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Veniturile bugetare ale Cugirului s-au dublat datorită fondurilor europene
Totalul veniturilor în 2015 sunt de 55.705.000 lei, din care peste 24.600.000 lei sunt venite de la UE pentru cele trei proiecte aflate în derulare din anul trecut. Aproximativ 21.000.000 reprezintă venituri proprii, iar restul provin de la bugetul statului ca sume defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor materiale şi de personal din învăţământ, alte cheltuieli descentralizate, plata drepturilor persoanelor cu handicap şi acordarea
subvenţiilor la încălzirea. Spre deosebire de anii precedenţi, localitatea noastră nu a primit niciun ban din impozitul pe venit pentru echilibrare, iar
sumele provenite din TVA sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a cheltuielilor amintite mai sus. Nici veniturile proprii nu acoperă integral
cheltuielile programate pentru anul în curs, astfel că o parte din investiţii le vom acoperi din excedentul bugetar de anul trecut.
Aşa cum spuneam, sume importante de bani vor intra în bugetul local ca urmare a proiectelor cu finanţare europeană. Este vorba de 16 000 000
lei pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor 1 Mai, str. Mihai Viteazul, str. Avram Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. 21 Decembrie 1989, str. Râul
Mic din Cugir şi str. Eroilor din Vinerea. Un alt proiect care aduce în oraşul nostru 6 000 000 lei este cel de modernizare şi dotare a ambulatoriului
din cadrul spitalului. În ambele cazuri lucrările au fost deja începute, sunt în plină desfăşurare şi sperăm să le finalizăm până la sfârşitul anului.
În ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura stradală, anul acesta ne-am propus să modernizăm străzile A. Vlaicu, Colinei şi Culturii a căror
valoare este de 2.215.000, sumă la care se adaugă cheltuielile cu studiile de fezabilitate. Tot la capitolul străzi, vom investii 120 000 lei în realizarea
planurilor de mobilizare şi mobilitate urbană, şi peste 30.000 lei în studii de fezabilitate necesare semnalizării rutiere Cugir-Vinerea şi amenajării

unei alei pietonale şi a unei piste pentru biciclişti.
Şi în anul 2015 investiţiile în sănătate vor continua să reprezinte o prioritate a administraţiei locale astfel că, pe lângă proiectul de modernizare şi dotare a ambulatoriului, administraţia locală va finanţa
Spitalul Orăşenesc Cugir cu 2.022.000 lei, din care 500.000 lei pentru cheltuieli materiale şi 1.522.000 lei pentru investiţii – reparaţii capitale şi dotări. Investiţiile se referă lucrările de la chirurgie pe care ne
pregătim să le finalizăm în săptămânile care urmează, la înlocuirea instalaţiei de alimentare cu energie şi la amenajarea unei parcări care să descongestioneze traficul din curtea spitalului. Peste 117 000 lei din
bugetul local sunt destinaţi achiziţionării unei mese de operaţie şi a unei lămpi scialitice.
La capitolul învăţământ, pe lângă bugetul necesar acoperirii cheltuielilor materiale, de personal şi asigurării burselor pentru elevi, sunt prevăzuţi 110 000 lei pentru întocmirea documentaţiilor necesare
reabilitării clădirilor tuturor instituţiilor şcolare şi a grădiniţelor de pe raza oraşului Cugir. Anul acesta vom finaliza lucrările de la atelierul Colegiului Tehnic I.D. Lăzărescu pentru care au fost alocaţi aproximativ
230 000 lei.
Nici sportul şi cultura nu vor fi neglijate, astfel că am alocat un buget care va permite organizarea unor evenimente majore cum ar fi Zilele Tineretului, Ziua copilului, Ziua persoanelor vârstnice, Festivalul
"Toamna Cugireană", precum şi a altor manifestări culturale cum ar fi: teatru, film, spectacol muzical. Pe lângă finanţarea activităţilor cultural sportive, anul acesta ne-am propus să modernizăm Căminul Cultural
din Vinerea unde sunt organizate diferite spectacole tradiţionale şi alte evenimente importante pentru comunitate. Un alt obiectiv care va fi modernizat este stadionul CSO Cugir unde se va înlocui gardul actual
şi se va realiza o copertină care să protejeze lucrările deja executate la tribună.
Ca şi anii precedenţi, vom avea probleme la plata la plata salariilor din învăţământ, însă vom solicita completarea sumelor la rectificările bugetare care vor avea loc.
Adrian TEBAN, primarul orașului Cugir

Înființarea Serviciului Centru Social Multifuncțional
pentru persoane cu nevoi speciale
De luna aceasta, copiii cu dizabilităţi şi
adulţii cu handicap pot apela la serviciile centrului Social Multifuncţional pentru Persoane
cu Nevoi Speciale din Vinerea. Consiliul Local al oraşului Cugir, întrunit în şedinţă publică
ordinară în data de 29 ianuarie a aprobat
înfiinţarea acestui serviciu care îşi va desfăşura
activitatea în imobilului de pe str. Morii nr.5.
Aflat în subordinea SPAS Cugir, centrul
este o structură nou funcţională, însă putem
spune că va continua misiunea pentru care a
fost construită această clădire. Reamintim că
aici a funcţionat până acum doi ani un centru
similar, creat în baza unui proiect european
câştigat de Consiliul Judeţean, în parteneriat cu
administraţia cugireană.
În cadrul Centrului Social Multifuncțional
pentru persoane cu nevoi speciale va activa un
personal calificat: asistent social, psiholog,
psihopedagog, kinetoterapeut, un administrator şi un șef al Centrului. Prioritatea întregului
personal care activează în acest mediu este să
promoveze şi să asigure bunăstarea şi siguranţa
fiecărui copil şi adult beneficiar.

