate străzile oraşului,
multe dintre ele fiind impropriu numite
străzi, după cum arată.
Conştient de faptul că locuitorii
oraşului sunt scârbiţi de promisiuni
neonorate, de vorbe fără acoperire, îiasigur
că nu mă voi angaja în declaraţii goale, voi
promite numai ceea ce voi fi sigur că se
va realiza.
Vreau să fiu un viceprimar dintre
cugireni, pentru cugireni şi printre
cugireni.
Marin MORARIU
Viceprimar
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Dezbatere publică privind tarifele de
inchiriere a terenului de tenis

răscoleşte în om cele mai profunde sentimente. De ce a reuşit
acest festival să trezească în sufletele noastre asemenea
sentimente, ne spune unul din organizatorii acestui important
eveniment cultural, maestrul Grigore Leşe. Impresionat de
acea „nebunie pentru muzică” ce se citea pe chipul acelor
simpli muzicanţi de la ţară, cunoscuţi doar în vatra satului
lor, nebunie care face ca muzica lor să-ţi atingă sufletul iar
ei să devină unici, Grigore Leşe a afirmat: ”… în muzica lor ne
pierdem şi ne regăsim. Când îi asculţi nu te stâmperi, te
cutremuri. Patosul interpretării, efervescenţa strigăturilor,
improvizaţia şi creativitatea îi fac să ardă până la epuizare.
Dar abia când îi vedem putem înţelege cum aceşti muzicanţi
de la ţară reuşesc să fie, într-un mod atât de firesc, frumoşi,
geniali, unici”.
Renumitul rapsod popular, Grigore Leşe, este astfel un
redutabil luptător pentru păstrarea autenticităţii în folclor şi
împotriva contrafacerilor de orice fel. Maestru al cântecelor
noastre străvechi, Grigore Leşe încearcă, atât prin stilul său
unic, prin maniera interpretativă arhaică învăţată în satul său,
cât şi prin acţiunile sale în calitate de realizator de emisiuni
culturale şi de coordonator al proiectului “Ultimii rapsozi”,
să iniţieze publicul în folclorul tradiţional românesc, să-l
ajute să conştientizeze, să înţeleagă faptul că arta tradiţională,
reprezintă o valoare identitară fundamentală, de neînlocuit.
Pentru Grigore Leşe muzica este şi va rămâne deopotrivă
alint al durerii şi prilej de bucurie.
Casa de cultură, Insp. Luminiţa SGUBEA

În atenţia beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale
În cursul lunii mai 2009 au fost adoptate acte normative
de interes pentru beneficiarii de servicii şi prestaţii sociale.
De aceea, considerăm primordial să aducem la cunoştinţa
locuitorilor din Cugir aceste aspecte, pentru a putea beneficia
de facilităţile acordate.
Ne vom referi în primul rând la Legea Nr. 161 din 8 mai
2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor
drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, PUBLICATĂ ÎN:
MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 14 mai 2009. Prin
această lege se aduc modificări la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială
complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia
monoparentală. Potrivit noii reglementări legislative alocaţia
familială complementară şi cea de susţinere se acordă lunar
familiei dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru
de familie de până la 470 lei, în condiţiile în care până în
prezent plafonul a fost de până la 466 lei.
Un alt demers legislativ pe care dorim să-l facem cunoscut
se referă la publicarea HOTĂRÂRII Nr. 600 din 13 mai
2009, privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare,
care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi
atribuţiile instituţiilor implicate în planul european. Prin
această hotărâre se aduc modificări importante privind
categoriile sociale care pot beneficia de ajutoare alimentare.
Astfel, categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor
beneficia de ajutoare alimentare în cadrul planului sunt: a)
familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie
scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat
în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare; b) şomerii care
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Peste 800 de copii
ţi în manifestările
de 1 Iunie
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Ca în fiecare an, de 1 iunie Primăria Cugir i-a sărbătorit
pe cei mai mici locuitori ai oraşului, printr-o serie de
activităţi sportive şi artistice. Anul acesta, manifestările
dedicate Zilei Copilului s-au derulat pe parcursul a două
zile, 31 mai şi 1 iunie, prima zi fiind dedicată, în mare
măsură, programelor pregătite de fiecare instituţie de
învăţământ din localitate, în timp ce acţiunile celei de a
doua zi au stat sub egida Casei de Cultură a Oraşului
Cugir.
Primarul, Adrian Teban, care a fost alături de copii în
dubla sa calitate de tată şi edil şef, a declarat că primăria a
intenţionat să ofere de Ziua Mondială a Copilului un
program artistic unitar, la care să participe toţi copii din
localitate, prin activităţi pregătit de fiecare grădiniţă, şcoală
şi liceu în parte. „Este o zi specială, în care copiii trebuie
să se bucure de atenţia şi grija noastră, a administraţiei
locale, şi am convingerea că, în aceste două zile, am reuşit
să facem să se simtă sărbătorit fiecare copil din localitate.”
a declarat primarul Cugirului.
În data de 31 mai, acţiunile dedicate Zilei Internaţionale
a Copilului au început la ora 16.00 cu vernisarea expoziţiei
de desene a elevilor de la Cercul de Pictură din cadrul
Clubului Elevilor Cugir, pregătiţi de prof. Gabriela Vulkan.

C ugir

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...

