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Seniorii lugojeni 
vor fi sãrbãtoriþi

A fost întocmit 
programul de asfaltãri
Primãria Municipiului Lugoj a iniþiat un 
program amplu de reabilitare a strãzilor din oraº

Cele 62 de strãzi au
fost grupate în trei
loturi, urmând sã
fie asfaltate în ur-

mãtorii trei ani. Pentru anul
2009, a fost prevãzutã în bu-
get suma de 3.700.000 lei,
care va asigura reabilitarea
primelor 19 strãzi din diferite
cartiere ale municipiului,

pornind de la strada Tapiei,
pânã la strada Ana Ipãtescu,
inclusiv strãzile Gheorghe
Doja, Banatului, Bucegi, Cu-
za Vodã, Ioan Luca Caragiale,
Magnoliei, Caraiman, Aurel
Vlaicu, Insulei, Ion Vidu, A.C.
Popovici etc. Pentru anul
2010, sunt incluse în progra-
mul de reabilitare alte 22
strãzi, iar în 2011 urmeazã sã
fie reabilitate celelalte 21
strãzi. De asemenea, în aceste
zile se finalizeazã proiectul
pentru întregul cartier Balta

Latã, unde pentru strãzile
Dimitrie Bolintineanu, Dimi-
trie Cantemir, Brocea etc. va
fi asiguratã o nouã reþea de
canalizare ºi se vor amenaja
rigolele. Tot aici, urmeazã sã
fie asfaltatã ºi parcarea de la
Biserica Penticostalã. „Este
un program de asfaltare foar-
te amplu, care va reabilita a-
proape tot ceea ce este nece-
sar în municipiul Lugoj în ur-
mãtorii trei ani”, a declarat,
în final, primarul Francisc
Boldea. 
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Ne strãduim
sã schimbãm
faþa Lugojului
La fel ca întreaga þarã, Lugojul
traverseazã cu greu perioada de
crizã economicã mondialã. Chiar
ºi în aceastã situaþie, ne strãduim
sã nu batem pasul pe loc ºi sã re-
zolvãm o parte din nevoile strin-
gente ale municipiului nostru. 
Am promis cã voi fi un primar
pentru toþi lugojenii, nu doar
pentru centrul oraºului. La fel ca
pe dumneavoastrã, mã nemulþu-
meºte cã la ora actualã Lugojul
este singurul municipiu din þarã
în care 40% dintre drumuri sunt
asfaltate, 30% pietruite ºi 30%
balastate. Dupã cum veþi putea
afla ºi din acest numãr al Monito-
rului de Lugoj, cu sprijinul Con-
siliului Local am stabilit un pro-
gram pe trei ani de asfaltare a  62
de strãzi de la periferia oraºului.
Primul lot de 19 strãzi este pre-
vãzut pentru acest an. Pe foarte
multe din acestea nu s-au mai
fãcut lucrãri de mai bine de 20
de ani. 
Suntem singura localitate din
þarã care va reabilita termic, doar
în prima etapã, 22 de blocuri,
iar, dacã vremea va permite, vor
începe lucrãrile de reabilitare ºi
pentru celelalte 17 blocuri,
cuprinse în cea de a doua etapã a
programului.
Au fost finalizate lucrãrile de rea-
bilitare a trotuarelor, pe o supra-
faþã de 6.800 mp. Vom începe
demersurile pentru reabilitarea
trotuarelor în zona cuprinsã în-
tre Primãrie ºi Monumentul
Unirii (Soldatul cu Puºca), res-
pectiv între terasa de vis-a-vis de
Primãrie ºi Poliþia Municipiului. 
Dupã cum aþi putut observa, am
început lucrãrile pentru amena-
jarea malurilor Timiºului. În lo-
cul bãlãriilor care invadau an de
an malurile vom amenaja o fale-
zã, inundabilã dacã e cazul, care
va schimba total aspectul oraºu-
lui. 
Nu am uitat nici de lugojenii a-
junºi la o vârstã venerabilã. Pen-
tru ei am pregãtit, în data de 1
octombrie, “BALUL SENIORI-
LOR”, aflat la cea de-a patra
ediþie.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Francisc Boldea, 
Primarul Municipiului Lugoj

CETÃÞENI DE ONOARE

Mihai
Brediceanu citiþi în pagina 4 citiþi în pagina 3

CAMPANIE

SOS Spitalul 
Municipal Lugoj

Pornind de la faptul cã municipiul
Lugoj este singura localitate din þa-
rã în care 40% dintre drumuri sunt
asfaltate, 30% pietruite ºi 30% ba-
lastate, edilul-ºef a iniþiat un amplu
program de reabilitare  a infrastruc-
turii.
Au fost incluse în acest proiect 62
de strãzi, dintre care unele sunt
deja asfaltate, dar s-au deteriorat,
altele au îmbrãcãminte cu piatrã cu-
bicã, iar unele sunt doar balastate. 

Flavia Coraº
Biroul Management 
Proiecte Europene
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Întocmirea certificatu-
lui de naºtere se face
la Serviciul public co-
munitar local de evi-

denþã a persoanelor în a
cãrui razã s-a produs eveni-
mentul, pe baza declaraþiei
verbale a unuia dintre pã-
rinþi (dacã, din diferite mo-
tive, nu o pot face, obliga-
þia declarãrii revine medi-
cului, persoanelor care au
fost de faþã la naºtere, per-
sonalului desemnat din
unitatea sanitarã în care a
avut loc naºterea sau ori-
cãrei persoane care a luat
cunoºtinþã despre naºtere),
a actului de identitate al
mamei ºi al declarantului, a

certificatului medical con-
statator al naºterii ºi, dupã
caz, a certificatului de cãsã-
torie al pãrinþilor.

Ofiþerul de stare civilã
poate refuza înscrierea
unor prenume

Declararea naºterii se face
în termen de 15 zile pentru
copilul nãscut viu ºi în ter-
men de 3 zile pentru copi-
lul nãscut mort. Termenele
se socotesc de la data naºte-
rii. În cazul în care copilul
nãscut viu a decedat în
termenul de 15 zile, decla-
rarea naºterii se face în
termen de 24 de ore de la
data decesului.  Numele de
familie ºi prenumele copi-
lului se stabilesc potrivit le-
gii. Ofiþerul de stare civilã
poate refuza înscrierea

unor prenume care sunt
formate din cuvinte inde-
cente ori ridicole, pãrinþii
putând opta pentru un
nume corespunzãtor. Dacã
pãrinþii nu au nume de fa-
milie comun sau existã ne-
concordanþã între prenu-
mele copilului trecut în
certificatul medical consta-
tator al naºterii ºi declara-
þia verbalã a declarantului,
întocmirea actului de naº-
tere se face pe baza decla-
raþiei scrise ºi semnate de
ambii pãrinþi, din care sã
rezulte numele de familie
ºi prenumele copilului. În
caz de neînþelegere între
pãrinþi, va decide primarul
unitãþii administrativ-teri-
toriale de la locul înregis-
trãrii naºterii, prin dispo-
ziþie.
Au obligaþia de a face de-