Serviciile care vor fi oferite de Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane cu Nevoi
Speciale vizează următoarele activităţi: evaluarea complexă şi multidisciplinară a copilului
cu disabilităţi din punct de vedere al nivelului
de dezvoltare motorie, cognitivă, a comunicării
şi limbajului, autonomiei personale; intervenţii
terapeutice de recuperare prin kinetoterapie,
terapie logopedică, terapie ocupaţională, pentru dezvoltarea autonomiei personale, stimulare cognitivă şi recuperare psihopedagogică;
informaţii şi grupuri de suport pentru părinţi;
personalizarea intervenţiei asupra copilului şi
familiei; consiliere şi servicii de specialitate
pentru adulţii cu handicap. Scopul acestui serviciu este de a asigura recuperarea medicală și
socială complexă a copilului cu handicap de pe
raza unității administrativ teritoriale Cugir, dar
şi a adulţilor cu handicap.
Menţionăm că numărul copiilor identificaţi
cu dizabilităţi creşte anual. Este nevoie de o
intervenţie holistică ceea ce presupune un complex de servicii menite a trata copilul ca pe un
tot unitar în diversitatea să bio-psiho-socială.
Numai astfel procesul recuperării medico-sociale va merge spre rezultatele scontate, spre
recuperarea totală sau aducerea dizabilităţii într-un stadiu stabilizat cu formarea de deprinderi
de viaţa elementare.
Prin înfiinţarea acestei structuri de sprijin, se doreşte ca persoanele aflate în dificultate
sau persoanele cu dizabilitate să aibă suportul
corespunzător din partea comunităţii, precum
şi din partea instituţiilor şi organelor de specialitate, ca o alternativă la soluţiile existente
în prezent de a avea şanse egale pentru o viaţă
echilibrată.
Pentru o informare suplimentară şi depunerea documentelor necesare furnizării serviciilor se poate face la sediul Serviciul Public de
Asistenţă Socială din Cugir, str. 21 decembrie
1989, nr. 3.
Prof. Horia ROTCHE,
Viceprimar

Primăria se pregăteşte pentru modernizarea
străzilor Aurel Vlaicu şi Colinei

În şedinţa publică ordinară din 29 ianuarie, la iniţiativa primarului
Adrian Teban, Consiliul Local Cugir a aprobat două Studii de Fezabilitate privind modernizare străzilor Aurel Vlaicu şi Colinei. Modernizarea acestora este considerată necesară atât pentru creşterea confortului
cetăţenilor şi asigurarea circulației auto și pietonale în condiţii optime,
indiferent de condiţiile climatice, cât şi pentru dezvoltarea turismului,
întrucât cele două străzi fac legatura cu obiectivele turistice din zonă:
Biserica Romano-Catolică, construită între anii 1824-1826, complexul
format de Castelul de Apă, Tăul lui Nilă și viaductele cunoscute sub
numele de Wasser Leine.
În ceea ce priveşte str. Aurel Vlaicu, la momentul de faţă aceasta
este pavată parțial cu piatră naturală aflată într-o stare avansată de
degradare, şi parțial pavată cu beton degradat și fisurat, pe ultimul
tronson fiind din pământ. Nu există trotuare şi spații de parcare special amenajate şi nici canalizare pluvială. Modernizarea străzii Aurel
Vlaicu se va realiza în trei etape: în prima etapă se va moderniza o
lungime de 300,00 m din stradă, în a doua etapă se va lucra pe o
porţiune de 575,00 m, iar în cea de a treia etapă se va interveni pe o
lungime de1265,00 m.
Potrivit studiului de fezabilitate, pe partea stângă, în sensul de mers spre drumul forestier, se va
amplasa un trotuar de lățime variabilă, încadrat cu borduri prefabricate din beton vibropresat. Pe
partea dreaptă, la cca 170m, accesul pietonal existent (care duce spre Biserica Romano-Catolică
și spre Turnul de Apă, respectiv apeductul Wasser Leine) va fi reabilitat şi va avea lățimea părții
carosabile de 2,40 m, iar adiacent de aceasta se va dispune o rigolă de 60 cm lățime din calupuri din
piatră naturală așezate pe o fundație din beton. La cca 85 m de la capătul dinspre strada Râul Mic,
cele două benzi de circulație sunt separate de un zid de sprijin de greutate, din beton simplu, care are
înălțimea elevației variabilă, de la 40 cm la cca. 2,0 m. Pentru a se putea prelua diferența de nivel
dintre cele două părți se propun reparații locale ale elevației și placarea acesteia cu piatră naturală.
Pe coronamentul zidului se propune montarea unui parapet din stâlpi din zidărie din piatră și mână
curentă din metal, înlocuindu-se bordurile din beton prefabricat existente, aflate într-o stare avansată
de degradare.
Apele pluviale se vor dirija spre bordură, o parte fiind colectate în rigola de acostament amplasată
la marginea părții carosabile, iar altă parte spre gurile de scurgere și apoi în canalizarea pluvială
proiectate.Vor fi amenajate şi parcări a căror suprafața totală va fi de 775 mp, iar zonele verzi afectate
de lucrările de modernizare vor fi reamenajate.
Investiţia se ridică la aproximativ 2.500.000 lei cu TVA şi va fi realizată din bugetul local, pe o
perioadă de 14 luni de la data demarării lucrărilor.
În ceea ce priveşte Strada Colinei, aflată la intersecția cu strada Aurel Vlaicu, datorită deselor
intervenții la reţele, nu mai există decât câteva bucăţi de asfalt, iar restul traseului fiind cu pământ.
Accesul din strada A. Vlaicu este foarte dificil, panta longitudinală a străzii este mare și doar primul
tronson este accesibil traficului auto, restul fiind accesibil doar circulației pietonale.
Potrivit studiului de fezabilitate, sistemul rutier va fi refăcut şi dimensionat corespunzător clasei
de trafic mediu. Va fi amenajată o alee pietonală lată de de 2,50 m din care 1,50 m este dedicată
circulației pietonale și 1,00 m pentru biciclete. Totodată, vor fi create 26 locuri de parcare, din care
8 locuri dispuse la 90o iar 18 locuri dispuse în lungul străzii, de o parte sau de alta. Apele pluviale se
vor dirija spre rigola proiectată amplasată în axul străzii.
Valoarea totală a cheltuielilor cuprinse în SF este de aproximativ 577.000 lei cu TVA, iar durata
de realizare a investiției este de 4 luni.
Trebuie spus că amenajarea aleii pietonale și pistei de bicicliști care leagă Turnul de Apă de viitorul
loc de agrement care se va amenaja în zona barajului de pe Râul Mic, este un alt proiect dezvoltat de
către Primăria Orașului Cugir.
Călin FURDUI, Administrator public
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Atestatul de producător
Prin Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor agricole se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător. Astfel vechiul certificat de producător se
înlocuieşte începând cu data de 03.11.2014 cu atestatul de producător.
Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ
al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel
local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi
care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop.
Acesta cuprinde informaţii şi date privind:
a) numele şi prenumele producătorului agricol; b) denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele
de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază se află
terenul/ferma/gospodăria.
Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea
ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice
în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se
solicită eliberarea atestatului de producător.
Verificările prevăzute la alin. (3) se fac în condiţiile legii, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/
gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comunei, oraşului,
municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi de către reprezentaţi ai oricărora dintre entităţile prevăzute la art. 4.
Modelul atestatului de producător, al registrului pentru evidenţa atestatelor de producător, regimul de completare şi utilizare al
acestuia, precum şi procedurile şi condiţiile specifice anulării atestatului s-a aprobat prin prin Ordinul nr.1846/2408 al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
Certificatele de producător emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pot
fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) utilizarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;
b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), cu amendă de la
200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din
sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice; c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli
persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de
la 3.000 lei la 4.000 lei; d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice,
cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei;
e) neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la 300 lei; f) desfăşurarea activităţilor de
valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin
un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt
produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/
sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la
15.000 lei la 22.500 lei; h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei
.
Jr. Mădălina URIȚESCU