Tradiţii vinerene la Festivalul de
Tarafuri şi fanfare din Sibiu
Pentru românul de odinioară muzica se împletea cu însăşi
viaţa şi avea valoare sacră. Atunci când cânta o făcea cu toată
fiinţa, mărturisindu-şi cele mai profunde trăiri.
Pentru românul zilelor noastre, muzica pare să-şi fi
pierdut această dimensiune, tradiţiile şi patrimoniul cultural
fiind tot mai mult ameninţate de „tăvălugul” globalizării. Cu
toate acestea, mai există însă voci care reuşesc să trezească
conştiinţa românului pentru a-l apropia de adevărata
spiritualitate românească.
Una dintre aceste voci este cea a renumitului rapsod
popular Grigore Leşe care, în zilele de 20-21 iunie, a reuşit să
trezească această constiinţă, cu prilejul celei de-a treia ediţii
a Festivalului de Tarafuri şi Fanfare, care s-a desfăşurat întrun decor aparte, pe scena de pe lac a Muzeului civilizaţiei
Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu. Acest festival,
organizat de Jurnalul Naţional în colaborare cu Grigore Leşe,
singurul festival naţional de muzică tărănească autentică, este
poate ultima şansă a muzicii tărăneşti să nu moară în hotarul
satului său sau, să nu fie definitiv înlocuită de alte sonoritaţi,
străine spiritului nostru.
La acest festival a participat şi comunitatea din Vinerea
care, prin cântecele străbune, jocul cu strigături, caluşerul şi
doinele lor este considerată de maestrul Grigore Leşe a fi un
model de sat tradiţional care a ştiu să păstreze portul,
obiceiurile şi tradiţiile din vechime. Ansamblul de cântece şi
dansuri şi Formaţia de caluşeri a Căminului Cultural din
Vinerea, precum şi Taraful Casei de Cultură din Cugir, ne-au
reprezentat cu cinste la acest important eveniment cultural,
alături de alte douăzeci de tarafuri şi fanfare selectate de
Grigore Leşe în peregrinările lui prin ţară, în vederea
descoperirii ultimilor rapsozi ai folclorului românesc autentic.
Festivalul a reuşit să reunească, într-o vatră a unui sat
imaginar, muzicanţi din mai toate zonele ţării creând astfel o
imagine vie, o imagine a dorului, o imagine a vieţii ţăranului
român anonim de odinioară, o atmosferă care deşteaptă sau

de

beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit
prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare; c) pensionarii sistemului
public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau,
după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; d)
persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii,
neinstituţionalizate.
O persoană beneficiază de ajutor - produse alimentare - o
singură dată în cadrul planului şi pentru o singură categorie de
persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii
ajutoarelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe
dintre categoriile de mai sus.
Ca măsura de reducere a impactului negativ al crizei
economice asupra categoriilor celor mai defavorizate s-a
adoptat şi Ordonanţă de Urgenţă Nr. 57 din 27 mai 2009
pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat. Nivelul lunar al venitului minim garantat a crescut în
procent de 15%, astfel : a) 125 lei pentru persoana singură;
(cuantum vechi 108); b) 225 lei pentru familiile formate din 2
persoane; (cuantum vechi 196); c) 313 lei pentru familiile
formate din 3 persoane; (cuantum vechi 272); d) 390 lei pentru
familiile formate din 4 persoane; (cuantum vechi 339); e) 462
lei pentru familiile formate din 5 persoane; (cuantum vechi
402); f) câte 31 lei (cuantum vechi 27) pentru fiecare altă
persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din
familie, în condiţiile prezentei legi.
Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se
suportă din bugetele locale, integral din sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat.
Nivelul lunar al venitului minim garantat cu modificările
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând
cu drepturile aferente lunii iulie 2009.
Cons. Jr. Viorica Nedel ŞTIRB
Programul artistic, care a debutat la ora 17.00, a adus pe
scenă copii cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani care au
dansat, au cântat şi au recitat în faţa părinţilor, bunicilor,
profesorilor, care au făcut neîncăpătoare sala mare a Casei
de Cultură. Spectacolul a cuprins şi un program de dans
modern şi de societate susţinut de Panterele Negre, şi unul
de dans popular al copiilor de la cercul din cadrul Casei de
Cultură, aflaţi sub îndrumarea instructorului Eugen Selejan.
În încheierea spectacolului, au urcat pe scenă şi elevii celor
două colegii din localitate.
Organizarea impecabilă din cea de a doua zi,
adică din 1 iunie, programul artistic de excepţie oferit de
cele trei grupe ale Cercului de Dans Sportiv, sub
îndrumarea instructorului Sergiu Prodan, precum şi
demonstrativul oferit de el, împreună cu Raluca Neag au
provocat ropote de aplauze din partea celor prezenţi.
Spectacolul s a finalizat cu un program de muzică folk în
interpretarea lui Andrei Palfi de la Colegiul Naţional „I.D.
Lăzărescu.”
Singura care a pregătit surprize mai puţin plăcute
a fost vremea, care a împiedicat derularea acţiunilor
sportive pe bulevardul Alexandru Sahia, pe stadionul
„Metalurgistul” şi în faţa Casei de Cultură, organizatorii
fiind nevoiţi să decidă desfăşurarea lor în sălile de sport
ale unităţilor de învăţământ.
Manifestărilor organizate au implicat peste 800
de copii, munca fiecăruia fiind răsplătită de către Primărie
şi Casa de Cultură cu sucuri şi dulciuri.
Andreea VASIAN