claraþia de naºtere oricare
dintre pãrinþi, iar dacã, din
diferite motive, nu o pot
face, obligaþia declarãrii re-
vine medicului, persoane-
lor care au fost de faþã la
naºtere, personalului de-
semnat din unitatea sanita-
rã în care a avut loc naºte-
rea sau oricãrei persoane
care a luat cunoºtinþã des-
pre naºterea copilului.
Când declaraþia de naºtere
a fost fãcutã dupã expira-
rea termenelor menþionate
mai sus, dar în termenul de
un an de la naºtere, întoc-
mirea actului de naºtere se
face cu aprobarea prima-
rului.  
Dacã naºterea s-a produs în
strãinãtate ºi întocmirea
actului nu a fost fãcutã la
misiunea diplomaticã sau
la oficiul consular de carie-
rã al României ori la auto-
ritatea localã din strãinãta-
te, întocmirea certificatu-
lui de naºtere se face în
þarã, la serviciul public co-
munitar local de evidenþã a
persoanelor pe a cãrui razã
se aflã domiciliul pãrinþi-
lor. Când declararea naºte-
rii a fost fãcutã dupã
trecerea unui an de la data
naºterii, întocmirea actului
se face în baza hotãrârii ju-
decãtoreºti definitive ºi ire-
vocabile, care trebuie sã
conþinã toate datele nece-
sare întocmirii actului de
naºtere. Acþiunea se intro-
duce la judecãtoria în a
cãrei razã teritorialã are
domiciliul persoana intere-
satã sau unde are sediu
instituþia de ocrotire.

Cum se întocmeºte
certificatul de naºtere?
Condiþiile care trebuie îndeplinite pentru 
întocmirea ºi eliberarea certificatului de naºtere

Monica David
Direcþia de Evidenþã 
a Populaþiei

HOTÃRÂREA Nr. 198 din 27.08.2009
privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 159 din 30.06.2009 privind stabilirea nivelului alocaþiei zilnice de hranã, a

costului mediu lunar de întreþinere ºi a contribuþiei pãrinþilor/reprezentanþilor legali la întreþinerea copiilor în creºele din  cadrul
Direcþiei de Asistenþã Socialã Comunitarã - Serviciul Creºe - din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

I. –   Art. 2 alin. (1) al Ho-
tãrârii Consiliului Local nr.
159 din 30.06.2009 privind
stabilirea nivelului alocaþiei
zilnice de hranã, a costului
mediu lunar de întreþinere
ºi a contribuþiei pãrinþi-
lor/reprezentanþilor legali
la întreþinerea copiilor în
creºele din  cadrul Direc-
þiei de Asistenþã Socialã Co-
munitarã - Serviciul Creºe -
din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Lu-
goj, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
“Art.2. (1) Contribuþia lu-
narã de întreþinere  a copii-
lor în creºã, datoratã de pã-
rinþi/reprezentanþi legali
este egalã cu alocaþia zilni-
cã de hranã, plata efec-

tuându-se în funcþie de ve-
niturile familiei, valoarea
contribuþiei fiind prevãzutã
în Anexa ce face parte inte-
grantã din prezenta Hotã-
râre.”
II.- Îndeplinirea prevederi-
lor prezentei hotãrâri se în-
credinþeazã Direcþiei de A-
sistenþã Socialã Comuni-
tarã.
Având în vedere cã mulþi
dintre pãrinþi sunt intere-
saþi de cuantumul acestui
ajutor, odatã cu începerea
unui nou an ºcolar, repu-
blicãm ºi Anexa la HCL nr.
159/2009, privind stabili-
rea valorii contribuþiei lu-
nare a pãrinþilor sau repre-
zentanþilor legali pentru
copiii înscriºi la creºe: 

INFORMAÞII

Ajutor pentru 
încãlzirea locuinþei 
cu gaze naturale
Începând cu data de 01.10.2009, la Registratura Di-
recþiei de Asistenþã Socialã Comunitarã (cam. 14 de
la parterul Primãriei) se preiau cererile pentru aju-
toarele de încãlzire cu gaze naturale pentru sezonul
rece 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010. Potenþiali
beneficiari sunt familiile ºi persoanele singure ale
cãror venituri sunt mai mici de 615 RON pe membru
de familie, în conformitate cu prevederile Ordonan-
þei de Urgenþã a Guvernului nr.5/2003 privind acor-
darea de ajutoare pentru încãlzirea locuinþei, pre-
cum ºi a unor facilitãþi populaþiei pentru plata ener-
giei termice, modificatã prin nr. 57 din 30 august
2006;
Pentru a putea beneficia de subvenþia acordatã, soli-
citanþii vor depune:

  Cerere ºi declaraþie pe proprie rãspundere corect
completate de cãtre titular (formularele se pot ridica
de la sediul furnizorului de gaze naturale din Lugoj
E-ON GAZ ROMANIA-DISTRICT 8 LUGOJ, str.
Memorandului, Nr. 3);

  Dacã solicitantul nu este titularul de contract, e
necesarã împuternicire notarialã din partea
proprietarului;

  Factura fiscalã emisã de E-ON GAZ; 
    Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei,

inclusiv certificat de cãsãtorie, deces (nu sunt admise
cãrþile de alegãtor!!!), având adresa la imobilul pen-
tru care se solicitã subvenþia;

  În situaþii de divorþ, în care intervine schimbarea
numelui sau acordarea unei pensii de întreþinere, se
solicitã copie dupã sentinþa judecãtoreascã;

  Acte doveditoare ale veniturilor tuturor
membrilor familiei, inclusiv alocaþiile de stat pentru
copii (cupon, adeverinþã de la ºcoalã), din luna
anterioarã depunerii cererii. Pe adeverinþele de
salariu se vor menþiona toate veniturile bãneºti,
inclusiv tichetele de masã; Adeverinþe de la ALOFM
pentru ºomeri;

  Dacã nu se realizeazã venituri, se întocmeºte o de-
claraþie pe proprie rãspundere din care sã rezulte
acest lucru, urmând ca angajaþii D.A.S.C. sã verifice
aceste situaþii;

  Dacã unul sau mai mulþi membri ai familiei sunt
ºomeri, este necesarã o adeverinþã de la ALOFM
(dacã nu sunt încã puºi în platã);

  Pentru asociaþie familialã sau persoanã fizicã
autorizatã – adeverinþã de la administraþia
financiarã;

  Dacã în familie existã studenþi la zi, adeverinþã de
la asociaþia de locatari din care sã reiasã dacã
studentul figureazã ca ºi colocatar în imobil, precum
ºi dovada cã fac naveta.

Maria Elena Stãmurean
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Programul de reabi-
litare termicã a de-
butat cu dreptul la
Lugoj, municipiul

nostru fiind singurul din
þarã în care vor fi reabilita-
te, doar în prima fazã, 22
de blocuri. Ca atare, în cur-
sul acestei luni vor demara
lucrãrile, termenul de exe-
cuþie fiind de douã luni.
Totodatã, dacã vremea o va
permite, vor începe lucrãri-
le de reabilitare ºi pentru
celelalte 17 blocuri, cu-
prinse în cea de a doua e-
tapã a programului.