Tipul de lucrări pentru cei care efectueză muncă în folosul comunităţii
Conform legislaţiei în vigoare, privind venitul minim garantat, cei care primesc ajutor social sunt obligaţi să presteze lunar
în folosul comunităţii câteva zeci de ore de muncă, în funcţie de
cuantumul ajutorului. Consiliul Local Cugir a aprobat în şedinţa
din ianuarie tipurile de lucrări pe care trebuie să le execute beneficiarii acestui tip de ajutor, precum şi alte persoanelor obligate
să presteze muncă în folosul comunităţii: desfundarea manuală
a şanţurilor; degajarea terenurilor de corpuri străine; săpătură
manuală în spaţii limită sub 1 mp; degajarea terenului de frunze
şi crengi; desfundarea şi curăţirea albiei sub podeţe; plantat arbori
şi arbuşti; fasonarea manuală şi mecanică a arborilor; curăţirea
manuală a zăpezii şi gheţii; măturatul manual pe carosabil, alei şi

trotuare; aşternerea manuală pe platforma drumului a materialelor de întreţinere: pietriş, nisip, piatră spartă, etc.
Planul de lucrări se stabileşte în fiecare an şi vizează
persoanele majore, apte de muncă din categoriile amintite.
Potrivit evidenţelor Serviciului Public de Asistenţă Socială,
în Cugir sunt în medie 50 de persoane active care trebuie să
desfăşoare aceste ore în fiecare lună.
Potrivit legii, persoanele active care refuză să presteze
orele de muncă în folosul comunităţii nu vor mai beneficia
de ajutorul social în luna respectivă.
Cristel DĂUCEANU, Șef Birou ADP

Transport gratuit pentru angajații
Serviciului de îngrijire socială și medicală la domiciliu
Pentru a sprijini Serviciul de îngrijire socială şi medicală la
domiciliu, Consiliul Local Cugir a decis să acorde dreptul la
legitimații de călătorie gratuite pe transportul public local îngrijitorilor la domiciliu, lucrătorilor sociali şi asistenților medicali
care desfășoară activitatea la domiciliul beneficiarilor. Decizia
a fost luată în urma solicitării făcute de către conducerea SPAS
Cugir, unde sunt încadrate aceste persoane, solicitare motivată de
necesitatea optimizării şi fluidizării activităţii serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu. Serviciul de îngrijire socială şi
medicală la domiciliu din cadrul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale şi al Biroului Asistenţă Medicală oferă persoanelor
vârstnice imobilizate la pat sau la domiciliu servicii de îngrijire de
bază (igienă corporală, hrănire, transfer, mobilizare), servicii de
suport (cumpărături, menaj, plată facturi, însoţire) şi servicii medicale (monitorizare parametri fiziologici, administrare medicaţie,
consiliere medicală).
Activitatea îngrijitoarelor la domiciliu, a lucrătorilor sociali şi
a asistentelor medicale este preponderent activitate de teren, iar
pentru a se răspunde eficient nevoilor beneficiarilor, li s-a asigurat

din anul 2011, transportul în comun necesar deplasării de la
un beneficiar la altul prin decontarea lunară a abonamentului. Însă, din luna septembrie nu au mai beneficiat de această
facilitate, motiv pentru care, nu de puţine ori angajatele au
achitat din fondurile proprii transportul în comun necesar
deplasării la domiciliul beneficiariilor şi rezolvării problemelor pe care aceştia le au.
În condiţiile în care numărul de beneficiari ai serviciilor
de îngrijire la domiciliu este în continuă creştere, timpul alocat fiecăruia ar trebui scurtat pentru a lua în calcul marja de
drum, ceea ce ar însemna un regres în activitatea serviciului.
Din aceste motiv, s-a considerat oportună asigurarea transportului intern zilnic (în timpul programului de lucru) cu un
mijloc de transport în comun pentru cele şase îngrijitoare la
domiciliu şi patru asistente medicale. Resursele financiare
alocate ar fi de 600 lei lunar, ținând cont de faptul că abonamentul pentru o persoană cu 40 de călătorii (luni-vineri) este
de 60 lei conform Hotărârii consiliului local nr. 98/2014.
jr. Viorica ȘTIRB-NEDEL, Șef S.P.A.S Cugir

„Mica Unire în suflet de copil”
Proiect educativ la Şcoala Gimnazială nr. 3 Cugir

Încărcaţi cu profunde sentimente patriotice şi cu dorinţa de a-şi dovedi cunoştinţele şi talentele, elevii Şcolii Gimnaziale Nr.
3 Cugir s-au reunit ieri, începând cu ora 13.00 pentru a sărbători Mica Unire, înfăptuită la 24 ianuarie 1859. Evenimentul a făcut
obiectul unui proiect educativ -, Mica Unire în suflet de copil” - iniţiat de profesorii coordonatori Luminiţa Cebotari, Daniela Igna,
Ionela Popa, Daniela Satmari, Mihaela Vereş şi Luminiţa Sgubea. Activitatea s-a dorit un prilej de a întâlni elevi, părinţi şi cadre
didactice, într-un cadru festiv-educativ, cu scopul de a educa spiritului patriotic al elevilor, dar şi de a dezvolta interesul faţa de
istoria neamului românesc.
În derularea activităţilor au fost implicaţi elevi ai claselor a V-a
A şi B, a VI-a B şi a VII-a B, care au recitat poezii tematice cum ar fi
„Românie” de Dimitrie Rachici, „Unirea Principatelor” de Grigore
Alexandrescu, „Ţara română către Moldova”, etc. Un grup de elevi
cu aptitudini teatrale au impresionat asistenţa cu sceneta „Moş Ion
Roata şi unirea”, dramatizare adaptată după o poveste de I. Creangă.
Nu au lipsit nici cântecele patriotice interpretate de cele două grupuri ale şcolii, Grupul “Anotimpuri” (condus de Luminiţa şi Adrian
Cebotari) şi Grupul “Mlădiţe cugirene” (condus de Ionela Popa). Şi
pentru că evenimentul a fost dedicat Unirii, la final, pe versurile lui
Vasile Alecsandri, elevii şi-au dat mână cu mână şi au întins hora
română.
Cu speranţa că proiectul şi-a atins scopul, iar elevii nu doar că şi-au îmbunătăţit, ci au şi înţeles importanţa cunoaşterii principalelor evenimente şi personalităţi istorice, cadrele didactice i-au recompensat pe toţi cei implicaţi cu diplome de participare.