Primăria oraşului Cugir a organizat în data de 19.06.2009, în sala de
şedinţe a Consiliului Local, o dezbatere publică pe baza unui proiect de act
normativ prin care sunt propuse tarife pentru închiriere terenului de tenis din
incinta Stadionului „Metalurgistul”.
Comitetul Director al Clubului Sportiv a propus spre aprobare Consiliului
Local Cugir ca pentru închiriere terenului de tenis din incinta stadionului să
fie percepute tarife după cum urmează: pentru fotbal – tenis -20 lei/oră/în
timpul zilei şi 25 lei/oră/cu folosirea instalaţiei de nocturnă; pentru tenis de
câmp – adulţi -20 lei/oră/ în timpul zilei şi 25 lei/oră/ cu folosirea instalaţiei
de nocturnă, iar pentru copii-10 lei/oră/ în timpul zile şi 15 lei/oră/ cu
folosirea instalaţiei de nocturnă. Închirierea se va putea face pe bază de
chitanţă eliberată de casieria Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir.
Având în vedere că finanţarea activităţii sportive a Clubului este realizată
din subvenţii de la bugetul local, propunerea s-a făcut în conformitate cu
prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale, ale
Hot. Nr. 1447 / 28.11.2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportivă şi a reglementărilor speciale în domeniul sportului.

Scade vârsta pentru subvenţiile la
transportul public
Cugirenii cu vârsta de peste 60 de ani (inclusiv) vor putea beneficia de
subvenţiile pentru transportul public, ca urmare a modificării Hotărârii
Consiliului Local nr. 221/2008. În şedinţa din iunie, consilierii locali au
aprobat un proiect de hotărâre iniţiat de primarul Cugirului, Adrian Teban,
prin care a fost redusă vârsta de acordare a acestor subvenţii de la 65 la 60
de ani.

SVSU Cugir în fruntea clasamentului
judeţean
În data de 15.06.2009 pe stadionul Arini din Sebeş a avut loc, în organizarea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Unirea ,, al judeţului Alba , faza
judeţeană a Concursului profesional al serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă. Echipajul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cugir,
deşi la prima participare la acest concurs, s-a clasat pe locul II , după
echipajul SVSU Ocna Mureş, reuşind să depăşească prin îndemânare şi
profesionalism , servicii voluntare care au mai participat la astfel de competiţii
cum ar fi SVSU Sebeş, SVSU Baia de Arieş , SVSU Teiuş.
Felicitări şi la anul sperăm, prin pregătire, Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Cugir să câştige locul I .

Centrul de gospodărire comunală, construit pe ruinele
unei centrale
În concepţia noastră, a românilor, avem o vorbă, pe cât de simplă pe atât de
adevărată, care spune că omul sfinţeşte locul. Cred că noul sediu al Serviciului de
Gospodărire Comunală este un exemplu în acest sens. Am reuşit, cu sprijinul şi
implicarea primarului Adrian Teban şi a angajaţilor acestui serviciu să transformăm
fostele ruine ale unei centrale termice dărăpănate într-un centru în care ne putem
organiza şi desfăşura activităţile necesare întreţinerii domeniului public.
Trebuie să precizez că acest sediu s-a impus ca o necesitate, Serviciul de
Gospodărire Comunală având nevoie de un spaţiu care să ofere posibilitatea de
depozitare a materialelor şi utilajelor de intervenţie pentru salubrizarea şi întreţinerea
domeniului public, de un spaţiu în care să putem executa lucrările de reparaţii şi
intervenţii ori de câte ori este nevoie. Vechiul spaţiu, aflat la fosta remiză era
impropriu acestor activităţii, motiv pentru care primarul, Adrian Teban a decis
amenajarea actualului centru.
Am început lucrările în primăvara acestui an, cu salubrizarea vechii centrale
termice. Pentru a transforma ruinele într-un spaţiu funcţional am fost nevoiţi să
ridicăm ziduri de separare a încăperilor, să acoperim imobilul, să realizăm tencuieli
şi zugrăveli exterioare şi interioare. Cu dale şi piatră cubică refolosită am reuşit să
pavăm spaţiul din faţa clădirii. Toate aceste lucrări le-am realizat cu eforturile
angajaţilor noştri, la costuri foarte reduse. În prezent, pot spune cu satisfacţie că
avem un micuţ atelier, un vestiar pentru angajaţi, un depozit pentru utilaje, precum
motocositoare, lopeţi, găleţi, mături, etc, precum şi o încăpere în care am amenajat
un birou unde ne putem organiza în fiecare dimineaţă şi unde realizăm activitatea
de pontare. Singurul aspect care ar mai trebui rezolvat îl reprezintă asigurarea
încălzirii centrale a acestei clădiri.
De crearea acestui centru nu beneficiază doar cei 36 de angajaţi permanenţi,
cei
10
lucrători
comunitare din cadrul
primăriei şi beneficiarii de
venit minim garantat, ci
întreaga populaţie a
oraşului Cugir. De
activitatea Serviciul de
Gospodărire Comunală,
de
salubrizarea,
întreţinerea spaţiilor
verzi, repararea şi
montarea mobilierului pe
domeniul public, depinde
în mare măsură confortul
locuitorilor, iar actualul
sediu ne oferă condiţiile
necesare pentru a asigura
acest lucru.
Pentru a aprecia la
justa valoare această
investiţie realizată cu bani
puţini, este suficient să priveşti celelalte centralele termice din oraş, aflate într-o
stare de degradare accentuată.
La final, doresc, încă o dată să adresez mulţumiri primarului Adrian Teban
pentru implicarea şi sprijinul de care a dat dovadă, acordând, în felul acesta
importanţă asigurării curăţeniei, ordinii şi confortului în localitatea noastră.
Coordonator Activităţi Gospodărire Comunală, Ştefan LAZOC
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Cugirenii între civic şi anticivic
“Cugirenii între civic şi anticivic” este o rubrică în care ne propunem să evidenţiem, pe de-o parte,
anumite acţiuni remarcabile ale unor locuitori ai oraşului nostru, la baza cărora se află un profund simţ
civic, iar pe de altă parte, manifestările mai puţin lăudabile ala unora, cărora nu doar că le lipseşte acest
simţ, ci şi responsabilitatea şi respectul pentru cei din jurul lor.
Sperăm să reuşim să facem din această rubrică una permanentă. Nu numărul acţiunilor anticivice pe
care le vom depista, ci faptele pozitive ne crează rezerve în acest sens.