Reabilitarea
trotuarelor

Tot în cadrul programului
anual de investiþii, au fost
finalizate lucrãrile de re-
abilitare a trotuarelor, pe o

suprafaþã de 6.800 mp. Va-
loarea investiþiei se ridicã
la aproximativ 450.000 lei.
Totodatã, încep demersuri-
le pentru reabilitarea tro-
tuarelor în zona cuprinsã
între Primãrie ºi Monu-
mentul Unirii (Soldatul cu
Puºca), respectiv între te-
rasa de vis-a-vis de Primãrie
ºi Poliþia Municipiului. În
total, este vorba despre o
suprafaþã de 1.000 mp,
valoarea lucrãrilor fiind de
circa 70.000 lei.

Dig de protecþie
pentru staþia de
epurare

În cazul staþiei de epurare,
în prezent se lucreazã la
construcþia digului de pro-
tecþie, care va avea o înãlþi-
me de 3 metri – 1 metru în
pãmânt ºi  2 metri la supra-
faþã. 
Lãþimea digului este de 9
metri la bazã, respectiv 3
metri la coamã. Bazinele
rotunde au fost deja ten-

cuite ºi se aºteaptã monta-
rea utilajelor. De aseme-
nea, din cele 10 bazine de
aerare, 4 sunt deja tencui-
te, fiind pregãtite pentru u-
tilizare. 
A fost demolatã ºi vechea
clãdire de epurare me-
canicã, urmând sã fie în-
locuitã cu una nouã. Edi-
lul-ºef doreºte ca pãmântul
necesar sã fie adus din
zona Hipodromului, unde
va fi amenajat astfel un lac
de agrement. 

Lucrãrile de investiþii
continuã în Lugoj
Primãria Lugoj continuã programul de 
investiþii aprobat în Consiliul Local Municipal

Andreea Mãrgineanþu 
Biroul Management 
Proiecte Europene
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Lucrãri de amenajare a falezei
În urma unei fructuoase
colaborãri a municipalitãþii
cu Ministerul Mediului ºi
cu Direcþia Apelor Banat,
Lugojului i-a fost alocatã
suma de 1.500.000 lei pen-
tru reabilitarea malului Ti-
miºului, pe porþiunea
cuprinsã între ªtrand ºi
Pasarela CFR.  
În acest sens, dupã inter-
venþia în structura de rezis-
tenþã a digurilor de protec-
þie, se va face placarea aces-
tora cu piatrã, precum ºi î-
nãlþarea digului de protec-
þie cu 10 cm, prin turnarea
unui strat cu structurã me-
talicã. Toate aceste lucrãri
se vor derula pe ambele
maluri ale râului Timiº.

De asemenea, va fi decol-
matatã întreaga albie a râ-
ului Timiº, pe porþiunea
cuprinsã între Podul de
Fier ºi Podul de Beton.  Pe
de altã parte, va fi creat un
drum de acces între Piaþa
George Coºbuc ºi Podul de
Beton. Tot în cadrul a-
cestui proiect, vor fi ame-
najate faleze cu o lãþime de
6 m, în preajma digului de
pe malul drept al Timi-
ºului.

Promenadã pe 
malul Timiºului

Astfel, pe malul râului Ti-
miº, care traverseazã ora-
ºul, se va crea o nouã zonã

de promenadã, mult mai
aspectuoasã, chiar dacã a-
ceastã falezã este situatã în
zona inundabilã. 
Pentru urmãtorii doi ani,
edilul-ºef intenþioneazã a-
menajarea a douã terase
suspendate, una pe splaiul
Coriolan Brediceanu, cea-
laltã pe splaiul Corneliu
Coposu. „Astfel vom putea
fructifica la maximum în-
tregul potenþial al râului
Timiº, care traverseazã ora-
ºul”, precizeazã ºeful exe-
cutivului. În aceeaºi notã se
înscriu ºi cele douã pontoa-
ne, care vor fi amenajate
între Podul de Fier ºi Po-
dul de Beton. 

Flavia Coraº

Consilierii în ºedinþã extraordinarã
Luni, 07.09.2009, a avut loc
ºedinþa extraordinarã a
Consiliului Local al Muni-
cipiului Lugoj, având pe
ordinea de zi cinci Proiecte
de hotãrâri, iniþiate de Pri-
marul Municipiului Lugoj.
A fost aprobatã HCL nr.
209, privind rectificarea
bugetului local pe anul
2009, prin care s-a supli-
mentat cu suma de 177 mii
lei capitolul 68.02 „Asigu-
rãri ºi asistenþã socialã”. S-a
decis transmiterea în admi-

nistrarea S.C. “Meridian
22“ S.A. Lugoj a imobilelor
cu destinaþia de locuinþã,
obiect al Contractului de
schimb nr. 56.262 din
24.08.2009, aflate în pro-
prietatea Municipiului Lu-
goj. Potrivit HCL nr. 210,
în termen de 5 zile de la
data adoptãrii hotãrârii
Serviciul Tehnic va preda
S.C. „Meridian 22” S.A. Lu-
goj contractele de închirie-
re existente în evidenþele a-
cestuia, precum ºi posesia

imobilelor. În termen de
30 de zile de la data semnã-
rii procesului - verbal, S.C.
„Meridian 22” S.A. Lugoj
are obligaþia încheierii
contractelor de închiriere
cu deþinãtorii legali ai locu-
inþelor, de pe str. Heren-
deºtiului nr. 1-3-5, nr. 9-11
ºi nr. 13. A mai fost acordat
avizul de principiu  pentru
înfiinþarea unui Centru de
Resurse pentru Educaþie ºi
Dezvoltare (CRED) în Mu-
nicipiul Lugoj. (M. ª.)

Centura Lugojului 
va fi finalizatã la termen

Lucrãrile la centura ocoli-
toare a Lugojului sunt în
plinã desfãºurare, acestea
urmând sã fie finalizate
conform graficului iniþial.
Astfel, dupã înlocuirea
conductei de alimentare,
care subtraverseazã ºosea-
ua de centurã,  au fost con-
struite ºi vanele de oprire ºi
distribuire necesare. În
acest fel, a fost remediatã ºi
problema pierderilor de
apã. Noile conducte sunt
protejate cu tuburi de be-
ton, pentru ca traficul greu

sã nu le afecteze rezistenþa
în timp. De asemenea, în a-
ceastã perioadã sunt aduse
ºi grinzile necesare pentru
realizarea pasarelei de tre-
cere de la ieºirea din oraº.
În total, este vorba despre
40 de grinzi de susþinere,
care sunt transportate din
Ploieºti. Grinzile au o lun-
gime de 33 metri ºi o greu-
tate de 40 tone. Totodatã,
în perioada imediat urmã-
toare se va realiza ºi asfalta-
rea unei porþiuni de 4 km,
cuprinsã între pasarela de

pe strada Timiºorii ºi cea
de pe strada Fãgetului. Ur-
meazã sã fie modificat ºi
cursul râului Timiº, în
dreptul podului, pentru
montarea ultimelor cinci
grinzi, pe partea stângã a
malului Timiºului. 
Edilul-ºef a precizat, de ase-
menea, cã pentru prelua-
rea traficului greu de pe
strada Tapiei va fi necesarã
amplasarea unui sens gira-
toriu, separat de cel ce va fi
amplasat pe strada Fãge-
tului. A. Mãrgineanþu

În aceastã perioadã se
lucreazã la trei dintre o-
biectivele din investiþii
stabilite de cãtre aleºii
locali.