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Curăţenia de primăvară
va avea loc la începutul lunii martie
Anul acesta, Campania – „Curǎţenia de primǎvarǎ în Oraşul
Cugir-2015” se va desfăşura în perioada 2 martie – 10 aprilie. Consiliul
Local Cugir a aprobat programul acestei campanii care prevede acţiuni de
igienizare a domeniului public. Ca de fiecare dată, vor fi implicate instituţiile
publice din oraş, asociaţile de proprietari şi locatari, şcoliile, ONG-urile,
bisericile şi agenţii economici.
Bugetul alocat curăţeniei de primăvară este de 2500 Lei, banii urmând a
fi utilizaţi pentru achiziţionarea de saci menajeri, mǎnuşi de unicǎ folosinţǎ,
sǎmânţǎ de iarbǎ şi gard viu.

Cugirul aderă la
Societatea Națională de Cruce Roșie
Oraşul Cugir va adera la Societatea Naţională de Cruce Roşie din
România- Filiala Judeţului Alba, urmând a dobândi calitatea de membru.
Consiliul Local Cugir a aprobat un proiect de hotărâre în acest sens, proiect
care prevede totodată şi încheierea unei convenţii de colaborare. Decizia
a fost luată în urma propunerii făcute de către societatea amintită, care a
încheiat parteneriate de acest tip cu mai multe autorităţi locale din judeţ.
Oraşului Cugir urmează a fi reprezentat în Societatea Naţională de
Cruce Roşie din România- Filiala Judeţului Alba de către primarul, Adrian
Teban.

Administraţia publică îşi propune să realizeze
noi lucrări de modernizare la Stadionul vechi
Consiliul Local al Orașului Cugir a aprobat în şedinţa ordinară din luna
ianuarie, actualizarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) pentru modernizare
Stadionului vechi. Iniţial, acest studiu a fost dezbătut şi aprobat în anul 2010,
însă au intervenit unele modificării a unor indicatori tehnico-economici,
motiv pentru care a fost readus în atenţia legislativului local.
Practic, este vorba despre unele modificări la proiectul copertinei ce
urmează a fi construită cu scopul de a proteja tribuna stadionului, reabilitată
de curând. Conform actualizării SF-ului, pe pilonii copertinei, la nivelul
I al clădirii se pot creea spaţii administrative, renunţându-se la varianta
construirii unui imobil independent. Avand in vedere că acestă soluţie implică
costuri mai reduse, iar finantarea proiectului se realizeaza din fonduri de
la bugetul local, Consiliul Local Cugir a fost de acord cu noile modificări.
Trebuie spus că proiectul de modernizare a stadionului vechi prevede, pe
lângă construirea copertinei amintite şi înlocuirea cu un gard transparent
a actualei construcţii aflată în stare de degradare. Totodată, se doreşte
amenajarea a două noi terenuri de tenis şi a unor spaţii de parcare. Valoarea
totală a investitie este de aproximativ 3.740.000 lei, fara TVA, iar durata
de realizare este de 12 luni

Poliţia Locală a oraşului Cugir
are în atenție persoanele fără adăpost
În vederea asigurării unui răspuns eficient pentru protejarea
vieții pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase
specifice perioadei de iarnă, Primăria Oraşului Cugir prin Serviciul
Public de Asistenţă Socială (SPAS) și Serviciul Poliția Locală a luat
mai multe măsuri privind identificarea, preluarea și transportul persoanelor fără adăpost și relocarea acestora în spații care să asigure
confortul termic, în perioadele cu temperaturi foarte coborâte.
În acest sens, autorităţile cugirene, prin intermediul Serviciului
Administrarea Domeniului Public, au amenajat un spaţiu în incinta
grădiniţei de pe Râul Mic, unde oamenii străzii pot fi adăpostiţi pe
timp de noapte. Pe lângă un adăpost călduros, ei pot beneficia de
lichide calde şi hrană oferite de Cantina Socială a Serviciului Public de Asistenţă Socială. Înainte de a fi duse la adăpost, starea de
sănătate a acestor persoane este evaluată la spitalul din Cugir, în
baza unui parteneriat încheiat între Primărie şi serviciile implicate
în acest demers.
De la începutul anului şi până în prezent, patrulele poliţiei locale
au identificat două persoane în clădirea abandonată de pe strada Tineretului şi încă una care se adăpostea într-un cămin de apă dezactivat aflat la periferia pădurii de pe Râul Mare, care însă au refuzat să
fie transportate în centrul special amenajat de către autorități, motiv
pentru care acestea vor fi monitorizate de Poliţia Locală Cugir pentru întreaga perioada a sezonului rece.
Cugirenii care observă persoane fără adăpost ce își duc viața pe
străzile orașului sunt rugați să sune la dispeceratul Poliției Locale,
telefon 0258-755455, iar un echipaj se va deplasa pentru a identifica
aceste persoane, pentru ca mai apoi, împreună cu celelalte servicii
implicate, să se ia măsuri pentru ajutorul acestora.
				

Jr. Horațiu GĂLDĂU
Șef Serviciu Poliția Locală
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Cultura în actualitate

