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În luna august, festival internaţional de folclor
la Cugir

În vara aceasta, Cugirul va face un pas
important în dezvoltarea vieţii culturale, prin
promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor pe plan local
şi internaţional şi prin stabilirea unor colaborări
interculturale. În lunile iulie şi august vor avea
loc trei festivaluri de folclor, atât în localitatea
noastră, cât şi peste graniţă, în Franţa şi Germania,
la care Cugirul va fi prezent, atât în calitate de
gazdă, cât şi de oaspete.
Chiar dacă din punct de
vedere al desfăşurării, cele
două evenimente internaţionale
preced Festivalul Internaţional
de Folclor ce va avea loc la
Cugir, doresc să mă refer pentru
început la acesta din urmă,
întrucât a fost cauza prezenţei
noastre în planul cultural
internaţional..
Dorinţa de a organiza în 2223 august un eveniment cu mai
multă încărcătură culturală, însă
fără implicaţii financiare mari,
ne-a determinat să căutăm
parteneri din ţară şi străinătate,
interesaţi să participe la un
festival de folclor. Prin
implicarea fostului viceprimar,
Rodica Florea am stabilit
contacte cu ansambluri
tradiţionale din mai multe ţări ale
lumii, astfel că, în momentul de
faţă, avem certitudinea
participării unui grup folcloric
din Arrien en Bethmale - Franţa, a unuia din
Wasserburg -Germania şi aşteptăm acceptul în
scris din partea unui grup din Italia.
Festivalul, nu doar că va fi o acţiune unică
pentru Cugir, ci şi ocazia stabilirii unor noi
colaborări culturale internaţionale, care s-au
concretizat mai repede decât ne--am fi aşteptat.
Astfel, la invitaţia comunităţii din WasserburgGermania, în perioada 16-25 iulie o delegaţie din
care face parte conducerea primăriei, consilieri
locali şi reprezentanţi ai Casei de Cultură, va
participa la Festivalul Istoric şi Tradiţionalul al
Vinului, în cadrul căruia Ansamblul Folcloric
“Câmpul Pâinii”din Vinerea va susţine un
spectacol folcloric.
Un aspect important pentru noi a fost acela
că vom fi găzduiţi de către familiile ansamblului

german care va participa în august la festivalul de
la Cugir, serviciu pe care-l vom întoarce cu acea
ocazie. În condiţiile economice actuale, acest lucru
înseamnă costuri mai mici pentru bugetul nostru.
În Franţa vom fi găzduiţi de grupul
Bethmalaise din Arrien en Bethmale. La festivalul
de aici Ansamblul Folcloric “Câmpul Pâinii”din
Vinerea va susţine un spectacol de dans tradiţional
alături de mai multe grupuri
cu acelaşi specific din
Franţa.
Sunt
evenimente
culturale importante pentru
localitatea noastră, prin
care sunt stabilite contacte
internaţionale, care îşi pot
aduce un aport valoros nu
doar în domeniul cultural,
ci şi economic şi turistic.
Chiar dacă ne aflăm întro perioadă în care aspectul
economic ne face să avem
tentaţia de a trece toate
celelalte domenii pe plan
secund, nu trebuie să
neglijăm cultura, care este
un element esenţial în viaţa
unei
localităţi,
de
dezvoltarea căreia depinde
nu
doar
valoarea
comunităţii , ci şi a fiecărui
locuitor în parte. Am
convingerea că viaţa
culturală reprezintă un
indicator al calităţii vieţii individuale şi sociale,
motiv pentru care, permanent, am încercat să
asigur condiţiile necesare desfăşurării actelor de
cultură în Cugir.
Printr-o implicare susţinută, prin mult mai
multă muncă din partea administraţiei locale, astfel
încât să reducem costurile organizatorice, precum
şi prin susţinerea celor care doresc să se implice,
am încredere că vom reuşi să materializăm proiectul
acestui festival folcloric internaţional, pentru care
am demarat demersuri şi am stabilit contacte încă
de anul trecut, când nu bănuiam că 2009 va aduce
o conjunctură economică delicată. Sper că vom
reuşi să oferim cugirenilor un eveniment cultural
deosebit aşa cum ne-am angajat că vom face.
Ing. Adrian Ovidiu TEBAN
Primarul Oraşului Cugir

Centenară, sărbătorită de primarul Cugirului
La împlinirea vârstei de 100 de ani, o femeie din
Cugir a fost felicitată personal de primarul localităţii,
Adrian Teban. Fleaca Domnica, născută în data de 27
iunie 1909 şi-a sărbătorit ziua de naştere nu doar alături
de copiii, nepoţii, strănepoţii şi micuţa stră-strănepoată
în vârstă de 3 ani, ci şi alături de primarul localităţii

Adrian Teban. Femeia a fost pe cât de surprinsă, pe
atât de emoţionată de vizita primarului, care a venit de
ziua ei cu flori, tort, un cadou şi o diplomă de onoare
pentru longevitate. Deşi lucidă, femeia a mărturisit că
nu îşi mai aduce aminite de numărul primarilor pe care
i-a prins de-a lungul existenţei sale şi nici de un gest
asemănător celui făcut de actualul primar, căruia i-a
mulţumit pentru bucuria pe care i-a făcut-o vizita sa.
„Nu m-am gândit că voi ajunge la o sută de ani şi va veni
primarul nostru cu daruri la mine. Eu nu l-am cunoscut,
că nu am fost de mulţi ani la sfat.” a mărturisit femeia,
cu emoţie în glas.
Potrivit declaraţiilor edilului şef, Adrian Teban, în
cei 5 ani de mandat, a fost pentru prima dată când a
avut ocazia să felicite o persoană de 100 de ani. „ Am
avut bucuria de a felicita, pentru prima dată de când
sunt primar, o persoană din localitatea noastră care a
ajuns la această onorabilă vârstă. Am dorit să-i transmit
personal gândurile mele bune atât doamnei Domnica,
cât şi familiei sale şi să-i înmânez o diplomă de onoare
ca semn de preţuire şi respect. Îmi exprim dorinţa şi
speranţa că voi avea ocazia să felicit şi alţi cugireni de
100 de ani de acum înainte.” a declarat Adrian Teban.
Şef serviciu SPCLEP Cristian Iulian SIMU