CAMPANIE

“SOS Spitalul Municipal
Lugoj are nevoie de
ajutorul tãu”
Campania „SOS Spitalul Municipal Lugoj are nevoie
de ajutorul tãu”, iniþiatã de Asociaþia Junior Cham-
ber Lugoj, în parteneriat cu Primãria Municipiului
Lugoj, a demarat în aceste zile. În urma unei ºedin-
þe de lucru, membrii asociaþiei au stabilit locaþiile în
care vor fi amplasate urnele pentru colectarea de
fonduri: 

  CLÃDIREA PRIMÃRIEI (LA PARTER);

MAGAZIN “IOSIDOR”, DE PE STR. BUCEGI
(FOST “JACKSON”);

  MAGAZIN “IOSIDOR”,  DE PE STR. SMÂRDAN
(LÂNGÃ STAÞIA MOL);

  MAGAZIN DE PÂINE “ARDELEAN”, DE PE
STR. TIMIªOAREI;

  MAGAZIN DE PÂINE “ARDELEAN”, DE PE
STR. MEMORANDULUI;

  MAGAZIN “PROFI” (ÎN ZONA UNIC);

  MAGAZIN “CARREFOUR” (FOSTA “ARTIMA”);

  SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ.

De asemenea, în cursul lunii septembrie, JCI va orga-
niza ºi o campanie stradalã, pentru sensibilizarea
cetãþenilor din municipiu. 
În afara urnelor din oraº, donaþiile se mai pot face ºi
direct în cont bancar, astfel :    
BENEFICIAR: ASOCIAÞIA JUNIOR CHAMBER
LUGOJ, COD FISCAL: 23081926, CONT BANCAR:
RO 28 OTPV 190000204982 RO 01, BANCA: OTP
BANK LUGOJ.
Pentru donaþii sau sponsorizãri, JCI Lugoj poate
oferi ºi contracte de sponsorizare. 

Ramona Þãranu
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HOTÃRÂREA
privind ajustarea tarifelor practicate de
S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj la apã

potabilã ºi canalizare - epurare
Nr. 199 din 27.08.2009

Art.1. - (1) Începând cu data de 01.09.2009, tarifele practicate de S.C.
"Meridian 22" S.A. Lugoj la apã potabilã ºi canalizare - epurare se
ajusteazã ºi vor avea urmãtoarele niveluri:
Preþ/Tarif pentru populaþie Preþ/Tarif pentru rest utilizatori
lei /mc                                                        lei /mc 

a) apã potabilã 2,45 2,06

b) canalizare-epurare       0,86 0,72
(2) Preþurile la apã potabilã ºi tarifele la canalizare pentru populaþie
conþin T.V.A. în cotã de 19%, iar pentru restul de utilizatori nu
conþin T.V.A.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei Hotãrâri se încredinþeazã
S.C. "Meridian 22 " S.A. Lugoj.

HOTÃRÂREA
privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local

nr. 39 din 24.02.2005 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare al 

Direcþiei de Asistenþã Socialã Comunitarã
Nr. 197 din 27.08.2009

Art.1. - Se modificã Hotãrârea Consiliului Local nr. 39 din 24.02.2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al
Direcþiei de Asistenþã Socialã Comunitarã, prin înlocuirea Anexei cu
Anexa la prezenta Hotãrâre.

Nivelurile au fost stabilite conform legii prin aplicarea coeficientului
de corecþie corespunzãtor rangului localitãþii, ºi anume: 4 pentru
municipiul Lugoj ºi 1 pentru localitãþile Tapia, Mãguri si Armãdia
pentru terenul intravilan.
Pentru terenurile din extravilan, întrucât extravilanul este zonat în 4
zone în funcþie de clasa de fertilitate, prin Adresa 385/2006
Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru ºi Agriculturã ne
comunicã încadrarea terenului agricol de pe raza municipiului în
clasa III de calitate.
În consecinþã, deºi prin HCL s-au stabilit 4 zone de extravilan,
existând o singurã clasã de fertilitate III, nu poate exista decât zona
A în extravilanul localitãþii. Astfel, nivelurile impozitului pe teren au
fost înmulþite cu coeficienþii de corecþie stabiliþi pentru zona A, ºi
anume: 2,4 pentru municipiul Lugoj ºi 1,05 pentru localitãþile
Mãguri, Tapia si Armãdia.

HOTÃRÂREA 
privind stabilirea impozitelor ºi taxelor local în municipiul Lugoj

pentru anul fiscal 2010
Nr. 144 din 27.05.2009

Partea a IV-a
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Au fost purtate dis-
cuþii vis-a-vis de
cele trei variante
de steme propuse

spre adoptare Consiliului
Local Municipal. 
Elementul comun al aces-
tora este lupul, un vechi
simbol medieval care se re-
gãseºte ºi pe stema acor-
datã lugojenilor la 1551 de
regina Isabella ºi semnificã
vitejia locuitorilor oraºului.
Se regãsesc, de asemenea,
cele trei movile, care suge-
reazã dealurile mãrginaºe
ale oraºului. Brâul albastru,
comun celor trei propu-

neri, simbolizeazã râul Ti-
miº care strãbate munici-
piul nostru. În urma discu-
þiilor purtate de edilul-ºef
cu cei interesaþi de acest as-
pect, a fost elaboratã o
nouã variantã de stemã,
care înglobeazã elemente
din toate cele trei variante
anterioare. Aceastã din ur-
mã propunere - aparþinând
artistului plastic Mihai Mo-
roz - alãturi de alte douã va-
riante, urmeazã sã fie  pro-
puse spre aprobare Consi-
liului Local Municipal. 

Municipiu privilegiat

Potrivit muzeografului Rãz-

van Pinca, „prima stemã
cunoscutã a Lugojului da-
teazã din anul 1551, când,
datoritã fidelitãþii faþã de
Casa Zapolya, lugojenii pri-
mesc din partea reginei Isa-
bella un însemn heraldic,
prin care le erau rãsplãtite
serviciile credincioase.
Textul diplomei, precum ºi
reproducerea stemei le cu-
noaºtem din documentele
vremii, publicate în presti-
gioasele colecþii de docu-
mente Hurmuzaki ºi Veres.
Din acest punct de vedere,
Lugojul se poate considera
privilegiat, deoarece puþi-
ne localitãþi se pot mândri
cu însemne heraldice vechi

de aproape 5 secole. 
Conform documentelor,
stema se compunea dintr-
un scut în interiorul cãruia
se afla un lup argintiu ce
ieºea dintr-o coroanã din
aur, aceeaºi stemã putând
fi întâlnitã ºi în cataloagele
de heraldicã din secolul al
XIX-lea”. 
Dupã 1990, Lugojul a folo-
sit stema interbelicã ce
suprapunea o lirã de mari
dimensiuni, variantã ce nu
a fost aprobatã de cãtre
Comisia Regionalã de
Heraldicã, reprezentarea
în ansamblul ei fiind con-
sideratã pleonasm heral-
dic.