Indiferent de epocă, perioadă sau statut politic, pentru o
naţiune care doreşte să se dezvolte pe baze solide trebuie să
fie prioritare învăţământul, sănătatea şi cultura, fără de care
aceasta nu poate exista. Cultura este un domeniu care nu
aduce niciodată profit material, dar contribuie substanțial la
îmbogățirea intelectuală și mai ales spirituală a omului. Având
ca punct de plecare aceste precepte colectivul Casei de Cultură
a Orașului Cugir împreună cu Primăria Orașului Cugir și
Consiliul Local Cugir și-au propus pentru anul 2014 o gamă
diversificată de activități care să satisfacă toate gusturile și
toate categoriile de vârstă.
În vederea ameliorării pregătirii profesionale echipa de
lucru din cadrul Casei de Cultură s-a înscris și a participat la
cursuri de formare, în domeniul realizării proiectelor în special în management și achiziții ( Țigănilă Diane, Oprișiu Silviu
și Bejenar-Bugeag Ana). A fost depus un proiect la Ministerul
Culturii, fonduri SEE, cu titlul “Cugirul la granița dintre două
imperii”, întrucât obiectivul nostru principal este punerea în
valoarea a uriașului patrimoniu istoric al localității.
Au fost organizate 89 de activităţi culturale la care au participat, per total, un număr de aproximativ 50.000 de spectatori,
din Cugir, din împrejurimi și din străinătate. Unele dintre aceste
manifestări au fost organizate în parteneriat cu reprezentanții
instituțiilor de învățământ, ONG-urilor, asociaţiilor profesionale și cultelor religioase.
Casa de Cultură are ca sedii secundare: Cantina, Căminul
Cultural Vinerea și Sala de sport de la Școala Gimnazială Nr.
3 unde au fost organizate, sub formă de parteneriat sau prin
închiriere, manifestări neplanificate care aduc venituri la bugetul local.
Pe plan artistic, activitatea se desfășoară pe diferite compartimente: Taraful și soliștii de muzică populară, Ansamblul
Câmpul Pâinii - Vinerea, formaţia MilleniumC, Cercul de teatru,
Cercul de pian, canto, chitară, Grupul folcloric “Mlădiţe Cugirene”, trupele Amurg și StarDust.
Taraful și soliștii de muzică populară au participat la toate
evenimentele folclorice organizate de către Casa de Cultură şi
au susţinut programe artistice individuale sau de grup. Taraful a
acompaniat cu succes Ansamblul “Câmpul Pâinii” şi a participat alături de acesta la toate festivalurile şi evenimentele la care
au fost invitaţi, atât în ţară cât şi în străinătate.
Formaţia Millenium C a participat la manifestările culturale organizate de Casa de Cultură, dar şi la spectacole organizate la Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Sebeș, Melieha-Malta.
Pentru antrenarea tinerilor în activități muzicale membrii
formației pregătesc și trupa de muzică rock “Amurg”, compusă
din elevi de la cele două colegii. Talentul muzical şi calitatea
interpretativă a acestor tineri a fost apreciată în spectacolele
la care au participat: Zilele Tineretului, Festivalul Naţional de
Folclor și Toamna Cugireană și au fost invitați să susțină momente artistice la Deva, Duminica e chic și Revelion la AlbaTV.
Cercul de teatru, condus de actrița Maria Dodoc, a prezentat în fața publicului spectator 10 spectacole la Casa de Cultură
Cugir, Casa de Cultură a Sindicatelor Alba-Iulia, Asociația
“Călan 1387”, cu scopul de a cultiva în rândul micilor şi
marilor spectatori gustul pentru arta teatrală şi pentru asimilarea într-un mod plăcut a diferitelor creaţii literare. Ca o noutate, față de anii precedenți, echipa de teatru a prezentat spectacole stradale, fie pentru a marca anumite evenimente (Ziua
Iei, Ziua Mondială a Teatrului, Crăciunul Copiilor), fie pentru a
promova spectacole organizate în instituția noastră (Gala Filmului de Autor, Zilele Filmului Românesc la Cugir).
Cercul de canto, pian şi chitară, sub îndrumarea profesorului Corina Băcăinţan cuprinde un număr de 45 elevi, care au
participat prin spectacole la toate evocările organizate de Casa
de Cultură, dar și la manifestările de anvergură: Zilele Tineretului, Festivalul de la Vinerea, Toamna Cugireană, Ziua Națională
a României, Gala Performerilor, Crăciunul Copiilor. În cadrul
cercului activează o trupă pop-rock formată din tineri elevi de
la liceele din oraș și care se bucură de mult succes. Din cadrul
cercului, elevele Alexandra Bărbânță și Andrada Hofmeister,
au participat la concursul de televiziune “Vocea României” și
s-au calificat în diferite etape ale competiției.

Grupul folcloric “Mlădiţe Cugirene”, condus de către
profesor Ionela Popa-Dărab este format exclusiv din elevi
ai Școlii Gimnaziale Nr. 3 Cugir și a participat, acompaniat
de taraf, la spectacolele folclorice şi tematice organizate:
Tradiţii Pascale Vinerene, Festivalul Naţional de Folclor,
Toamna Cugireană, 1 Decembrie, Spectacol de Colinde,
Crăciunul copiilor. Prin prezența și prestația acestui grup folcloric valoros au fost completate lansări de carte, conferințe
religioase, zile comemorative. Calitatea repertorială și
interpretativă a fost apreciată și la spectacolele organizate la
Vaideeni, Alba TV, Catedrala Reîntregirii Alba-Iulia, spectacol folcloric alături de Ionuț Fulea.
În cadrul compartimentului bibliotecă, se observă
în continuare o creştere a numărului de cititori, fapt consemnat în registrul de evidenţă zilnică. De la 665 cititori
înscrişi la finele anului 2013, s-a ajuns la peste 720 de cititori la finele anului 2014. Referitor la funcţia de animaţie
culturală precizăm că au fost organizate 7 lansări de carte,
6 vizite la bibliotecă în colaborare cu ONG-uri, Centrul
Multifuncțional de Zi și instituţiile de învăţământ din oraş.
S-a organizat a III-a ediție a proiecțiilor de filme în colaborare cu Voodoo Film București, în primăvară “Zilele
Filmului Românesc” şi în toamnă ”Gala Filmului de Autor”.
Datorită bunei colaborări cu centrele de difuzare ale
filmelor am fost incluși în traseul național al “Caravanei Culturale”, care a recompensat spectatorii la finalul
vizionării filmelor cu obiecte oferite de sponsorii evenimentului. Caravana a fost constituită din 3 segmente: o
bibliotecă mobilă, jocuri și proiecții cinematografice pentru
cei mici și filme în sală pentru cinefili.
Pe parcursul întregului an au fost organizate evenimente
artistice de amploare, la care au fost invitaţi să susţină concerte interpreţi de valoare a diferitor genuri muzicale: Fanfara Transilvania, Adrian Ivanitchi, Ducu Bertzi, Adrian
Berinde, Nightloosers, Maria Gheorghiu, Mircea Vintilă,
Arhaic, Cristian Fodor, Ioana Breda Morar, Ionuț Fulea,
Nicole Sherry, Maxim, Mariana Deac, Sava NegreanBrudașcu, Dinu Iancu Sălăjanu, trupa Zdob și Zdub, Joe
and Alice Grech (Melieha, Malta), Ștefan Hrușcă. Prezența
acestor interpreți dar și a celor 16 ansambluri folclorice au
adus o pată de culoare evenimentelor organizate.
La Căminul Cultural Vinerea, se desfăşoară diferite activităţi: închirieri pentru diferite evenimente, dar
și repetiții și spectacole ale Ansamblul de cântece şi dansuri “Câmpul Pâinii” şi Căluşarii din Vinerea, veritabili
păstrători şi promovatori ai obiceiurilor şi tradiţiilor populare.
Ansamblul “Câmpul Pâinii” acompaniat de Taraful
și soliștii Casei de Cultură, au participat la numeroase
evenimente locale, naţionale (Muzeul Ţăranului RomânBucureşti, TVR1, Geoagiu, Vaideeni) şi internaţionale
(Marcoux și Arrien en Bethmale-Franţa). Reprezentanți
ai Casei de Cultură și câțiva membri ai ansamblului au
fost invitați la Ambasada Franței din București cu ocazia
sărbătorii “Satului Cultural al României”. Delegația noastră
a promovat zona prin organizarea unei expoziții cu obiecte
artizanale și produse alimentare, care s-a bucurat de o foarte
bună apreciere.
La Cantinei Casei de Cultură, recent renovată și
modernizată, s-au organizat evenimente de mare amploare:
Revelion, 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii, Festivalul Toamna Cugireană, 1 Octombrie – Ziua Internaţională
a Persoanelor Vârstnice, Nunta de Aur.
Prin toate activităţile sale, Casa de Cultură Cugir
încearcă să susţină şi să promoveze valorile autentice
culturale locale şi naţionale, pentru a contribui astfel la
îmbunătăţirea imaginii oraşului nostru, la atragerea unei
aprecieri pozitive din partea concetăţenilor şi la formarea
unui gust pentru artă şi cultură adevărată în rândul tinerei
generaţii.
Director Casa de Cultură,
		