Se distribuie gratuit

Primăria a depus la ADR două
proiecte de peste 10,5 milioane RON
pentru şcolile din localitate

În 3 iulie, Primăria Oraşului Cugir a depus în baza Programului Operaţional
Regional (POR), Axa prioritară 3, două proiecte pentru reabilitarea, modernizarea
şi dotarea instituţiilor de învăţământ din localitate. Primarul oraşului Cugir,
Adrian Teban s-a deplasat personal la Alba Iulia, la Agenţia pentru Dezvoltare
Centru pentru a depune cele două proiecte, care ar urma să aducă peste 6.000.000
lei şcolilor generale şi aproximativ 4.500.000 lei celor două colegiilor din localitate.
Potrivit declaraţiilor edilului şef al oraşului Cugir, dacă administraţia publică
locală va obţine finanţarea dorită, vor fi atinse două obiective importante şi anume
îmbunătăţirea condiţiilor în şcolile cugirene şi reducerea cheltuielilor bugetare.
„Proiectele pentru care solicităm finanţare cu fonduri structurale vizează
reabilitarea, modernizarea şi dotarea instituţiilor de învăţământ. Astfel, în cazul
tuturor celor 7 unităţi ne-am propus să realizăm anveloparea clădirilor şi dotarea
lor cu surse de energie nepoluante, adică cu panouri solare, investiţii care ar
reduce cu mai mult de jumătate costurile cu energia termică, ceea ce înseamnă un
efort bugetar mai mic. Totodată, dorim să refacem parţial finisajele interioare şi
exterioare, să reabilităm pardoselile, acolo unde este cazul să refacem şi să
modernizăm instalaţiile de canalizare interioară şi cele de distribuţie a încălzirii, să
reabilităm şarpantele. Pe lângă toate aceste lucrări prin care intenţionăm să asigurăm
condiţii mai bune în şcolile din localitate, axa prioritară 3 ne oferă şi posibilitatea
dotării lor. Astfel, am prevăzut crearea unor laboratoare IT în fiecare din unităţile
şcolare. Am convingerea că, în condiţiile în care vom reuşi să obţinem finanţare,
peste un an de zile elevii cugireni vor beneficia de un proces educaţional calitativ,
în instituţii şcolare moderne şi bine dotate.” a declarat primarul Cugirului Adrian
Teban.
În perioada următoare cele două proiecte vor intra într-un proces de evaluare
şi selecţie care se va derula în patru etape. Pentru început vor fi verificate cererile
de finanţare din punct de vedere al conformităţii administrative şi eligibilităţii
acestora, după care proiectele vor fi evaluate tehnic şi financiar. La final va avea
loc o evaluarea strategică realizată de Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare.
În momentul de faţă primăria mai are în lucru un proiect pentru reabilitarea
Spitalului Orăşenesc Cugir, demers care se află, deocamdată, la faza de colectare
şi elaborare a datelor necesare. În total, fondurile pe care aceste proiecte le pot
aduce Cugirului depăşesc bugetul total al localităţii pe un an de zile.
Luminiţa BIRĂESC

Campion naţional la 12 ani
B o g d a n
Borza din Cugir,
la cei 12 ani ai săi
este
campion
naţional la Tenis.
În
urma
competiţ iei
desfăşurată la
Arad în perioada
29 iunie-5 iulie, Bogdan s-a impus în
faţa celor 63 de concurenţi, câştigând
titlul de campion la categoria 12 ani.
Nu este pentru prima dată când
Bogdan Borza obţine un asemenea
rezultat. La doar 9 ani s-a clasat în
fruntea competiţiei de la Balş unde a

participat la un concurs alături
de cei mai buni tenismeni de
vârsta sa, iar anul acesta, în
februarie, a ocupat un loc fruntaş
la Campionatul Naţionl de Sală
din Franţa.
Datorită acestui copil
minune al tenisului local şi
naţional, în vara acestui an ,
numele Cugirului se va auzi la
Campionatul European, Bogdan
Borza reprezentând România în
lotul naţional de 12 ani.
Îi urăm felicitări şi multe
rezultate de excepţie în
continuare.
Andreea VASIAN
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Fondurile structurale, un instrument pentru
implementarea economiei sociale
Autorităţile publice, organizaţiile nonguvernamentale,
precum şi agenţii economici au şansa să-şi unească eforturile
în vederea integrării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii,
adică a persoanelor de etnie romă, a celor care trăiesc din
venitul minim garantat, a persoanelor cu dizabilităţi, etc .
Este vorba despre posibilitatea de elaborarea a unor proiecte
strategice sau granturi, care să fie finanţate cu ajutorul
fondurilor structurale, pe axa 6.1 din cadrul Programului
Operaţional Sectorial-Dezvoltarea Resurselor Umane.
Acest DMI urmăreşte dezvoltarea economiei sociale.
Econ omia socială este
termenul generic utilizat
pentru a face referire la un
gru p de persoane care se
reuneşte, pentru a-şi asuma
un rol econo mic activ în
pro cesul de incluziune
socială, ex. cooperative,
întreprinderi sociale, ONGuri (fundaţii şi asociaţii) şi alte
organizaţii non profit, care au
un rol important în activităţi
de gestionare şi consolidare.
În cadrul acestui domeniu
de intervenţie vor fi înfiinţate întreprinderi sociale pentru
valorificarea forţei de muncă locale. Rezultatul acestora va
fi reprezentat de creşterea oportunităţilor de ocupare pentru
persoanele de etnie romă, pentru persoanele cu dizabilităţi
sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de
excluziune socială, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii.
În vederea implementării unui concept nou în Romania,
va fi înfiinţat un Centru Regional de Resurse pentru
Economie Socială, la Alba Iulia pentru regiunea 7 Centru.
Acesta va dezvolta Parteneriate Regionale, şi va oferi suport
în vederea implementării proiectelor de economie socială.
Cu toate că importanţa economiei so ciale este
demonstrată şi beneficiile acestor tipuri de activităţi
recunoscute la nivel european, vizibilitatea redusă a
economiei sociale este prezentă în realitatea românească.