Civic

Cugirenii între
şi

Mai multe familii din Vinerea au pus mână
de la mână pentru a reabilita o străduţă care face
legătura între mai multe străzi secundare şi strada
Principală. Deşi administraţia locală le-a confirmat
executarea lucrării în viitorul apropiat, locuitorii
de pe Merilor, Moţilor, Tractoristului, Gării,
Culturii şi Eroilor au decis să facă un efort
financiar comun pentru a cimenta strada care se
întinde pe toată lungimea cimitirului. Prin
implicarea deosebită a persoanelor, Mihaela
Furdui, Eugenia
Rusu, şi Cîrje
Ovidiu, a fost
strânsă suma de
3000 ron, de la un
n umăr d e 40
familii. Efortul
localnicilor nu a
fost doar financiar,
ci şi fizic, întrucât
cimentarea străzi a
fost realizată de
către ei înşişi .

Anticivic

În anul 2006 administraţia locală a reuşit
modernizarea a 10 staţii de autobuz din
localitate. În mai puţin de trei ani, majoritatea
acestora au suferit deteriorări precum scaune
rupte şi geamuri sparte. Deşi, în această
perioadă primăria a intervenit pentru reabilitarea
daunelor, din păcate, la ora actuală, nici una
dintre cele 10 staţii de autobuz nu se află întro stare perfectă.
De daunele pe care le suportăm cu toţii
sunt responsabili indivizi cărora le lipseşte
respectul şi educaţia.

Luminiţa BIRĂESC

Veteranii de război cugireni
Veteranii de război cugireni, “Seniorii oştirii
române”, au fost felicitaţi de oficialităţile locale
cu ocazia “Zilei Eroilor” - Înălţarea Domnului.
O dată pe an ne aducem aminte de ei, “eroii în
viaţă ai Cugirului”. În restul timpului sunt daţi
uitării. Consemnăm faptul că în primul război
mondial au pierit 112 militari din oraşul nostru
iar în al doilea 71 ostaşi.
Regretabil este fap tu l că miercuri,
29.04.2009 când a fost „Ziua Veteranilor de
Război” nu a fost marcată prin organizarea
vreunei activităţi fireşti. Este lăudabil gestul
consilierilor cugireni, care în şedinţa de Consiliu
Local desfăşurată joi, 28.05.2009 au ţinut un
moment de reculegere pentru oştenii Cugirului,
combatanţi care de-a lungul timpului s-au aflat
pe front sau au fost lăsaţi la vatră şi au trecut în
eternitate.
Înainte cu o săptămână de “Ziua Eroilor”
am efectuat vizite la domiciliul a 14 veterani de
război (din 33 câţi mai sunt în viaţă). Ca urmare
a acestei acţiuni am constatat că majoritatea se
află în situaţia ce merită atenţia autorităţilor locale
(înainte de a fi prea târziu): vârsta tuturor trece
de 85 de ani (cu excepţia unui fost copil de trupă
care are 76 de ani); cel mai în vârstă are 95 de ani
şi povesteşte, cu claritate deosebită, momente
din viaţa de război şi mai ales întâmplări în care
a salvat viaţa unor camarazi; mulţi au memorie
bună şi doresc din toată fiinţa lor să fie luaţi în
seamă, înţelepciunea lor să fie utilă celor mai
tineri pentru că au ce spune; o parte trăiesc în
familie, alţii sunt singuri. Singurătatea îi preocupă
în mod deosebit. Un veteran spunea că “cea mai

mare greutate este singurătatea”; dintre dânşii
sunt şi bolnavi care cu greu se mai pot purta,
“Povara” anilor este vizibilă, cu toate acestea
sunt mândri că şi-au făcut datoria.
Este de remarcat faptul că la festivităţile
organizate de primărie de “Ziua eroilor” la
Monumentul Eroilor de la Vinerea şi Cugir au
răspuns prezent 5 respectiv 7 veterani.
Adevărată şi gravă este afirmaţia
preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Veteranilor
de Război, general de armată (r), veteran de
război, Marin Dragnea: “Timpul nu mai are
răbdare cu noi”.
Faţă de cele prezentate şi a situaţiei de fapt,
sunt necesare următoarele măsuri: analizarea
situaţiei tuturor veteranilor aflaţi în viaţă şi
adoptarea unor măsuri de sprijin mo ral,
gospodăresc şi material de la caz la caz,
periodic (semestrial sau trimestrial) autoritatea
publică locală să organizeze reuniuni cu
participarea veteranilor de război şi a aleşilor
locali, pentru a le cunoaşte preocupările,
veteranii de război care constituie “Istoria vie
a Cugirului”, pot contribui la educarea tinerei
generaţii prin întâlniri tematice în unităţi şcolare,
să se mediatizeze în semnătatea “Zilei
Veteranilor de Război”, la care avem dreptul
cum a cerut acelaşi general, acordarea tuturor
veteranilor de război cugireni, aflaţi în viaţă, a
plachetei - “Medalia de Onoare a oraşului
Cugir”, instituită recent prin Hotărârea
Consiliului local nr. 92/28.05.2009.
Eroii merită un moment de omagiu
pentru sacrificiul lor.
Consilier local, ing. Aurel VOICU