Prof. Rodica Cristina FLOREA

Biroul de evidența persoanelor
vă informează

Performeri cugireni
în afaceri

Activitatea biroului evidenţa persoanelor în anul 2014
s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia şi dispoziţiile
în vigoare astfel că au fost eliberate 3353 cărţi de identitate , 54 cărţi de identitate provizorii şi au fost aplicate
un număr de 322 vize de reşedinţă.
De asemenea s-au înregistrat în evidenţe 219 copii
la naştere , iar pentru un număr de 322 s-a înregistrat
decesul acestora trecand în evidenţa pasivă împreună cu
alte 29 persoane CRDS ( cetăţeni români cu domiciliul
în străinătate) s-au care au pierdut cetăţenia; s-au efectuat 3275 verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a
persoanelor pentru furnizarea unor date conform Legii
677/2001 ca urmare a solicitării unor persoane fizice
ori instituţii.
Pe linie informatica s-a desfăşurat un volum mare
de muncă în vederea actualizării bazei de date şi
pregătirea loturilor de producţie a cărtilor de identitate.
Deşi a existat un volum mare de muncă biroul nu s-a
confruntat cu situaţii deosebite.
Pentru ca şi în acest an activitatea să se desfăşoare
la fel de bine, pe acestă cale facem apel la toţi cetăţenii
oraşului să se prezinte în TERMEN pentru a-şi schimba
cărţile de identitate la expirare.
Pentru toţi cetăţenii oraşului anunţăm că la biroul
nostru programul de lucru cu publicul se desfăşoară
astfel : luni, marţi şi miercuri între orele : 08...11; 14…16
; joi 08...11; 14…18 şi vineri între orele 08…..11.
Lucrătorii biroului evidenţa persoanelor
Olaru Liana Cristina, Mureşan Gabriela

Star Transmission Cugir a primit 7 diplome pentru:
Implicare în viaţa comunităţii (poz. 10); crearea de noi
locuri de muncă în judeţ de către firme cu capital străin
(poz. 1); cei mai buni angajatori (pz. 2); cele mai mari
valori ale exporturilor cu capital străin în judeţ (poz. 2);
cele mai mari investiţii cu capital străin în economia
judeţului (poz. 2) ; contribuţii substanţiale la bugetul
judeţului cu capital străin-categoria mari contribuabili
(poz 2); parteneri în dezvoltarea economiei judeţului
(poz. 1)
Nova Grup a primit 4 diplome pentru:
Crearea de noi locuri de muncă cu capital românesc
(poz 2); cele mai mari valori ale exporturilor firmelor
cu capital românesc din judeţ (poz. 4); cele mai mari
investiţii de capital românesc în economia judeţului
(poz 13); contribuţii substanţiale la bugetul judeţului cu
capital românesc (poz. 1)
TEA a primit 3 diplome pentru:
cele mai mari valori ale exporturilor firmelor cu capital românesc din judeţ (poz. 6); cele mai mari investiţii
de capital românesc în economia judeţului (poz 11); );
contribuţii substanţiale la bugetul judeţului cu capital
românesc (poz. 5)
Uzina Mecanică Cugir a primit 2 diplome pentru:
cele mai mari valori ale exporturilor firmelor cu capital
românesc din judeţ (poz. 3); contribuţii substanţiale la
bugetul judeţului cu capital românesc-categoria mari
contribuabili (poz. 2)
ing. Aurel VOICU

Curierul Stării Civile
Decembrie 2014
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- KARETKA MAXIMILIAN-CARLOS, ACT TRANSCRIS, născut în
localitatea MUNCHEN - GERMANIA;
- NEGREA-VESA ANDRA, ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea
ALCALA DE HENARES,MADRID
- SPANIA;
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- JIBOTEAN FLORIN-PETRU și
OPRIȚA MARIA-SIMONA;
- BAHLAK SULAIMAN - ABDELHAMID și MIRCEA CORINA - ACT
TRANSCRIS, căsătorie încheiată în
localitatea DOHA - QATAR;
MARIA ȘTEFAN-VIOREL și
IULIȘCA ALEXANDRA-DIANA;
- CRIȘAN SORIN-NICOLE și GIEB
IONELA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
- BURLĂ MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Ștefan cel Mare nr.6;
- PETRESCU PETRU, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Drăgana nr.31;
- ALB ANASTASIA, cu ultimul domiciliu în com.Buciumi;
- IAGĂR GHEORGHE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.I.B.Deleanu
nr.9;
- PANTELIMON LUCIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Constructorul
nr.4;
- GULIMAN DANIELA-LUCIA, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.Alex.
Sahia nr.17;
- TRIF IOSIF, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Alex.Sahia nr.3;
- MARTIN ALEXANDRU, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.I.Creangă
nr.3;
- HUNYADI IOAN, cu ultimul domi-

ciliu în Cugir, str.1 Decembrie 1918
nr.10;
- BORBELY CONSTANTIN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Lalelelor nr.2;
- ALISIE CORNELIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Rozelor
nr.15;
- VOINA AUREL, cu ultimul domiciliu în Cugir, Al.Constructorului
nr.3;
- CIOCAN IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Horia nr.21;
- ȘOȘU ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir str.G.Coșbuc nr.24;
- URBĂNESCU EMILIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.21 Decembrie 1989 nr.16;
- IVAN TEODORA-SABIANA, cu
ultimul domiciliu în Cugir str.Oituz
nr.9;
- TUDOR VICTOR, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.1 Decembrie
1918 nr.10;
- DOBRA SAVETA, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Vinerea, str.
Mesteacănului nr.7;
- ARDELEAN GHEORGHE, cu
ultimul domiciliu în Cugir-Bucuru
nr.14;
- ZUGRAV FLOAREA, cu ultimul
domiciliu în com.Vorța, jud.Hunedoara;
BULBUCAN
VERONICA,
cu ultimul domiciliu în Cugir
str.N.Copernic nr.3.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta BESGHAIER
Ofițeri stare civilă