Pentru a aduce câteva lămuriri legate de acest concept, în
cele ce urmează vom încerca să oferim câteva informaţii .
Conceptul de economie socială se referă la crearea de
oportunităţi de integrare economico-socială, de locuri de
muncă pentru persoane dezavantajate, slab pregătite
educaţional şi profesional, care nu ar putea face faţă
cerinţelor stricte de pe o piaţă a muncii competitivă,
concurenţială. Acestei nevoi încearcă să răspundă axa 6.1
din cadrul Programului Operaţional Sectorial-Dezvoltarea
Resurselor Umane, care oferă finanţare acelor proiecte care
vizează implementarea unor
forme de economie socială.
La nivelul regiunii 7 Centru
vor fi dezvoltate 10 de proiecte
de economie socială în comunităţi
dezavantajate prin crearea de mici
intreprinderi sociale (mici ateliere
de producţie, mini-fabrici, miniferme, etc).
Caracteristicile
intreprinderilor sociale se referă
la faptul că profitul nu este
principalul scop . Activităţile
acestora sunt prin natura lor
destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, iar
„proprietarii” sau membrii entităţilor provin din comunitate
şi sunt responsabili fata de aceasta. Entităţile de economie
sociala sunt flexibile şi inovatoare. Acestea sunt create,
pentru a răspunde unor schimbări economice şi sociale.
Dezvoltarea sectorului economiei sociale este o
prioritate pentru judeţ şi sperăm că se vor dezvolta în
continuare proiecte care prin instruire, informare, activităţi
de advocacy şi finanţare să contribuie la atingerea acestui
obiectiv.
Coordonator activităţi Baie Socială-SPAS,
Adriana MUNTEAN

O nouă arondare a circumscripţiilor şcolare
Primăria Oraşului Cugir, a elaborat un proiect de act
normativ, prin intermediul Serviciului Public de Administraţie
Publică, privind stabilirea circumscripţiilor şcolare de pe raza
oraşului Cugir, începând cu anul şcolar 2010-2011. În temeiul
art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, acest proiect a fost adus la cunoştinţa
publicului, astfel încât persoanele interesate să poată trimite

în scris, prin poştă sau personal la Biroul Relaţii Publice din
cadrul Primăriei Oraşului Cugir, până în data de 20.07.2009,
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.
Avâd învedere faptul că au apărut frecvente probleme
legate de înscrierea elevilor în şcolile generale, primăria a
organizat mai multe întâlniri cu reprezentanţii unităţilor de
învăţământ, în cadrul cărora s-ajuns la o înţelegere cu privire la
o nouă reîmpărţire a cricumscripţilor şcolare. Scopul demersului
administraţiei publice locale a fost acela de a repartiza viitori
elevi în mod echitabil, în beneficiul comunităţii şi a fiecărei
instituţii de învăţământ din localitate, în condiţiile în care numărul
copiilor este în scădere de la an la an. Totodată, respectarea
noilor circumscripţii de fiecare dintre şcolile din localitate se
impune ca o necesitate, întrucât, în caz contrar, unele dintre
aceste se află în pericol de desfinţare, datorită numărului
insuficient de elevi.
Remintim că problema rearondării circumscripţilor şcolare
a fost ridicată la finalul anului trecut, în contextul în care s-au
impus luarea unor măsuri de desegregare şcolară pentru Şcoala
Generală Nr. 2 Cugir.
Mircea M. SIMU

Campionat judeţean de şah la Cugir
Sâmbătă, 4 iulie,Casa de Cultură din oraşul Cugir
a fost gazda Campionatului Judeţean de Şah pentru
veterani. Concursul a fost organizat pe două
categorii de vârstă: +60 de ani, pentru care s-au
înscris în cursă 7
concurenţi, iar a doua
categorie +70 de ani, la
care au concurat 8
persoane.
După o competiţie de
excepţie, primul loc la
prima categorie l-a ocupat
Victor Cojocar de la Clubul
Sportiv Orăşenesc Cugir
(CSO), care a obţinut 7
puncte din 7. Locul doi a
fost ocupat de Mircea
Cepoiu din Alba Iulia, cu
5 pct. din 7, iar locul trei a
fost ocupat de dr. ing.
Gheorghe Murg de la CSO
Cugir, cu 4,5 pct. din 7.
La categoria +70 de
ani, primul loc a fost
ocupat de prof. Vasile
Lupu, cu 7 pct. din 7, de la CSO Cugir. Pe treapta a
doua a podiumului s-a clasat Petrică Muntean, din
Cugir, cu 6 pct. din 7, iar pe locul trei s-a situat Mircea
Anghel, cu 5pct. din 7. Pentru a desemna campionul

absolut, a fost organizat un baraj între câştigătorii
celor două categorii de vârstă. Meciul de baraj s-a
desfăşurat după sistemul „blitz”, adică două partide
din trei, fiecare partidă a având o durată de cinci
minute. Deoarece prof.
Vasile Lupu s-a impus după
două partide în care a
obţinut 2-0, a treia partidă nu
a mai fost necesară, astfel
încât şahistul cugirean a
fost nominalizat campion
absolut.
Trebuie remarcat faptul
că cel mai vârstnic
participant a fost Todor
Ioan, un mare împătimit al
şahului, care deşi are 82 de
ani, a ţinut cu tot dinadinsul
să ia parte la această
competiţie.
Câştigătorii au fost
răsplătiţi cu trofee şi diplome
de către organizatorii,
Clubul Sportiv Orăşenesc
Cugir. Prof. Vasile Lupu a
precizat că îşi doreşte ca anul viitor, finala
Campionatului Naţional de Şah pentru Veterani să
se desfăşoare la Cugir.
Preşedinte CSO, Adrian MIHAI
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DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
60 de hectare de pădure în administrarea
Consiliului Local Cugir
Consiliul Local a solicitat trecerea din domeniul public al statului
şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în
domeniul public al oraşului şi administrarea Consiliului Local a
drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente acestora, situate în
apropierea localităţii.
Iniţiativa are la bază o adresă a Instituţiei Prefectului cu privire la
elaborarea unui act normativ care să permită trecerea drumurilor
forestiere reconstituite în baza Hotărârii nr. 98/2006 şi 152/2006 ale
Comisiei Judeţene Alba, referitoare la stabilirea drepturilor de
proprietate privată asupra terenurilor.
Ţinând seama de respectivele hotărâri ce privesc reconstituirea
drepturilor de proprietate, oraşul Cugir va beneficia de 55,90 hectare
reprezentând drumuri forestiere, cantoane silvice şi pepiniere. Este
vorba de drumurile forestiere Valea Gruieţi, Valea Călene, drum
forestier Comarnici, Râul Mare, Valea Dăii, Prihodisti, Vinerea - Archiş
şi Boşorogu - la care se adaugă şi suprafeţele de teren aferente.