Lugojul va avea 
o nouã stemã

Andreea Mãrgineanþu 
Biroul Management 
Proiecte Europene

Sala de Protocol din
cadrul Primãriei Muni-
cipiului Lugoj a gãzdu-
it luni, 24 august 2009,
ora 14.00, o dezbatere
publicã având ca temã
Proiectul de hotãrâre
privind aprobarea ste-
mei municipiului. La
discuþii au participat
domnul primar Fran-
cisc Boldea, muzeo-
grafii Luminiþa Wall-
ner-Bãrbulescu ºi Rãz-
van Pinca, artistul
plastic Mihai Moroz ºi
medicul Traian Deme-
ter.

5
INFORMAÞII

Guvernul dã 
bani pentru Lugoj

Primarul Municipiului Lugoj s-a deplasat, în perioada
18-20 august, în capitala þãrii la Ministerul Mediului,
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei,
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii. Scopul
delegaþiei a fost rezolvarea unor probleme de investiþii
în municipiul nostru. 
În urma demersurilor fãcute la Ministerul Dezvoltãrii
Regionale, Lugojul va primi sprijin financiar pentru
reabilitarea celor 17 blocuri cuprinse în cea de a doua
etapã a programului de reabilitare. Este vorba despre
o sumã de aproximativ 2.000.000 lei. Totodatã, în
urma discuþiilor purtate de domnul primar cu minis-
trul Mediului, dl. Nemirschi, dar ºi în prezenþa dom-
nului Ilie Sârbu ºi a unor directori din  cadrul minis-
terului, a fost abordatã problema alocãrii de fonduri
pentru continuarea lucrãrilor de alimentare cu apã ºi
înlocuire a reþelei de canalizare. Astfel, pe lângã suma
de 4,1 milioane lei, plãtitã pânã în prezent, munici-
piul Lugoj va mai primi în prima fazã încã 600.000 lei.
De asemenea, la insistenþele ministrului Ilie Sârbu,
suma ar putea creºte cu douã milioane de lei pentru
reabilitarea alimentãrii cu apã, respectiv cu alte douã
milioane de lei, bani care vor fi dirijaþi spre reabilita-
rea sistemului de canalizare din municipiu. 
La Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii a fost a-
bordatã problema alocãrii de fonduri pentru finaliza-
rea lucrãrilor la Grãdiniþa din cartierul Balta Latã,
pentru transformarea Grãdiniþei PN 7 în grãdiniþã cu
program prelungit, respectiv pentru reabilitarea câ-
torva ºcoli din municipiu. În total, este necesarã suma
de 1.700.000 lei.
Pentru rezolvarea problemelor de investiþii din muni-
cipiu, domnul primar intenþioneazã sã efectueze lu-
nar asemenea deplasãri în capitalã.

Andreea Mãrgineanþu
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Contracte publice atribuite în acest an

Pentru a asigura o cât mai
bunã transparenþã decizio-
nalã a factorilor din Primã-
ria Municipiului Lugoj,
continuãm prezentarea, pe
parcursul mai multor nu-
mere ale Monitorului, a
contractelor atribuite prin
Compartimentul Licitaþii ºi
Achiziþii Publice: 

7. Denumire contract: Rea-
bilitarea alimentãrii cu apã
în municipiul Lugoj, bran-

ºamente – proiectare (SF)
Codul CPV 71322200-3 -
Servicii de proiectare a
conductelor; 
Valoare estimatã totalã,
fãrã TVA: 84.033,61 lei;
Procedura de atribuire: Ce-
rere de ofertã - offline;
Criteriu de atribuire: „Pre-
þul cel mai scãzut”;
Invitaþia de participare a
fost publicatã în sistemul e-
lectronic al achiziþiilor pu-
blice (www.e-licitatie.ro)

sub numãrul: 204333 din
24.04.2009;
Numãrul de oferte depuse:
5;
Ofertant câºtigãtor: S.C.
MICROMOV S.R.L., cu
sediul în Craiova, str. Câm-
pia Islaz, nr. 22B;
Preþ: 22.000 lei + TVA;
Anunþul de atribuire a fost
publicat în sistemul elec-
tronic al achiziþiilor publi-
ce (www.e-licitatie.ro) sub
numãrul: 75137 din

27.05.2009;

8. Denumire contract: În-
treþinere ºi reparare prin
plombare strãzi cu caro-
sabil asfaltat;
Cod CPV 45233142-6 - Lu-
crãri de reparare a dru-
murilor;
Valoare estimatÃ totalã,
fãrã TVA: 109.243,7 lei;
Procedura de atribuire: Ce-
rere de ofertã – offline;
Criteriu de atribuire:
„Preþul cel mai scãzut”;
Invitaþia de participare a
fost publicatã în sistemul
electronic al achiziþiilor
publice (www.e-licitatie.ro)
sub numãrul: 203154 din
16.04.2009;
Numãrul de oferte depuse:
3;
Ofertant câºtigãtor: S.C.
TECHNOCER S.R.L.;
Preþ: 70.315,20 lei + TVA;
Anunþul de atribuire a fost
publicat în sistemul elec-
tronic al achiziþiilor pu-
blice (www.e-licitatie.ro)
sub numãrul: 75152 din
27.05.2009.

Mirela ªepºei

Curtea de Conturi a Româ-
niei, prin Camera de Con-
turi Timiº, a efectuat, în pe-
rioada 18 – 31 august 2009,
un audit la Primãria Muni-
cipiului Lugoj. Astfel, s-a
verificat modul de folosire,
alocare ºi utilizare a Fondu-
rilor Guvernamentale, a

Fondului de Rezervã al Gu-
vernului ºi a Fondului Na-
þional de Dezvoltare pe anii
2007, 2008, 2009. La sfârºi-
tul acestui control a fost în-
cheiat un proces - verbal de
constatare, care prevede
mãsurile ce se impun.

Flavia Coraº

Curtea de Conturi a efectuat
un audit la Primãrie

Primarul municipiului a
precizat, cu prilejul unei
conferinþe de presã, faptul
cã salariile angajaþilor din
Primãria Lugoj sunt asigu-
rate exclusiv de la bugetul
local, astfel încât pentru a-
paratul de specialitate al
primarului nu se primesc
bani de la Guvern. Aºadar,
nu se pune problema unor
reduceri de personal. Mai
mult decât atât, chiar dacã
se ia în calcul procentul ve-
hiculat de autoritãþile cen-
trale, respectiv 0,21 %, tot
nu poate fi luatã în calcul
reducerea posturilor. Situa-
þia se complicã însã, dacã se
iau în calcul ºi serviciile pu-

blice subordonate Consi-
liului Local. În acest caz,
este vorba despre circa 900
de angajaþi, dintre care 543
aparþin Direcþiei de Asis-
tenþã Socialã Comunitarã,
iar dintre aceºtia 388 sunt
asistenþi personali. Pe de al-
tã parte, pentru eficientiza-
rea activitãþii din cadrul in-
stituþiei, va fi elaboratã o
nouã organigramã, o datã
cu apariþia Ordonanþei de
guvern care cuprinde noile
reglementãri. ªeful execu-
tivului motiveazã noua or-
ganigramã prin aceea cã u-
nele sectoare sunt supradi-
mensionate, în timp ce al-
tele sunt subdimensionate.