Poliţia Comunitară vă informează
Activitatea desfăşurată de către patrulele
din cadrul Serviciului Poliţia Comunitară Cugir
în perioada 01.05.-15.06.2009, s-a evidenţiat
prin următoarele:
În urma acţiunilor desfăşurate pe str.
Alexandru Sahia, privind accesul şi staţionarea
autovehiculelor pe sectoare de străzi interzise
circulaţiei, pe trotuare şi zone verzi,
s-au
co nstatat un număr de 5 fapte de natură
contravenţională care cad sub incidenţa H.C.L.
1 0/200 5, fiind sancţionate cu amenzi în
cuantum de 150 lei.
Au fost sancţionate contravenţional 2
persoane, care, confo rm H.C.L. 10/2005,
st aţ io na u au to ve hicu le le în pa rc ăr il e
administrate de Primăria oraşului Cugir, fără a
avea d oc umen tu l le ga l de p ar ca re
corespunzător, cu amenzi în cuantum de 62,5
lei.
C o n fo rm H.C .L. 1 0/ 20 05 , pr ivin d
degradarea sau murdărirea mobilierului urban,
au fost sancţionate contravenţional 2 persoane,
cu amenzi în cuantum de 50 lei;
Potrivit H.C.L. 10/2005, privind arderea
de resturi vegetale şi menajere în curţii, a fost
sancţionată contravenţional 1 persoană, cu
amendă în valoare de 25 lei.
Au fost sancţionate contravenţional 2
persoane, care p otrivit H.C.L. 10/20 0, au
amplasat fără avizul Primăriei oraşului Cugir,

construcţii provizorii pe domeniul public,
cu amenzi în cuantum de 140 lei.
Au fost sancţionate la Legea nr. 61/1991,
3 persoane care au săvârşit gesturi obscene,
ameninţări cu acte de violenţă împotriva
persoanelor, tulburând ordinea şi liniştea
publică, cu amendă în cuantum de 600 lei.
A fost sancţionată 1 persoană la Legea
nr. 61/1991, pentru neprezentare la sediul
poliţiei la cererea agentului constatator, cu
amendă în valoare de 100 lei.
Au fo st a pl ic at e un n umăr d e 3
avert ismen te la H.C .L. 10 /2 0 05 şi 1
avertisment la Legea nr. 61/1991;
Agenţii comun itari au participat la
asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia
săr bă to ririi zile i de 1 M ai – Ziu a
Internaţională a Muncii şi 2-3 Mai cu ocazia
de sfăşur ăr ii F estiva lu lu i Fo lk Zil el e
Tineretului.
În data de 01.06.2009 agenţii comunitari
au participat la asigurarea măsurilor de ordine
cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului.
În data de 06 .- 0 7.06.2009 agenţii
comunitari au participat la activităţi privind
paza secţiilor de votare cu ocazia Alegerilor
Membrilor din România în Parlamentul
European.
Şef Serviciu Poliţia Comunitară,
Jr. Florin ARION

Curierul Stării Civile
mai 2009
NAŞTERI ÎNREGISTRATE :

-BRAŞOVEAN MIHAI-ADI;
-VINTILĂ SEBASTIAN-NICOLAE;
-ROŞIU ANDREI;
-LINGURAR CORNEL-CĂTĂLIN;
-MÎRZA TEODOR-MIHAIL;
-ANDREESCU BIANCA-DARIA;
-RUSALIN DACIAN-ANDREI;
-SABĂU FLORIN-MIHAI;
-HERŢA ION-DANIEL;
-BALTEŞ ANDREEA-GEORGIANA;
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-ROŞU IOAN–VALERIAN şi STOICA
MARIA-RAMONA;
-CĂRPINIŞAN COSMIN-NICOLAE şi
LUNGU IONELA-MARIA;
-ILAŞ SILVIU-NICULUŢĂ şi DOBOSEVICI
ELENA-ALINA;
-PASCU ANDREI-MIHAI şi BUDA LAURAMARIANA;
-DIŢĂ DAN-MARIAN şi FARCAŞ
MIHAELA-ALINA;
-GOANGĂ IOAN-MARIAN şi HUŞTIUC
DAMARIS-RAISA;
-ŢUŢA
GABRIEL-NICOLAE
şi
SPĂTĂCEAN SORINA-ANA;
-ZAHARIA
RAUL-MIHAI
şi
MARTINESCU CRISTINA-LOREDANA;
-BRUMĂ
DANIEL-NICOLAE
şi
ALEXANDRU SIMONA-GABRIELA;
-MUNTEAN ANTONEL-IOAN şi FĂŢAN
IOANA;
-LAŢA VIOREL-VASILE şi POP ANDREEAIOLANDA;
-NATALE GIANLUCA şi ZAMĂ ALINA
(ACT TRANSCRIS, căsătorie încheiată în
ROCCA PRIORA ROMA – ITALIA);
-DAN GABRIEL-TIBERIU şi RĂSUNOI
CORINA;
-ONAC PAUL-CLAUDIU şi POP IULIAMARIA;
-PARASCHIV GABRIEL şi GLIGOR
MARIA-ANDREEA;
-BRÎNDUŞAN MIRCEA-ALIN şi CÂNDEA
IOANA;
-PĂSĂRICĂ NICUŞOR şi DAVID SIMONAMARIA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
-RADU DUMITRU, cu ultimul domiciliu în