Drum blocat de aluviuni în zona Cugir
În urma precipitaţiilor căzute în perioada 26 - 27 iunie, pe raza
oraşului Cugir, din cauza unei viituri, Valea Gruşerii a inundat
drumul forestier care face legătura între DJ 704 şi satul Călene, pe
o porţiune de 500 metri. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
Cugir a intervenit cu un buldo-escavator pentru înlăturarea
aluviunilor. Din fericire nu au existat locuinţe afectate, iar traficul
autoturismelor a fost coordonat pe o rută ocolitoare.

CL Cugir prelungeşte durata de tragere a
unei finanţări rambursabile
Durata de tragere a liniei de finanţare referitor la un contract
de credit încheiat de Consiliul local Cugir şi Banca Comercială
Română în sumă de 50 de miliarde de lei, cu termen la 31.12.2008
s-a prelungit până la 31.12.2009. Din valoarea totală de 50 de
miliarde, au fost efectuate până la 20.06. 2009 trageri în sumă de
35 de miliarde, rămânând o valoare a liniei de finanţare nefolosită
de 15 milioane, reprezentând obiective d e investiţii cum ar fi:
modernizarea străzii Alexandru Sahia, alimentare cu apă şi execuţie
canalizare Vinerea.
Prelungirea perioadei de tragere s-a datorat în opinia direcţiei
economice a primăriei unor factori obiectivi de întrerupere a
lucrărilor pe perioada de iarnă: greutăţile privind aprovizionarea
cu materii prime, circulaţia rutieră pe străzile unde se execută
lucrările. De menţionat că perioada de graţie prevăzută în contract
este de doi ani, respectiv până în luna mai 2010.

Să ne cunoaştem oraşul!
BISERICA ORTODOXĂ, cu hramul
„Sfânta Treime” a fost construită în
anul 1809. La 8 iunie 2009 a fost
sărbătorită împlinirea a 200 ani de
existenţă .Cu această ocazie a fost
organizată o slujbă omagială , aniversară
, de amploare.
BIBLIOTECA Casei de Cultură a
oraşului Cugir conţine cca 60.000
volume situate în 0,75 km de” raft”.
PENSIONARII din Cugir sunt în
nr. de 6460 ceia ce reprezintă 24,5%
din populaţia oraşului.
PENNY MARKET al treilea mare
magazin alimentar, s-a deschis la Cugir
miercuri 10 iunie 2009. Precedentele
dou ă sunt : „Ulpia Traian a”MARKET
şi
„LIBERTA”
MARKET”.
ANUL ŞCOLAR 2008/2009, s-a
încheiat vineri 12 iunie 2009. Au
absolvit Gimnaziul (clasa VIII-a) un
nr. de 191 elevi. Grad ul de
promovab ilitate fiind 91,8%.
Absolvenţi de liceu sunt 339 , având
gradul de promovabilitate 98,5%.
MITOCARU CLAUDIU este
component al echipei naţionale de
juniori, care a câştigat campionatul
mondial de Rugby, disputat în capitala
Nairobi a statului Kenia-în mai 2009
. Este şi membru al echipei naţionale
de rugby-seniori, care a ocupat locul II
la campionatul internaţional de rugby,
disputat în Grecia tot în mai 2009.
Este antrenat de către do mn ul

Homeniuc Ionel, antrenorul echipei
cugirene Rugby Club Cugir .
La firma BULBUCAN –se află
în stadiu de finalizare un lot de 3
Maşini-Unelte .În stadiu de pregătire
a fabricaţiei , se mai află alte 3.În anul
2008 a livrat tot 3 exemplare-cu
destinaţie Germania. În acest fel firma
a reluat tradiţia Cugirului de „
executant şi furnizor de maşini
unelte”. Produsele sunt destinate
execuţiei de „caiete cu spirală”.
STAŢIA CFR DE MĂRFURI
CUGIR (sau Antestaţia CFR) cu 5
linii nu mai funcţionează din anul
1995. În prezent sunt sustrase şinele
de la 2-3 linii .
COLECTAREA SEPARATĂ A
OBIECTELOR di n PLASTIC
(PETURI) a început în anul 2008.Se
urmăreşte extinderea şi eficienţa
operaţiunilor. Nu toţi cetăţenii
respectă regulile stabilite de autorităţi.
NOTARUL PUBLIC , serviciu de
larg interes cetăţenesc, a fost creat în
anul 1996. În cei 13 ani de existenţă a
efectuat peste 89.600 operaţiuni
notariale şi peste 200.000 informaţii
juridice (verbal).
Înfiinţarea Biroului de Carte
funciară la Cugir ar fi un sprijin şi
mai util pentru concetăţenii noştri.
Consilier local, ing. Aurel
VOICU
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Din 16 iulie se închide halda de gunoi de
la Vinerea
Oraşul Cugir se află în situaţia de a închide
halda de gunoi de la Vinerea în data de 16 iulie
a.c, conform calendarului de încetare a activităţii
depozitelor de deşeuri neconforme, stabilit de
H.G. Nr. 349/2005, hotărâre care prevede cadrul
legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare
a deşeurilor, în condiţii de protecţie a mediului şi
a sănătăţii populaţiei. Trebuie menţionat faptul
că nu doar localitatea noastră se confruntă cu
această situaţie, ci numeroase alte localităţi din
ţară, pentru care au fost stabilite termene clare
de către Guvernul României.
Administraţia locală Cugir a manifestat
permanent interes pentru găsirea unei soluţii reale
şi avantajoase pentru oraş şi cetăţenii Cugirului.
În
u rma
contactării
Consiliilor Locale
din mai mu lte
oraşe,
a
Co nsiliul ui
Judeţean Alba, a
diverselor firme
specializate, s-a
reuşit stabilirea
unui acord cu o
haldă ecologică
din alt oraş, care
va prelua gunoiul
co lectat de pe
raza localităţii
noastre.
Populaţia
oraşului Cu gir
treb uie
să
înţeleagă că este în
beneficiul ei să
manifeste interes
pentru o cât mai
bună selectare a
gunoiului pentru
ca acesta să poată
fi valorificat
astfel încât , cantitatea de gunoi transportată către
altă locaţie să fie cât mai mică. Acest lucru va
garanta menţinerea unor costuri rezonabile cu
depozitarea reziduurilor strânse de la populaţie.
În prezent există deja implementat un sistem
de colectare selectivă în zona locuinţelor colective,
dar el va fi perfecţionat din luna august, când se
vor amplasa în 15 puncte din localitate seturi de
câte trei eurocontainere inscripţionate
co respun zător fiecăru i tip de deşeu .
Eurocontainerele vor fi destinate colectării
separate a hârtiei şi a cartonului, a plasticului şi
a sticlei, iar populaţia este rugată să respecte