Fãrã reduceri de personal
la Primãria Lugoj
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Viitorul dirijor ºi com-
pozitor ºi-a fãcut de-
butul ca interpret în

sala Teatrului „Odeon” din
Bucureºti, dirijând suita
„Visul unei nopþi de varã”.
Traiectoria profesionalã as-
cendentã a artistului este
reliefatã ºi reþinutã de toate
dicþionarele muzicale de
gen. 
Maestrul Mihai Brediceanu
a fost dirijor invitat prin-

cipal ºi consilier muzical la
Syracuse Symphonie Or-
chester din New York, oraº
în care a desfãºurat ºi o in-
tensã activitate de visiting
professor ºi cercetãtor în
domeniul interdisciplinar
muzicã-matematicã. În pe-
rioada 1978-1980 a îndepli-
nit funcþia de director artis-
tic general al Operei din Is-
tanbul.
Este, de asemenea, fonda-
torul Orchestrei Simfonice
de Tineret din Bucureºti ºi
al Orchestrei Simfonice
din Galaþi. De-a lungul ca-

rierei sale,  Mihai Bredi-
ceanu a condus numeroase
ansambluri muzicale, între-
prinzând turnee artistice
europene, asiatice ºi ameri-
cane, susþinând conferinþe,
concerte-lecþii sau comuni-
cãri ºtiinþifice. 

S-a implicat în viaþa
culturalã lugojeanã

Pentru reuºitele sale artisti-
ce, dirijorul Mihai Bredi-
ceanu a fost distins cu nu-
meroase ordine ºi medalii
naþionale, obþinând „Ma-
rele premiu al discului” de-
cernat de Academia Discu-
lui Francez, Discul de Aur
– Tokio 1976, Ordinul Na-
þional Francez al Artelor ºi
Literelor. Muzicianul a
compus creaþii de muzicã
de teatru, simfonicã, coralã
ºi cameralã. În 1995 a coor-
donat o strãlucitã ediþie a
Festivalului „George Enes-
cu”, în calitate de director,
ºi, ca o supremã bucurie
pentru lugojenii sãi dragi,

a acceptat sã devinã preºe-
dinte al juriului Concursu-
lui Internaþional de Canto

pentru Tenori „Traian
Grozãvescu”, demers cultu-
ral care a fost receptat cu

mult entuziasm cu prilejul
tuturor ediþiilor din 1995
pânã în 2000. 

Mihai Brediceanu, dirijor 
ºi compozitor (1920 - 2005)
Lugojul se mândreºte cu personalitãþile sale culturale

Andreea Mãrgineanþu 
Biroul Management 
Proiecte Europene

Dirijorul, compozitorul ºi teoreticianul muzical
Mihai Brediceanu s-a nãscut pe 14 iunie 1920 la
Braºov, fiind fiul compozitorului ºi folcloristului
Tiberiu Brediceanu ºi nepotul ilustrului jurist ºi
tribun bãnãþean Coriolan Brediceanu. Studiile
artistice le-a început la Conservatorul „Astra”
din oraºul natal, iar pregãtirea academicã a con-
tinuat-o la Conservatorul din Bucureºti. A
absolvit, în 1945, Facultatea de Drept din
Bucureºti ºi a obþinut titlul de doctor în
matematicã al Universitãþii din Bucureºti în
1974. 

Mihai Brediceanu a condus Filarmonica “George Enescu” între anii 1982-1990

In memoriam Gheorghe Reisz
Galeria “Pro Arte” a gãzdu-
it în aceastã perioadã expo-
ziþia comemorativã Gheor-
ghe Reisz. 
Lugojean de origine, bio-
chimistul ºi pictorul
Gheorghe Reisz a studiat
pictura la ªcoala de Arte,
unde  i-a avut ca profesori
pe maeºtrii Covaci Romu-
lus ºi Simion Lucaciu. 
Lucrãrile expuse fac parte
din ciclul „Orient”, realiza-

te în perioada 1982-1986,
cu substrat religios, fiind
inspirate din îmbinarea ce-
lor trei mari religii mono-
teiste, care l-au impresio-
nat dupã vizita în Israel. 
Din ultima perioadã a crea-
þiei sale, au fost expuse lu-
crãri de facturã expresio-
nist-abstractã. În prima salã
a Galeriei, publicul a fost
întâmpinat de lucrãrile ar-
tiºtilor prieteni ai pictoru-

lui, lucrãri aflate în colecþia
familiei. 
În perioada 15 septembrie
– 9 octombrie, lugojenii
vor avea prilejul sã facã cu-
noºtinþã cu lucrãrile tânã-
rului artist, tot lugojean,
Rãzvan-Lucian Boar, absol-
vent al Universitãþii Naþio-
nale de Arte din Bucureºti,
Facultatea de Arte Plastice
– secþia picturã, care în
anul 2008 a fost benefi-

ciarul unei burse ERAS-
MUS, în Italia – Academia
Albertina delle Belle Arti. 
Rãzvan Lucian Boar a mai
expus în cursul anului
trecut la Muzeul Þãranului
Român ºi la Triggiano – I-
talia, în cadrul unei expozi-
þii colective, iar în acest an
la “Atelier 35” din Bucu-
reºti, „Picturã+Design”.

Silvia Bloch

Artiºtii lugojeni au
expus la Szekszard
O delegaþie a artiºtilor
plastici lugojeni s-a depla-
sat în perioada 1-3 septem-
brie în oraºul înfrãþit Szek-
szard (Ungaria), pentru a
vernisa o expoziþie la Cen-
trul Cultural “Bobits Me-
hely”. Din delegaþie au fã-
cut parte: Marius Bacriu,
Tiberiu Olah, Flora Rãdu-
can, Ladislau Pokker ºi
Laura Pokker.  
La expoziþie au mai expus
lucrãri artiºtii lugojeni Eu-
genia Olar, Carmen Olar,
Silviu Orãvitzan, Tudor
Tudan,  Constantin Rãdu-
can, Gabor Visnyei, Adria-
na Pãiuºan, Silvia Bloch ºi
Constantin Onae. Cuvân-
tul de deschidere a vernisa-
jului a aparþinut pictorului
Peter Baky, peºedintele

uniunii artiºtilor din
Szekszard ºi director
adjunct al Centrului Cul-
tural care a gãzduit eveni-
mentul. Acesta a apreciat
calitatea lucrãrilor expuse
ºi mãiestria artiºtilor. Un
moment inedit a fost a-
tunci când artiºtii Miklos
Kornyei ºi Attila Kornyei
(tatã ºi fiu) au interpretat
o compoziþie proprie inspi-
ratã din lucrãrile expuse.
Pentru a dezvolta relaþiile
culturale dintre cele douã
oraºe înfrãþite, municipali-
tatea lugojeanã ºi conduce-
rea Galeriei “Pro Arte” au
lansat o invitaþie artiºtilor
plastici din Szekszard, de a
vernisa o expoziþie similarã
în municipiul de pe Timiº.