Comemorări la început de an

15 ianuarie este o dată la care, în fiecare an se deschide seria evenimentelor comemorative și culturale. Cei 165 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu au prilejuit anul
acesta o acțiune aparte, alături de cei mai mici cititori și iubitori ai operei marelui poet.
Frumosă și pură precum e poezia eminesciană, activitatea a fost desfășurată de către
elevii clasei a III-a B Step by Step a Școlii Gimnaziale Nr.3 Cugir, profesori învățământ
primar Crăciun Ionela și Matei Mihaela. Acținea a cuprins o vizită la bibliotecă și o
interacțiune a celor mici cu poezia eminesciană sub forma unor volume mai puțin cunoscute, cărți cu grafică deosebită și volumele de opere complete.
Sub îndrumarea doamnelor profesoare elevii au venit pregătiți cu desene inspirate
din poeziile lui Mihai Eminescu dar și cu multe informații referitoare la viața și creația
marelui poet. Au fost recitate poezii și s-a creat atmosfera unei întâlniri literare moderne, cât se poate de autentice.
Cel de al doilea eveniment a comemorat Unirea Principatelor Române, cunoscută
și ca Mica Unire. Acțiunea a adus în prim plan imaginea României din acea perioadă
dar și reformele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, prin momentele puse în scenă
de către actorii Cercului de Teatru Cugir, condus de actrița -++. Atmosfera de reală
sărbătoare a fost întregită de elevii Cercului de Canto, Pian și Chitară, condus de profesoara Corina Băcăințan, care prin cântecele dedicate evenimentului au comemorat
acest prim pas important pe calea înfăptuirii statutului național unitar român.
Casa de Cultură are ușa permanent deschisă și sunteți așteptați, în continuare, să
participați la evocările istorice și literare sau la acțiunile locale care vor fi organizate
pe parcursul întregului an.
Insp. Diane ȚIGĂNILĂ, Casa de Cultură Cugir
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Concesionarea serviciului de gestionare
a animalelor fără stăpân

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi cu fonduri europene
Începând cu data de 29.04.2014 Oraşul Cugir a demarat
implementarea proiectului "Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de străzi: str.1 Mai, str. Mihai Viteazu, str. Avram
Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. 21 Decembrie 1989, str.
Râul Mic şi str. Eroilor – Vinerea, Oraşul Cugir, Judeţul
Alba”, termenul de finalizare fiind 29.11.2015. Proiectul
este finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa
prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale”, Domeniu major de intervenţie 2.1
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură”, în baza contractului nr. 4143/28.04.2014 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice (AM POR) prin Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru (OI) şi Oraşul Cugir. Valoarea totală a
proiectului este de 20.427.773,48 lei, din care valoarea
totalǎ eligibilǎ a proiectului este 16.421.352,00 lei (86,5%
reprezintă finanţare nerambursabilǎ din FEDR, 11,5%
reprezintǎ finanţare nerambursabilǎ din bugetul naţional
şi 2% co-finanţarea eligibilă a Oraşului Cugir), valoarea
TVA aferentǎ cheltuielilor eligibile este de 3.941.124,48
lei, iar valoarea neeligibilǎ este de 65.297,00 lei.
Conform cererii de finanţare aprobate, primele 4 luni
de implementare a proiectului au fost dedicate activităţilor
de management, de informare şi publicitate şi de contractare a prestatorilor de servicii şi a executantului lucrărilor
de reabilitare şi modernizare (fiind derulate în acest

sens procedurile de achiziţii publice în vigoare).
În prima decadă a lunii septembrie a avut loc activitatea de predare a amplasamentului, iar în perioada imediat următoare a avut loc mobilizarea şi demararea efectivă
a lucrărilor de execuţie pe strazile: Eroilor - Vinerea, 21
Decembrie 1989, Vasile Alecsandri si Râul Mic - Cugir.
Condiţiile meteo nefavorabile, au impus sistarea lucrărilor începând cu data de 22.12.2014,
acestea urmând a fi reluate atunci când temperaturile vor permite executarea lucrărilor în condiţii
de siguranţă şi de respectarea calităţii lucrărilor.
Concomitent cu lucrările de modernizare a
străzilor nominalizate anterior se vor executa lucrări
pentru refacerea integrală a podului situat pe strada 21 Decembrie 1989, iar peste Râul Mic în zona
Bucuru se va executa un pod în lungime de 50 m.
Conform calendarului de lucrări agreat, reabilitarea şi modernizarea străzilor A. Iancu, M. Viteazu şi
1 Mai va avea loc în perioada iunie - octombrie 2015.
Primăria oraşului Cugir mulţumeşte cetăţenilor pentru întelegerea si sprjinul acordat şi îşi cere scuze pentru disconfortul creat pe durata desfăşurării lucrărilor.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Cugir, Biroul Managementul Proiectelor cu Finanţare
Nerambursabilă, Cristina Ţîru, tel. 0258/751001 int. 113,
fax: 0258/755394, e-mail: programe@primariacugir.ro

Se va moderniza strada Culturii din Vinerea
În cursul acestui an, administraţia locală intenţionează să modernizeze strada Culturii din Vinerea. În acest sens Consiliul
Local Cugir a aprobat în şedinţa din 29 ianuarie un Studiu de Fezabilitate necesar realizării investiţiei.
Strada Culturii, amplasată în localitatea Vinerea, are ca origine strada Principală, iar ca punct final limita teritoriului
intravilan al localității Vinerea. Inexistența unui sistem rutier adecvat precum și denivelările prezente determină circulația
dificilă a autovehiculelor din zonă. În perioadele ploioase situația se agraveaza datorită lipsei îmbrăcăminții rutiere și a
sistemului deficitar de colectare și evacuare a apelor din zona drumului. Trotuarele existente sunt deteriorate şi nu există
spații de parcare special amenajat deşi această stradă asigură accesul spre cimitir, școală, Căminul Cultural Vinerea şi spre
fabrica de mobilă.
Modernizarea străzii se propune a se executa pe 2 etape, de la strada Principală până la trecerea peste calea ferată ȘibotCugir, respectiv de la trecerea peste calea ferată până la limita intravilanului.
Pe primul tronson partea carosabilă va avea o lățime a de 6,00 m, urmând a fi amenajate două benzi de circulație. Se vor
dispune trotuare pe ambele părți, dar acestea vor avea lățimi variabile în funcție de frontul construit. Pe tronsonul cuprins
între trecerea peste calea ferată Șibot-Cugir și fabrica de mobilă se va amenaja un trotuar cu lățime variabilă (min. 100 cm),
pe partea dreaptă în sensul de mers spre fabrica de mobilă.În zona școlii se vor amenaja 8 locuri de parcare cu dimensiunea
unui loc de parcare de 2,50 x 5,00 m.
Apele pluviale vor fi dirijate spre bordură iar de aici prin gurile de scurgere proiectate vor fi colectate și dirijate prin
canalizarea pluvială proiectată spre canalul colector existent în zonă.
Investiţia va fi realizată din bugetul local, valoarea ei fiind de aproximativ 1.680.000 lei cu TVA, iar termenul de finalizare este de 10 luni. Tot anul acesta va fi reabilitat și Căminul Cultural Vinerea pentru care au fost alocate sumele necesare.
							