Poliţia
Comunitară
vă informează
Activitatea desfăşurată de către patrulele din
cadrul Serviciului Poliţia Comunitară Cugir în
perioada 15.06. - 05.07.2009, s-a evidenţiat prin
următoarele:
- Conform H.C.L. 10/2005, privind aruncarea
în locuri publice neautorizate a gunoiului menajer,
precum şi pentru neîncheierea contractului de
salubrizare menajeră cu o unitate specializată,
au fost sancţionate contravenţional 2 persoane,
cu amenzi în cuantum de 60 lei;
- A fost sancţionată cu avertisment 1 persoană
la H.C.L. 10/2005, pentru prod ucerea de
zgomote, de natură să deranjeze vecinii, în
intervalul orar 22,00-6,00;
- A fost san cţionată contravenţional 1
persoană la H.C.L. 10/2005, pentru amplasarea
fără avizul Primăriei oraşului Cugir, a unei mese
de expunere şi vânzare, cu amendă în valoare de
70 lei;
- A fost sancţionată contravenţional, conform
H.C.L. 10/2005, 1 persoană care staţiona cu
autovehiculul pe trotuar, cu amendă în valoare
de 50 lei;
-În data de 21.06.2009 agenţii comunitari au
participat la asigurarea măsurilor de ordine cu
prilejul desfăşurării şedinţei Adunării Generale a
Composesoratului Grăniceresc Cugir;

destinaţia acestora şi să păstreze curăţenia la
locul de depozitare.
Trebuie să menţionăm faptul că, după data
de 16 iulie, în zona locuinţelor individuale
societatea de salubritate va prelua strict
deşeurile provenite din activităţile casnice,
denumite în lege „deşeuri menajere” şi anume:
hârtie şi carton, materiale plastice, lemn,
metale, sticlă şi ambalaje de orice fel, deşeuri
biodegradabile provenite exclusiv de la
bucătării, îmbrăcăminte, textile, încălţăminte
şi alte deşeuri nebiodegradabile.
Deşeurile predominant vegetale
provenite din grădini, trebuie reciclate prin
compostare, de preferat la locul de producere
de către fiecare
locuitor, putând fi
ulterior folosit ca
şi îngrăşământ de
foarte
bună
calitate în propria
gosp odărie. În
cazul în care acest
lucru nu este
posibil, vor fi
ridicate la cerere,
con tra cost, de
către operatorul
de salubritate, care
le va transporta la
staţia
de
compostare a
oraşului.
Deşeurile din
d emolări
şi
con strucţ ii,
c on sid erat e
c o n t a mi n a t e ,
inclusiv pământ şi
p ietre,
se
colectează separat
şi vor fi ridicate la
cerere, contra
cost, de către operatorul de salubritate şi
transportate la locul indicat de Primăria
oraşului Cugir.
Deşeurile voluminoase (mobilier, deşeuri
de echipamente electrice şi electronice DEEE,
etc.) se colectează la sediul firmei de
salubrizare sau prin campanii locale de
colectare.
Selectarea selectivă a gunoiului este nu doar
un semn al civilizaţiei, ci şi un mijloc de
economisire şi de protejare a mediului.
Ing. Angelica OLTEAN

- Au avut loc acţiuni de verificare a
construcţiilor şi grădinilor dintre calea ferată
şi râu, privind existenţa contractelor de
închiriere cu CFR;
- Au fost intreprinse acţiuni de somare a
persoanelor fizice şi juridice, în număr de 350
locuinţe, despre obligativitatea încheierii
contractelor de salubrizare menajeră cu o
unitate specializată (SC G&E INVEST
CUGIR), conform HCL 10/2005 art. 2 lit. h.
Şef Serviciu Poliţia Comunitară Jr.
Florin ARION

ANUNŢ
SC APA CTTA SA
SUCURSALA CUGIR,
aduce la cunoştinţa
publicului că începând
cu data de 01.07.2009
programul de lucru al
societăţii,
inclusiv al casieriei
este între orele 8 - 16
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- MIHĂILĂ ADELIN-ANTONIOVIOLIN;
- MĂRGINEAN DARIA ANDREEA (ACT
TRANSCRIS – născut în localitatea
ESQUIVIAS – SPANIA);
- PUGNA ARIANA VALENTINA ( ACT
TRANSCRIS- născut în localitatea
ONTINYENT-VALENCIA-SPANIA);
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- MUREŞAN FLORIN şi SIMEDRU
VIORICA;
- POPESCU SILVIU-EUGEN şi HAN
MARIANA-CORINA;
- SELEJAN CIPRIAN-EUGEN şi
BURLAN ADINA-MARIA;