Andreea Mãrgineanþu

Tezaurul de la Susani
la Muzeul din Lugoj
Muzeul de Istorie ºi Etno-
grafie organizeazã în peri-
oada 15 – 30 septembrie, la
Galeria “Pro Arte”, expozi-
þia temporarã “Civilizaþia
nord-tracicã în Banat - Te-
zaurul de culturã materialã
de la Susani”. Expoziþia se
axeazã, în principa,l pe
prezentarea descoperirilor
fãcute în a doua jumãtate a
secolului trecut de Ioan
Stratan, fostul director al
muzeului lugojean, în loca-
litatea Susani la tumulul
tracic cunoscut sub nume-
le de “Grãmurada lui Ti-
cu”. A fost descoperit un
complex ritualic ce conþi-
ne urne cu aspect bitron-
conic, ceºti cu toarta supra-
înãlþatã, vase borcan ºi
ceºti cu buza invazatã, a-
parþinând marelui com-
plex cu ceramicã canelatã

specific vestului României,
caracteristice veacurilor
XII – XI d. Chr., respectiv
civilizaþiei nord tracice de-
zvoltate în Banat. 
Descoperirea se încadrea-
zã în procesul de evoluþie
culturalã desfãºurat odatã
cu apariþia culturilor carac-
terizate prin ceramica ca-
nelatã, fapt petrecut apro-
ximativ în aceeaºi vreme
cu impetuoasa dezvoltare a
metalurgiei bronzului, ur-
mat de utilizarea fierului ºi
reducerea minereurilor fi-
eroase. Tezaurul de cultu-
rã materialã de la Susani se
prezintã ca singular în isto-
ria sud-estului european, a-
ducând o contribuþie deo-
sebitã la cunoaºterea prei-
storiei spaþiului european.

Rãzvan Ioan Pinca

4
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Clubul Copiilor Lugoj

ªcoala timpului tãu!
Clubul Copiilor Lugoj con-
tribuie, alãturi de ºcoalã ºi
familie, la formarea ºi afir-
marea personalitãþii indivi-
duale ºi creative a copiilor,
la dezvoltarea aptitudinilor
ºi talentelor lor, prin par-
ticiparea activã a acestora
la urmãtoarele activitãþi: 

  Acvaristicã – Ecologie –
45 locuri;

  Atelierul fanteziei –
Ceramicã – 90 locuri;

  Atelier interactiv pentru
preºcolari ºi ºcolari mici –
50 locuri;

  Culturã ºi civilizaþie
englezã – 90 locuri;

  Dans modern – 90
locuri;

  Dans sportiv – 90 locuri;
  Informaticã – 180 locuri;
  Karting – 120 locuri;
  Muzicã vocal-intrumen-

talã – 90 locuri;
  Picturã-Desen – 80

locuri;
  ªah – 30 locuri;
  Teatru – 90 locuri;
Turism – 70 locuri;
  Volei – 90 locuri.

Prin programele educative
pe care le oferã, Clubul Co-
piilor Lugoj organizeazã

petrecerea timpului liber
al copiilor. 
La aceste activitãþi copiii
preºcolari ºi elevii pot
participa indiferent de sex,
naþionalitate sau religie,
corespunzãtor aptitudini-
lor sau preferinþelor lor. 
Consecvent misiunii sale
de a oferi instruire de cali-
tate copiilor ºi elevilor mu-
nicipiului Lugoj, Clubul
Copiilor rezervã o surprizã
plãcutã pentru începutul a-
cestui an ºcolar. În urma
lucrãrilor de reabilitare ºi
modernizare, care au cu-
prins cea mai mare parte,
din instituþie, copiii vor be-
neficia din acest an ºcolar
de spaþii noi, luminoase,
viu colorate, dotate cores-
punzãtor. 
Baza materialã este forma-
tã din 8 sãli de curs, o salã
de spectacol, o salã de
dans, o salã multifuncþio-
nalã, un atelier mecanic,
12 camere de protocol cu o
bucãtãrie complet utilatã.
Înscrierile pentru noul an
ºcolar au loc în perioada
15-30 septembrie la secre-
tariatul istituþiei. 
Informaþii suplimentare se
pot afla accesând pagina
de internet:
http://lugoj.club.edu.ro.

Simona Berghin



Înscrierea cetãþenilor  în audienþã la Primarul Municipiului Lugoj, prof. ing. Francisc
Constantin Boldea, se face luni, la ora 8.00, la Biroul Comunicare, Relaþii cu Publicul,
camera 7 a Primãriei Municipiului Lugoj, personal, pe baza actului de identitate. O

persoanã / membru al familiei se poate înscrie ºi participa la audienþe o singurã datã pe lunã. La înscriere se va
comunica data ºi ora când au loc audienþele. Cetãþenii se pot înscrie în audienþã pentru probleme personale sau de
grup, fãrã a se discuta probleme legate de repartizarea locuinþelor. Lista de prioritãþi a primelor 100 de locuri, în baza
cãreia se vor efectua repartiþiile pentru locuinþele din fondul locativ de stat, cât ºi lista de prioritãþi în vederea
repartizãrii de locuinþe ANL sunt afiºate la  avizierul instituþiei. Angelica Rus

Pentru a obþine scuti-
rea, solicitantul tre-
buie sã îndeplineascã

urmãtoarele condiþii:
- contribuabilul care solici-
tã facilitatea fiscalã sã aibã
domiciliul stabil înscris în
actele de identitate, la a-
dresa la care se aflã imobi-
lul aflat în proprietatea a-
cestuia, cu destinaþia de lo-
cuinþã; 
- contribuabilul care solici-
tã facilitatea fiscalã sã deþi-
nã în proprietate o singurã
clãdire, teren intravilan ºi
extravilan în suprafaþã tota-
lã de pânã la 2 ha; 
- contribuabilul care solici-
tã facilitatea fiscalã sã nu
deþinã în proprietate mij-
loace de transport;
- contribuabilul care solici-
tã facilitatea fiscalã sã nu fi-
gureze cu datorii la buge-
tul local;

În cazul în care contribua-
bilul este proprietar în cotã
parte a imobilului cu alte
persoane decedate, scuti-
rea sau reducerea se acor-
dã dupã dezbaterea proce-
durii succesorale.
Scutirea sau reducerea de
impozit pe clãdiri ºi teren
se va acorda pe baza cererii
contribuabilului proporþio-
nal cu perioada rãmasã pâ-
nã la sfârºitul anului, înce-
pând cu luna urmãtoare
celei în care se solicitã în
scris facilitatea fiscalã, la
care sunt anexate actele
care atestã situaþia respec-
tivã. 
Actele care atestã situaþia
fiscalã a contribuabilului ºi
care vor însoþi cererea aces-
tuia  vor fi, dupã caz, urmã-
toarele:
- actul de identitate al con-
tribuabilului;
- adeverinþa de venit din lu-
nile anterioare depunerii
cererii (cupon de pensie, a-

deverinþe de salariu net,
cupon de ºomaj, º.a.);
Facilitãþile fiscale pentru
plata impozitului pe clãdiri
ºi teren  se vor acorda dupã
cum urmeazã:
- scutire totalã, pentru con-
tribuabilii al cãror venit net
mediu lunar este cuprins
între 0-150 lei;
- reducere cu 80 % a cuan-
tumului impozitului pe clã-
diri si teren stabilit, pentru
contribuabilii al cãror venit
net lunar este cuprins între
151- 250 lei;