Ioan FERCHIAN, Consilier local

Eminescu – Domnul cel de pasăre măiastră
Într-o atmosferă caldă de cenaclu, elevii școlii noastre i-au dedicat o zi întreagă poetului
Mihai Eminescu. Atât recitatorii, cât și artiștii ne-au plimbat printr-o poveste și noi am înțeles
că Eminescu a fost, de fapt, un om al timpului modern, blazat în cuget, reflexiv peste marginile
iertate, iubitor de antiteze, una dintre cele mai frumoase înfăptuiri ale literaturii noastre. Nici
dascălii noștri nu s-au lăsat mai prejos și au subliniat temperamentul de artist al poetului, completat de o cultură vastă și de o vigoare extraordinară ce ne face cunoscut în clipe de fulger sufletul
nostru profund.
Am auzit că ar fi la modă un curent anti-Eminescu prin unele școli, că până și sintagma „poet
național” este uneori negată. Noi credem însă, că forța unei națiuni se poate concentra într-o personalitate, că Eminescu ne reprezintă în universalitate, înscriindu-se în rândul marilor romantici
precum Byron, Shelley, Lamartine, Leopardi și chiar Shakespeare – toți scriitori pe care noi nu
i-am citit încă, dar de care am auzit. Toate poeziile sale exprimă dorul ontologic al neamului
românesc.
„De avem sau nu dreptate / Sub un cer cu stele sudice/Eminescu să ne judece”.
Noi, elevii clasei a V-a B, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir

Pentru a putea rezolva problema câinilor comunitari,
Primăria Oraşului Cugir a scos la licitaţie publică serviciul de
gestionare a animalelor fără stăpâni. După o încercare eşuată la
în anul 2014, când nu a existat nici un ofertant, administraţia
publică locală a reluat procedurile de licitaţie, astfel că în luna
decembrie contractul de concesiune a fost atribuit unei firme
din Cugir, care a oferit preţul cel mai bun. Este vorba de Societatea comercială SC Jibomar Prest SRL care va gestiona
serviciul amintit, în baza unui contract încheiat pe patru ani, în
valoare totală de 542.200 de lei. Această sumă nu este una fixă,
ci este un estimat realizat în urma calculării costurilor pe care
le implică toate serviciile necesare gestionării unui număr de
450 de patrupede (câini, pisici, etc.). Acest număr a fost stabilit
în funcţie de capacitatea de 50 de locuri pe care o are adăpostul
de pe strada Serelor, amenajat de primărie în urmă cu trei ani.
Mai trebuie spus că decontarea serviciilor se va face în
funcţie de situaţia reală de lucrări executate, în baza unui proces-verbal care va cuprinde: numărul. de animale capturate,
transportate, ingrijite, vaccinate, eutanasiate, etc., numărul. de
animale eliberate, respectarea graficelor de timp şi corespondenta calitatii lucrarilor cu cea prevazuta in caietul de sarcini.
Deci, suma pe care primăria o va plăti concesio-narului depinde de eficienţa, calitatea şi cantitatea servicilor prestate.
Conform contractului de concesiune a serviciului de gestionare al animalelor fără stăpân, societatea SC Jibomar Prest
SRL va realiza urmatoarele: a) strângerea animalelor fără
stăpân, pe baza reclamaţiilor persoanelor fizice sau juridice
cât şi a propunerii autorităţii locale; b) eliberarea animalelor
contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de
protecţie a animalelor; c) îngrijirea animalelor, deparazitarea,
vaccinarea, sterilizarea (în cazul cîinilor şi pisicilor) şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică; d) reîntoarcerea câinilor în zona
de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local,
care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor
trataţi; e) eutanasierea cainilor bolnavi incurabil, răniţi, în conditiile legale, de către personal specializat al serviciului public
de gestionare a animalelor fără stăpân şi ecarisaj; f) asigurarea
adăposturilor temporare pentru caini, pisici şi alte animale, cu
avizul de specialitate al autorităţii sanitar-veterinare.
Pe lângă aceste servicii, societatea concesionară va trebui
să întocmească programe de investiţii pentru 3 ani pe care le
va supune spre aprobare administraţiei locale. Investiţiile pe
care le va realiza atât din fonduri proprii, cât şi din surse atrase,
ramân în proprietatea societăţii, ele reprezentând bunuri de
retur, care se vor amortiza pe perioada derulării contractului,
urmând ca la încetarea concesiunii la termen sa rămână în proprietatea primăriei, libere de orice sarcini.
Deşi administraţia locală a semnat contractul de concesiune, societate SC Jibomar Prest SRL se află în imposibilitatea de a presta servicii datorită vidului legislativ în care
se află România în momentul de faţă. Prin Hotărârea nr.
1982/20.06.2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti,
Hotărârea Guvernului 1059/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG Nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân a fost suspendată. De aceea, până
la finalizarea procesului judecătoresc nu se mai pot aplica prevederile legale privind această activitate.
L.B.

Activitatea compartimentului
Chirurgie al Spitalului orășenesc
continuă în regim normal
În ciuda plecării unuia dintre specialiştii chirurgi ai Compartimentului Chirurgie al Spitalului Orăşenesc Cugir, activitatea acestui compartiment continua în regim normal, fără ca
asistenţa pe linie chirurgicală a pacienţilor să fie perturbată.
Activitatea în ambulatoriul de specialitate va continua
să fie asigurată de luni până vineri, iar intervenţiile chirurgicale care necesită prezenţa anestezistului se vor desfăşura
în regim programat, ca şi până acum. Nu vor exista sincope
în asigurarea serviciului de gardă pe linie chirurgicală, garda
fiind asigurată pe parcursul lunii februarie de cei doi medici
ginecologi ai spitalului şi de un chirurg.
Dr. Terezia BORUAH, Director medical
Spitalul Orăşenesc Cugir
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