- VAEDEAN RADU-IOAN şi RADU
IOANA;
- GURGUI DOREL şi LUNGU ANA;
DECESE ÎNREGISTRATE:
- ALDEA AURICA, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.Răul Mic, nr.80;
- DARABANŢ ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.M. Viteazu, nr.127;
- DĂIAN IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Mărăşeşti, nr.20;
- DIOANCA VERONICA, cu ultimu l
domiciliu în Cugir, str.Alex.Sahia nr.17;
- MUNTEAN IOAN, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str. Ştefan cel Mare, nr.7, ap.18,
Judeţul Alba;
- BURZ TODOR, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Deal, nr. 26;
- IOSIF IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str. A. Iancu, nr.20;

- BOGDAN ALIN şi PINCA IOANA;
- NEGOI ROMULUS-CORNELIUS şi
MANCIULEA IOANA-ANDREEA;

Rodica Felicia Crăciun-Drăgoi
Nicoleta Loredana Daicu
Ofiţeri Stare civilă

Reţeta Compensată
„Poticărăşu mi-o zis
Că leacuri la inimă nu-s
Dar reţeta compensată
Se eliberează-n dată… “
Şi uite aşa, lună de lună, reţeta compensată te aduce vrei nu vrei la medicul de familie.
V-a încercat vreodată un junghi? Vi s-a înfundat nasul? Aţi fost vreodată bolnavi? Dacă am
putea comunica în grup, Da-urile spuse în cor, cred că ar depăşi Nu-urile existente. Am spus
din păcate!
Nu o să vă vină să credeţi dar eu am descoperit un leac. Vi-l recomand şi dumneavoastră!
Te prezinţi la medicul de familie, la medicul meu e plin ochi de fiecare dată. Nu se vaită
nimeni. Tot omul stă civilizat aşteptând terapia miraculoasă.
Mă fac mică-ntr-un scaun şi aştept.
Ştiu că timpul nu trece mai repede sau mai încet, el trece mai plin sau mai gol, totul este săl mulţumeşti. Tensiunea mea a luat-o razna, nu se joacă.
Sunteţi curioşi să aflaţi ce face lumea dincolo de sala de aşteptare, ştiţi ce se întâmplă în
oraşul în care locuiţi, ce se întâmplă pe continentul în care trăiţi, dincolo de stelele care se văd
şi dincolo de stelele care nu se văd?
Ei bine, aici şi numai aici veţi afla tot, dar tot!
Bătrânelul cu ochelarii negri, proaspăt bărbierit , cel care ţine-n mână plasa neagră e văduv
începe să povestească. Rămas singur, uită de multe ori după ce merge-n cămară şi face-un dute vino până-n bucătăria în speranţa că o să-şi aducă aminte. Are trei copii, toţi plecaţi ( mi se
par mie că ochii i s-au umezit) sau…Cel mai important obiect din casă, casa lui plină de
amintiri e telefonul, sunetul lui îi dă mari emoţii, care o fi? Sunt sănătoşi oare Doamne?
Lumea din sală tace, oare ce gândeşte fiecare? Îmi simt inima bătând mai tare, bătrânelul se
ridică i-a venit rândul.
Am senzaţia că tensiunea-mi scade.
S-a deschis uşa, a mai intrat un domn, slab, supt la faţă, cu unghia de la degetul mic netăiată
(o fi ceasornicar şi-o foloseşte ca şurubelniţă). Este puţin palid. A găsit un loc şi se aşează. Dar,
abia acum văd- este nervos, dar ce nervos! Şi ştiţi pe cine? Pe guvernanţi. Săracii guvernanţi! De
multe ori am impresia că victimele fulgerelor noastre, sunt de cele mai multe ori cei mai slabi
decât noi: copii, care sunt copii. Bunica care de când e bunică, adică de când a predat frânele,
a pierdut pe nesimţite o parte din autoritate, de când se mişcă mai greu lumea se împiedică de
ea.
Dar guvernanţii, n-as fi crezut niciodată!
Ei sunt puternici. Doamne, de n-ar suferi de tensiune noul pacient că ce-i la gura lui…s-a
legat şi de mama guvernanţilor…of!
Mai alături doi pacienţi, deloc tineri se amuză:
Şti noua versiunea la “Puşca şi cureaua lată?”
Nu!
Am două variante :”Puşca şi cureaua lată / Ce buget aveam odată…”
Sau
“Puşca şi cureaua lată / Ce ficiori am fost odată….”
Lumea din sala de aşteptare, zâmbeşte, ce terapie grozavă! Oare astăzi sunt tot mai puţini
bolnavi? Se dau reţete naturiste (gratuite), pui pipi pe rană şi rana se închide miraculos,
(tratament oferit cu garanţii de 100% vindecare recomandate de-o bătrânică).
Doamne, de n-ar auzi doamna doctor!
Îmi vine rândul, ce păcat, dar nu-i nimic, luna viitoare vin din nou şi în sala de aşteptare vor
fi alţi pacienţi şi tensiunea mea sper ca din nou să scadă, că medicamentele…
Ştiu că pe reţeta fiecăruia, medicul meu de familie a trecut puţin optimism, speranţă,
încredere şi răbdare. Mi-as dori un fel de microradiografie, nu a aparatului respirator, ci al unui
alt organ la fel de vital- al sufletului.
Lumea oamenilor simpli e o lume complicată, iar lumea oamenilor complicaţi este o lume
simplă. Nu uitaţi, când mergeţi la medicul de familie, nu intraţi prin faţă, faceţi un popas în sala
de aşteptare, lăsaţi cuvintele să curgă ca un izvor liniştit. Şi tăcerea e preţioasă, atunci când
aşteptăm răbdător să vină timpul rodirii, căci altfel nechibzuite, spuse la întâmplare uneori
cuvintele rănesc, mint şi dor.
“Deci cercetând a mea-ncercare,
Batjocorii nu da-voi zvonul,
Că doară cu-ndemânare
Hârtiei i-a şoptit creionul” (Esenin)
Cu valori tensionale normale,vă salută, NONA
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La Vinerea, 20 de copii
urmează cursurile grădiniţei de
vară
În plină vacanţă de vară, 20 de preşcolari din Vinerea au
acces la diferite activităţi educaţionale interesante, la drumeţii şi
la jocuri interactive coordonate de către cadrele didactice ale
Grădiniţei cu Program Normal Vinerea. Este vorba despre un
program educaţional numit „Şotron”,
iniţiat de Asociaţia Neguvernamentală
Ovidiu Rom în colabo rare cu
Inpectoratul Şcolar, care poate fi pus
în practică în localitatea Vinerea prin
implicarea voluntară a cadrelor didactice
ale acestei instituţii, Anişoara Flimon,
Nicoleta Huşciuc, care sunt
formatoarele proiectului, precum şi a
educatoarele Otilia Mailat, Nicoleta
Drâmb şi Alina David.
Grădiniţa de vară, inaugurată luni,
6 iulie se desfăşoară pe parcursul a două
săptămâni, timp în care cadrele didactice încercă să completeze
cunoştinţele copiilor dobândite în timpul anului şcolar, cu
informaţii noi şi activităţii diferite şi deosebite. Programul este
unul mult mai flexibil, cu lecţii, pauze, drumeţi, jocuri educative,
vizite la diferite instituţii, a căror temă centrală este ocrotirea