Cugir, str.1 Mai nr.48;
-TOTH EMA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Cetăţii nr.13;
-BORBELY ELENA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Lalelelor nr.2;
-MARIŞ IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Ion Creangă nr.133;
-TINCU NICOLAE, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Rozelor nr.19;
-BURA FLOAREA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Doinei nr.6;
-TIOC MARTIN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Horia nr.9;
-JULA REMUS, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.V.Alecsandri nr.42;
-TAMAŞI ANA, cu ultimul domciliu în
Cugir, str.Mureşului nr.5;
-MUNTEAN IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.S.Bărnuţiu nr.72;
-DANCIU VALERIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Principală nr.250;

iunie 2009
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-DAN ALEXIA MAYA (ACT TRANSCRIS,

născută în localitatea TIVOLI-ITALIA);
-SOCOL DARIUS ALEXANDRU (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea CALPE –
SPANIA);
-MUNTEAN DOINIŢA ALINA (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea JUVISY-SURORGE – FRANŢA);
-COVACIU IOANA-TEODORA;
-BUDEA ALEX DANIEL (ACT TRANSCRIS,
născut în localitatea LOGRONO - SPANIA);
-IGNAT DIANA-MARIA;
-PAŞCA NATALIA-ŞTEFANIA;
-CUREA EVA-ANASTASIA-MARIA;

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-CUREA CĂLIN-VASILE şi LAZĂR ANCAMIHAELA;

-IANOŞ RAOL-CĂTĂLIN şi TĂTĂHUIA
VIRGINIA-MIOARA;
-ŞTEF GIULIANO-DANIEL şi PĂTRUŢIU
BIANCA-MIHAELA;
-CÂRJEAN DUMITRUşi
DIANA-CRISTINA;

HENEGAR

-ANDREI DANIEL-COSMIN şi MUNTEA
CAMELIA;
-FLEISCHER IOAN şi BOTA MARINELA;
-HOROBA
MARIUS-NICOLAE
TODORESCU DIANA;

şi

DECESE ÎNREGISTRATE:
-ORPIŞAN DUMITRU, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.Unirii nr.10;
-CONSTANTIN FLOAREA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Ghe.Doja nr.5, ap.29;
-SCHVARCZ VILMA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Plevnei nr.32;
-CRĂCIUN DANIEL, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.i.Creangă nr.32;
-CĂSTĂIAN NICOLAIE, cu ultimul domiciliu
în Cugir, sat Călene nr.22;
-FILIP GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str. Ştefan cel Mare, nr.3;
-OLTEANU CORNELIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str. Zorilor, nr.9;
-ISTRATE IOAN, cu ultimul domiciliu în com.
Şpring, sat Şpring, nr.275;
-CIORA MĂRIA, cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, str. Doinei, nr.
Rodica Felicia Crăciun-Drăgoi
Nicoleta Loredana Daicu
Ofiţeri Stare civilă

Cugirul la a IV-a ediţie a Decatlonului Dacic

Ajuns la a IV-a ediţie “Decatlonul Dacic” manifestare cultural-artistică, sportiv-turistică – a atras
şi în acest an mii de spectatori la Cricău – în zilele de 20 – 21.06.2009 – veniţi să asiste la măsurarea
forţelor între luptătorii celor 5 cetăţi dacice atestate documentar (Cricău,
Ighiu, Cugir, Cetatea de Baltă, Săsciori), luptători care pe parcursul a
mai multor ore au reuşit să capteze şi să îi entuziasmeze pe toţi cei care
au hotărât să înfrunte o zi caniculară.
Cetatea Cugirului – atestată ipotetic de prof. Ion Horaţiu-Crişan ca
fiind antică Singidava a prezentat o ceată de luptători compusă din:
Finaru Răzvan, Stefănescu Radu, Ilovan Dan, Ştirbu Alin, Pascal Alin,
Andrisoiu Călin şi Bacrău Gheorghe la cele 10 probe devenite deja
tradiţionale, fiind de o mare spectaculozitate: Suliţaşul cetăţii ; Arcul
voinicului ; Braţul de fier ; Voinicul din cetate ; Îndemanare şi curaj ;
Luptătorul; Cărăuşii cetătii ; Să ne unim forţele ; Rapid şi puternic ; Cel
mai iute de picior- la care nimeni nu s-a lasat impresionat de valoarea
adversarului.
În acest an “Decatlonul Dacic” a fost câştigat de Cetatea de Baltă,
urmând ca pentru ediţia viitoare această localitate să fie organizatoare.
Participarea consecventă la toate cele 4 ediţii ale festivalului dovedeşte
faptul că cetăţenii oraşului Cugir apreciază acest gen de activităţi,
manifestându-şi şi dorinţa de a fi organizatori ai uneia din ediţiile viitoare.
Referent, Eugen SELEJAN
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Exerciţiu de simulare în caz de inundaţii la Cugir
În data de 11.06.2009, în oraşul Cugir a avut loc un
exerciţiu de simulare pentru verificarea modului de funcţionare
a fluxului informaţional – decizional pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii pe râul Cugir .
Exerciţiul de simulare s-a desfăşurat în bazinul hidrografic
al râul Cugir, pe tronsonul acumulare Canciu confluenţa cu
râul Mureş, având ca scop
următoarele : verificarea
modului de funcţionare a
flu xu lu i
in fo rmaţ io na l
hidr o meteoro logic pe ntru
a ve r t iz a r ea - a l a r ma r e a
populaţiei; verificarea modului
d e co nl uc ra r e a tu tu ro r
st ru ct ur il or imp lica te în
ge stiona rea sit uaţ iil or d e
urgenţă generate de inundaţii;
verificare mo dului în care
administraţia publică locală
cunoaşte procedurile elaborate
de Ministerul Mediului pentru
man agementul risc u lu i la
inundaţii.
Cu această ocazie a fost convocat Comitetul local pentru
situaţii de urgenţă, care a prezentat rapoartele membrilor
comitetului în concordanţă cu scenariul exerciţiului, cu
atingerea urmă toarel or pun cte : avert izările hid ro -