VOX POPULI:

planetei. În acest sens, în centrul acţiunilor se află o poveste
„Omida cea flămândă” de Eric Carle, educatoarele încercând să
facă o paralelă între foamea permanentă de care dă dovadă omida
şi dorinţa copiilor de a afla necontenit lucruri noi. Cei 20 de
copii manifestă interes şi plăcere faţă de acţiunile în care sunt
implicaţii, mai cu seamă că, multe dintre ele, presupun ieşirea în
natură cu scopul de a observa plantele din mediul apropiat,
ciclul de viaţă al insectelor, efectele activităţii omului asupra
mediului, precum şi acţiuni de colecţionare a
diferitelor materiale din natură şi acţiuni de
ecologizare a mediului înconjurător. Ca şi anul
trecut, când a avut loc prima ediţie şi de
această dată proiectul se bucură de succes,
întrucât grădiniţa de vară a atras nu doar
preşcolarii care urmează cursurile grădiniţei,
ci şi fraţii şi surorile acestora, chiar şi copiii
veniţi în vacanţe la bunici.
Evenimentul s-a aflat şi în atenţia
primarului, Adrian Teban care, joi 9 iulie a
vizitat cu rsurile grădiniţei de vară,
manifestându-şi plăcerea de a fi în mijlocul
celor mici. Totodată, primarul Cugirului a felicitat educatoarele
implicate în mod voluntar în desfăşurarea acţiunilor şi le-a
asigurat de întregul sprijin al administraţiei locale în desfăşurarea
prezentă şi viitoare a acţiunilor de acest tip, şi nu numai.
Grădiniţa Vinerea, Director , Anişoara FILIMON

Ce părere aveţi despre organizarea Festivalului
Internaţional de Folclor de la Cugir?

Consiliul local, Primăria şi Casa de Cultură vor organiza în perioada 22-23 august Festivalul Internaţional de Folclor, în
locul Festivalului Berii. La eveniment sunt aşteptate trupe folclorice locale, naţionale dar şi internaţionale, la eveniment
confirmându-şi participarea un ansamblu din Wassenburg (Germania) şi unul din Arrien (Franţa).

Corina Ileasă
Aşteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne pregăteşte primăria în această vară. Ideea unui Festival Internaţional de
Folclor este foarte interesantă şi cred că va stârni curiozitatea cugirenilor. Apreciez iniţiativa conducerii primăriei
pentru că sunt convinsă că organizarea unui asemenea eveniment nu este deloc o sarcină uşoară, pentru că
presupune implicare şi mult interes. Voi participa cu multă curiozitate.
Oana Pădurean
E bine că se vrea promovarea folclorului, dar mi se pare că acum sunt probleme mai grave de rezolvat şi se pot
investi banii în lucruri care să ajute oraşul şi oamenii fără serviciu. Mi se par la ora actuala bani investiţi aiurea, mai
ales când mă gândesc la starea drumurilor.
Viorel Joldeş
Mă bucur să aud acest lucru şi trebuie să constat că se vede că la primărie sunt oameni tineri, cu iniţiativă. Un
astfel de eveniment este bine venit pentru că am fost destulă vreme un oraş închis din multe puncte de vedere,
inclusiv cultural. Un festival internaţional de folclor este o modalitate prin care putem să ne promovăm talentele
locale şi, în acelaşi timp, avem şansa să vedem şi talentele altor ţări. Evenimente de acest fel sunt foarte bune pentru
că ne pot scoate din întuneric şi prostie.
Cetina Olea Maria
Am auzit că şi Cugirul, cu ansamblul de la Vinerea, va participa la un festival de folclor din Franţa şi Germania.
Consider că este un lucru extraordinar, la fel cum este şi organizarea unui festival internaţional la Cugir. Avem
nevoie şi de evenimente care să ne mai descreţească frunţile. Sper să nu fie un efort bugetar prea mare pentru oraşul
nostru.
Luminiţa BIRĂESC

Poliţia oraşului Cugir, despre
delicvenţa juvenilă
Ne-am găndit la acest articol, întrucât în oraşul nostru
un număr mare de tineri cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani
au comis şi continuă să comită infracţiuni, în special
furturi.
De asemenea mulţi minori
consumă băuturi alcoolice,
lipsesc regulat de la cursurile
şcolare şi vagabondează, de
multe ori fiind nevoiţi să-i dăm
în urmărire şi să-i readucem în
mijlocul familiei.
C u n o a ş t e r e a
comportamentului acestora
este deosebit de importantă
pentru eficienţa muncii de
prevenire, fiind necesară
depistarea operativă a minorilor
care se află în situaţii care îi
expun pericolului de a deveni
infractori ori de a comite fapte
antisociale ce pot degenera în infracţiuni.
Cauzele săvârşirii acestor infracţiuni sunt:lipsa unor
fonduri materiale şi băneşti care să asigure condiţii decente
de creştere şi educare , apariţia şi creşterea îngrijorătoare
a
grupurilor
care
favorizează
comiterea
infracţiunilor(grupuri stradale şi de cartier, medii viciate),
formate din infractori majori la care sunt atraşi şi minorii,
existenţa unor boli psihice ereditare, netratarea acestora
precum şi proliferarea necontrolată a unor publicaţii, filme
cu caracter violent şi pornografice, toate pe seama lipsei
de educaţie.
Alte cauze subiective ţin implicit de temperamentul
uman, care fac ca oamenii să se diferenţieze unul de altul,

şi caracterul format din însuşiri sociale ale individului,
toate acestea punându-şi amprenta asupra viitorului
minorilor..
În luarea măsurilor pentru diminuarea sau înlăturarea
unor astfel de cauze sunt angrenate nu numai unităţile
de poliţie ci şi unităţile şcolare împreună cu alte instituţii
cu atribuţii legale în acest domeniu.
Pentru prevenirea
delincvenţei juvenile,
de către noi, au fost
efectuate întâlniri cu
diriginţii şi elevii,
prelucrându-se diferite
teme de prevenţie cât
şi exemplificarea unor
cazuri atât pozitive cât
şi negative.
Cel mai important
rol în educaţie îl are
familia(adică cei şapte
ani de acasă).
În acest cotext
facem apel la toate
instituţiile abilitate ca pe viitor să colaborăm în
supravegherea locurilor şi mediilor frecventate de minorii
problemă, iar împreună să luăm măsuri pentru diminuarea
şi înlăturarea cauzelor care conduc la comportamentul
deviant al tinerilor.
În continuare instituţia noastră va veghea permenent
la educaţia şi comportamentul tinerilor pentru a nu deveni
delicvenţi.
Şeful Poliţiei Cugir, Comisar Şef,
Nicolae OLARU

de

C ugir

Sfatul Specialistului:
Cârtiţa, folositoare
sau dăunătoare ?
Lumina. Iată un element fără de care viaţa nu ar exista
sau ar fi, cel puţin, searbădă. Chiar dacă nouă, oamenilor, ni
se pare imposibil să trăim în lipsa ei, există un animal care
nu are nevoie de razele binecuvântate ale soarelui. Este
vorba despre cârtiţă. Un animăluţ timid care dă mari bătăi
de cap cultivatorilor, în special grădinarilor. Aceasta preferă,
în locul luminii, întunecimea tunelurilor pe care le sapă cu
sârguinţă în căutare de hrană.
Deşi este aproape în totalitate lipsită de vedere din cauza
pieliţei groase care îi acoperă ochii şi urechile, cârtiţa poate
percepe unele vibraţii şi poate, de asemenea, simţi lumina.
De aceea este puţin probabil să o vedem în afara tunelurilor
pe timpul zilei. Este drept, uneori pe timpul nopţii, aceasta
părăseşte habitatul ei natural, dar pentru un timp foarte
scurt.În lipsa moviliţelor mici pe care cârtiţa le face, existenţa
ei ar putea foarte bine să treacă neobservată.
Pentru cultivatori însă acestea sunt semne care îi duc
imediat cu gândul la micul infractor. Nu de puţine ori, aflată
în căutarea hranei, ajunge să roadă rădăcinile şi bulbii
plantelor pe care le întâlneşte în pământ. Din această pricină,
cei mai mulţi ţărani văd în acest animal o adevărată pacoste.
Cât despre tunelurile pe care aceasta le sapă, oamenii de
ştiinţă spun că au proprietatea benefică de a ajuta la aerisirea
solului.
Pentru o vieţuitoare în aparenţă fragilă, cârtiţa munceşte
aproape neîncetat pentru a-şi construi laborioasa reţea de
tuneluri. Uneori poate săpa şi patru metri şi jumătate pe
oră, într-o zi fiind capabilă să sape până la 30 metri de galerie
subterană. O singură cârtiţă poate săpa de-a lungul vieţii
sale, adică cel mult cinci ani, o galerie care să măsoare 350
de metri.La prima vedere am fi tentaţi să credem că aceste
labirinturi sunt făcute la întâmplare. Total greşit. În urma
unor studii s-a constatat că există două tipuri de tuneluri.
Cele mai adânci dintre ele sunt ascunzătorile. Acest tip de
tunel este cel săpat pe verticală. Cele folosite pentru
depozitarea hranei sunt săpate pe orizontală şi sunt la un
nivel superior. Despre trăinicia acestor cazemate subterane
nu este nicio îndoială că este durabilă, întrucât rezistă mai
mult de cinci ani.
Cârtiţa este de cam mărimea unui şobolan, având capul
acoperit cu o blană închisă la culoare. Ea trăieşte în cea mai
mare parte a anului singură, doar iarna târziu masculii încep
să caute femelele prin galerii. După 4-6 săptămâni apar şi
puii. Într-un an un cuplu poate avea în general unul sau doi
pui, rareori născându-se trei, patru, maxim 5 pui.
În ce priveşte întrebarea dacă cârtiţa este folositoare
sau dăunătoare există două păreri în această privinţă: cei
mai mulţi dintre agricultori consideră cârtiţa un animal
foarte dăunător, care distruge rădăcinile şi bulbii plantelor,
producând mari pagube culturilor agricole O a doua părere
este cea a ecologiştilor care spun că este foarte utilă, în
primul rând că se hrăneşte cu tot felul de insecte dăunătoare
care ar produce mai multe pagube decât cârtiţa, şi în al
doilea rând galeriile pe care le sapă contribuie la aerisirea
solului şi la amestecarea straturilor de sol nutritiv pentru
plante.
Combatere. Se pare că nu puţine au fost încercările
gospodarilor de a îndepărta acest musafir nepoftit din
grădinile lor, cârtiţa fiind un animal care se încăpăţânează
să rămână în locul unde a găsit mâncare. O astfel de metodă
este inundarea galeriei cu apă sau folosirea unui dispozitiv
cu gaz cumpărat de la firmele de deratizare. Un aparat despre
care se spune că poate alunga cârtiţele este cel cu
ultrasunete. Zgomotul făcut de acesta reuşeşte să le ţină la
depărtare sau să le alunge.
Acum după ce aţi citit aceste informaţii despre cârtiţă,
dumneavoastră, dragi cititori, trebuie să decideţi dacă
cârtiţa este folositoare sau dăunătoare?
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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