meteorologice primite, utilizarea mijloacelor de avertizare
sonoră a populaţiei, urmărirea evoluţiei fenomenelor,
utilizarea materialelor şi mijloacelor de apărare împotriva
inundaţiilo r existente în sto cul primăriei, pagu bele
înregistrate pe domenii de activitate, măsurile luate,
colaborarea cu celelalte structuri locale implicate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă .
La exerciţiu au participat structuri din
cadrul următoarelor instituţii : Ministerul
Mediulu i , Direcţia Apelor Mureş ,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ,, Unirea ,, al judeţului Alba şi
Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba .
S-a co nstatat că Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului
Cugir cunoaşte modul de acţiune şi
punctele critice în care trebuie acţionat în
cazul producerii de inundaţii pe râul Cugir
, este pregătit din punct de vedere al
logisticii pentru a interveni în condiţii
optime pentru limitarea şi înlăturarea
efectelor unor inundaţii care ar putea afecta populaţia şi
obiectivele social – economice de pe teritoriul oraşului
Cugir .
Inspector Protecţie Civilă,
Mircea ZBUTEA

VOX POPULI:

Ce ştiţi despre fondurile structurale? Dar despre
iniţiativele Primăriei de a accesa astfel de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii
stradale şi şcolare?
Administraţia locală a oraşului Cugir a depus la ADR Centru un proiect pentru reabilitarea 8 străzi pe fonduri structurale,
urmând să depună alte două proiecte pentru modernizarea şi dotarea instituţiilor de învăţământ. În data de 23 iunie am
încercat să aflăm, în cadrul unui material realizat pe stradă, dacă locuitorii oraşului au informaţii despre astfel de fonduri şi
despre iniţiativa primăriei.
Bumb Lucica
Am auzit de astfel de fonduri, deşi nu pot spune că deţin foarte multe informaţii în acest sens. Ştiu că e vorba de ceva
bani veniţi de la Uniunea Europeană. E foarte bine că primăria se gândeşte să exploateze şi această şansă şi nu se limitează
doar la banii contribuabililor. În ceea ce priveşte şansa ca oraşul nostru să beneficieze de astfel de fonduri, eu cred că, cu
multă seriozitate şi interes, care văd că există, se pot atrage bani europeni pentru diferite investiţii.
Dorina Cioran
Este vorba de ceva fonduri externe, iar din datele pe care le deţin, primăria a mai reuşit şi în trecut să atragă fonduri
europene. De ce nu ar reuşii şi acum? Cred că şanse are fiecare localitate, însă primăriile trebuie să fie informate şi interesate.
Cumbrudean Felicia
Nu ştiu prea multe în acest sens, dar mă gândesc că sunt ceva sume externe, nu? Ar fi foarte bine dacă administraţia
noastră ar reuşii să aducă bani în plus la buget, căci mai sunt multe de făcut în oraş. S-au făcut destule, dar se mai pot face.
Fleşeriu Maria
Am auzit la radio şi am citit în ziar despre iniţiativa primăriei de a atrage fonduri structurale pentru şcoli şi drumuri. Este
o iniţiativă extraordinară. Deşi, în general, condiţiile în şcoli sunt bune, ar fi bine dacă s-ar reuşi îmbunătăţirea dotării lor şi
a zonelor exterioare. Sunt convinsă că primăria are şanse să atragă fonduri structurale pentru că primarul şi serviciul de
specialitate au experienţă în realizarea de proiecte, care este un lucru esenţial. Dacă conducerea primăriei se grăbeşte, Cugirul
o poate lua înaintea altor localităţi.
Luminiţa BIRĂESC

Poliţia oraşului Cugir
vă informează
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba în perioada
23.04.2009-30.06.2009 desfăşoară activităţi de promovare a
profesiei de poliţist şi de informare cu privire la posibilităţile
de a urma o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei
şi Internelor şi numărul de locuri scoase la concurs de acestea
pentru anul 2009 sunt:
- Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’Bucureşti,
învăţământ de zi, 360 locuri la specializarea ,,Ordine şi siguranţă
publică’’din care 10 locuri pentru romi şi 50 locuri la
specializarea ,,Drept’’;
- Şcoala de Agenţi de Poliţie, Vasile Lascăr’’ Câmpina,
învăţământ de zi, 1505 locuri, din care 20 de locuri pentru
romi;
- Şcoala de Agenţi de Poliţie, Septimiu Mureşan’’ Cluj
Napoca, învăţământ de zi, 300 de locuri din care 5 locuri pentru
romi;
Pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi
domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declarate apt din
punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările sunt
efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor); să aibă vârsta de minim 18 ani
împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2009; să fie
absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat. Dovada absolvirii
se face cu diploma sau adeverinţa din care să rezulte faptul că
au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un
comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi

practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu
fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea
de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt
definite prin lege; au luat la cunoştinţă de condiţia prevăzută de
art.10, alin.3 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului,
cu modificările şi completările ulterioare; îndeplinesc criteriile
specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu
statut special;
Criterii specifice de recrutare sunt: să aibă vârsta de până la
27 ani, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere
pentru formarea profesională iniţială ca poliţist; să fi obţinut la
purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum
8,00; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintro instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minim 1,70 m
bărbaţii şi 1,65 m femeile, cu excepţia candidaţilor proveniţi din
liceele Ministerului Administraţiei şi Internelor, numai pentru
examenul susţinut în anul absolvirii-2009;
Urmarea carierei de poliţist prezintă mai multe avantaje,
respectiv: salar motivant; un loc de muncă stabil, în slujba
cetăţeanului, plin de satisfacţii profesionale; posibilităţi de
promovare în carieră; echipament gratuit; pregătire complexă;
muncă în echipă; condiţii avantajoase de pensionare;
Din cadrul subunităţii noastre pentru verificarea şi recrutarea
candidaţilor pentru şcolile Ministerului Administraţiei şi
Internelor, se ocupă Compartimentul-Poliţia de Proximitate.
Dorim ca şi din oraşul Cugir, să participe şi să reuşească
cât mai mulţi tineri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.
Vă dorim succes.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258806161,
interior 2112.
Comisar şef de poliţie, Nicolae OLARU
Şeful poliţiei Cugir
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Sfatul Specialistului:
Cum să scăpăm de
coropişniţe
Cât de frumoase sunt grădinile de legume care au fost bine
îngrijite. Şi cât de satisfăcut este gospodarul care îşi admiră grădina
ştiind că nu a muncit degeaba. Dar, nu de puţine ori, este dezamăgit
observând că în grădină au intrat musafiri nepoftiţi care îi produc
pagube.
Un astfel de intrus este Grillotalpa Grillotalpa sau, după cum
este cunoscută popular coropişniţa. Deşi am mai scris despre
acest dăunător, revenim din nou având în vedere pagubele pe care
le produce. În ultimul timp acest dăunător s-a răspândit foarte
mult. În mod ironic omul a contribuit oarecum la răspândirea
dăunătorului. De ce spunem acest lucru?. Coropişniţa iubeşte mult
solurile fertilizate cu îngrăşăminte organice gunoi de grajd. Cum
majoritatea gospodarilor folosesc gunoiul de grajd, este uşor să
înţelegem că odată cu transportul gunoiului de grajd vom transporta
în grădinile noastre şi acest intrus care se va înfrupta cu legumele
din grădină. Este un dăunător polifag ceea ce înseamnă că se hrăneşte
foarte diversificat, producând pagube la peste 40 feluri de plante.
Daunele pe care le suportă agricultorii din cauza coropişniţei sunt
semnificative. În primele 10 zile de la plantarea răsadurilor,
coropişniţele pot să distrugă până la 60% din plante. Prezenţa
coropişniţelor în culturi cu siguranţă nu trece neobservată, întrucât
acestea sapă galerii care ies la suprafaţa solului prin nişte ridicături
mici cu aspect solzos. Elementul care poate semnala prezenţa
dăunătorului, sunt plantele ofilite, a căror rădăcină a fost practic
retezată de cleştii puternici ai coropişniţei. În cazul culturilor
semănate, putem observa anumite vetre fără plante răsărite şi asta
pentru că seminţele în curs de germinare au fost pur şi simplu
dislocate de coropişniţe.
În condiţiile ţării noastre, coropişniţa are o generaţie de adulţi
la doi ani. Insecta iernează în sol în stadiul de larvă de vârsta a IIIa şi de adult, la adâncimi de 40-100 cm. După împerechere, care
are loc în luna iunie, femelele sapă în sol o galerie verticală până la
adâncimea de10-15 cm, care se termină cu o cameră ovală de
mărimea unui ou de găină, unde îşi depun ouăle. O femelă poate
depune până la 500 de ouă. După eclozare, larvele rămân în cuib
timp de 14-15 zile, fiind hrănite şi păzite de femele, după care
devin solitare şi îşi sapă galerii proprii. Larvele produc pagube
începând din primăvara următoare.
Combatere: sunt mai multe metode de combatere a acestui
dăunător:
Măsuri ecologice: efectuarea de arături adânci de toamna,
pentru scoaterea la suprafaţa solului a coropişniţelor intrate la
iernat, în vederea distrugerii lor prin ger; efectuarea toamna, pe
terenurile puternic infestate, de gropi capcană cu dimensiuni de 50
x 50 x 50 cm, umplute cu gunoi de grajd proaspăt, mediu preferat
de coropişniţe pentru iernare şi desfacerea lor pe parcursul lunilor
ianuarie-februarie, când vor muri prin ger; efectuarea pe parcursul
perioadei de vegetaţie de praşile repetate, pentru distrugerea
cuiburilor de depunere a ouălor. O altă metodă ,,băbească” care
poate contribui la reducerea populaţiei de coropişniţe este folosirea
borcanelor. Se îngroapă borcanele în pământ, dar având grijă ca
gura lor să rămână la suprafaţa pământului. Datorită rouăi care se
acumulează în câteva ore, coropişniţele vor fi tentate să se bucure
de umiditatea din borcan. Pentru o eficienţă sporită trebuie verificate
mai des borcanele. Coropişniţele prinse pot fi date ca hrană la
găini, sau de ce nu, folosite la pescuit, fiind foarte apreciate de
peşti.
Deşi aceste metode sunt eficiente, totuşi cea mai sigură şi cu
efect rapid rămâne metoda chimică, care constă în folosirea de
momeli otrăvite. Un produs eficient este Mesurol 4 G care se
foloseşte în doze de 3-6 kg/ha prin încorporare uşoară în sol.
Acest produs este eficient şi împotriva melcilor fără cochilie. De
asemenea se mai poate folosi Sintogryll 5 G sau Gryllosin 5 G în
doză de 30 kg/ha tot prin uşoară încorporare. Acţiunea acestor
produse chimice se declanşează imediat după efectuarea
tratamentelor şi asigură o protecţie fitosanitară îndelungată, de
până la 30 zile.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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