- reducere cu  65% a cuan-
tumului impozitului pe clã-
diri ºi teren stabilit, pentru
contribuabilii al cãror venit
net lunar este cuprins între
251 - 400 lei;
- reducere cu  50 % a cuan-
tumului impozitului pe clã-
diri ºi teren stabilit, pentru
contribuabilii al cãror venit
net lunar este cuprins între
401 ºi salariul minim brut
pe economie.
Persoanele care nu reali-
zeazã venituri vor beneficia
de facilitãþi fiscale, în con-

diþiile în care se aflã în evi-
denþa Direcþiei de Asisten-
þã Socialã Comunitarã.
Contribuabilii care în cur-
sul anului se încadreazã în
situaþia de a nu mai realiza
venituri pot depune cerere
pentru acordarea de facili-
tãþi, însoþitã de actele dove-
ditoare a veniturilor reali-
zate în lunile anterioare.
Beneficiarii de facilitãþi fis-
cale sunt obligaþi sã anun-
þe, în termen de 15 zile,
orice modificare a stãrii
civile ºi materiale. 

Beneficiarii de facilitãþi fis-
cale sunt obligaþi sã depu-
nã, în cursul lunii ianuarie
pentru anul precedent, do-
vada veniturilor realizate în
întregul an precedent la
Direcþia Impozite ºi Taxe,
Executori Bugetari. Neres-
pectarea acestei prevederi
atrage dupã sine anularea
facilitãþii fiscale acordate
de la data acordãrii aceste-
ia, iar, în cazul decesului,
de la data producerii modi-
ficãrii, fãrã Hotãrârea Con-
siliului Local, anularea e-
fectuându-se din oficiu de
Direcþia Impozite ºi Taxe,
Executori Bugetari.
Persoanele care constituie
cazuri sociale deosebite,
sau studenþii, vor beneficia
de scutire totalã a impozi-
tului pe clãdiri ºi terenuri
deþinute în proprietate, fo-
losite ca domiciliu, dacã în-
deplinesc condiþiile de mai
sus, mai puþin art. 5, chiar
ºi în cazul în care au debite
restante. 
Persoanele cãrora, în urma
verificãrilor efectuate, li se
recalculeazã sau anuleazã
facilitatea acordatã pentru
anul în curs, datoritã faptu-
lui cã  nu ºi-au respectat o-
bligaþiile asumate la depu-
nerea cererii, nu vor putea
beneficia de facilitãþi fisca-
le în anul urmãtor.

Acordarea facilitãþilor fiscale
la impozite ºi taxe locale

Lucia Dumitrache

Conform prevederilor art. 286 din Codul Fiscal,
în anul fiscal 2010 pot beneficia de reducere sau
scutire de platã a impozitului pe clãdiri ºi teren
persoanele fizice al cãror venit net mediu lunar
(pe întregul an) este mai mic decât salariul minim
brut pe economie sau persoanele care constituie
cazuri sociale deosebite. Scutirea sau reducerea
de platã a impozitului pe clãdiri ºi teren se
acordã proprietarului, proporþional cu cota de
proprietate.  
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Programul de lucru cu publicul
în cadrul Direcþiei de Evidenþã
a Persoanelor din Municipiul
Lugoj
Biroul Evidenþa Persoanelor:

Preluare acte pentru 
cãrti de identitate:
LUNI 08.30 –19.30  
MARÞI 08.30 –19.30  
MIERCURI 08.30 –19.30  
JOI 08.30 –19.30  
VINERI 08.30– 15.00  
Preluare acte pentru
paºapoarte simple:
MARÞI 08.30– 15.00  
JOI 14.00- 19.30  
VINERI 08.30– 15.00  
Eliberãri acte:
LUNI 08.30- 19.30  
MARÞI 08.30- 19.30  
MIERCURI 08.30 -19.30  
JOI 08.30 -19.30  
VINERI 08.30 -16.30  

Compartimentul 
Stare Civilã :
Preluare acte:
LUNI 08.30 – 13.00  
MARÞI 08.30 – 13.00  
MIERCURI 08.30 – 13.00  
JOI 08.30 – 13.00  
VINERI 08.30 – 13.00  
SÂMBÃTÃ 09.00 – 11.00  
DUMINICÃ 09.00 – 11.00  
Eliberãri acte:
LUNI 13.00 – 18.30 
MARÞI 13.00 – 16.30  
MIERCURI 13.00 – 16.30 
JOI 13.00 – 16.30  

VINERI 13.00 – 16.30  
Intervalul cuprins între 12.45-13.00 ºi
17.00-17.15 constituie pauzã de masã,
activitatea cu publicul fiind între-
ruptã.
Casierie D.E.P. Lugoj:
LUNI 08.30 – 15.00  
MARÞI 08.30 – 15.00  
MIERCURI 08.30 – 15.00 
JOI 08.30 – 15.00  

VINERI 08.30 – 15.00  
Intervalul cuprins între 12.45-13.00
constituie pauzã de masã, activitatea
cu publicul fiind întreruptã.

Programul de lucru cu publicul
al Direcþiei Impozite ºi Taxe,
Executori Bugetari:

Birou Persoane Fizice      (cam 2)
Birou Persoane Juridice   (cam 5)
LUNI - JOI 8.00-14.00

Birou Taxe Auto (cam 3A)
VINERI 8.00-12.00

Birou Executori Bugetari (cam 3B)
Casierie
LUNI, MARÞI ªI JOI 8.00-15.00
MIERCURI 8.00 – 15.00 

15.30 – 17.00

VINERI       8.00-14.00

Programul de lucru al
Primãriei Municipiului Lugoj
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luni – joi 8.00 – 16.00
vineri 8.00 – 15.00

Direcþia Taxe, Impozite, Executori Buge-
tari aminteºte tuturor contribuabililor,
persoane fizice ºi juridice, cã termenul de
platã pentru semestrul II al anului  este
30.09.2009. Dupã aceastã datã, pentru
debitele neachitate, se vor percepe
dobânzi de 0.01% pe zi.

ANUNÞ IMPORTANT

Între orele  11 – 11.15  toate
birourile au pauzã de masã.

AUDIENÞE



  Poliþiºtii comunitari au
constatat cã a crescut nu-
mãrul persoanelor care o-
presc sau staþioneazã cu au-
tovehiculele pe trotuare,
împiedicând circulaþia pie-
tonilor, sau pe spaþiul ver-
de, pe care îl distrug. Prin
urmare, au fost aplicate 8
sancþiuni contravenþionale
cu avertisment scris ºi a-
mendã. Spre exemplu, în
ziua de 17.08.2009, în P-þa
G. Coºbuc, numitul F. Ilie a
parcat autoturismul pe spa-
þiul verde, drept pentru
care a fost sancþionat con-
travenþional cu amendã de
300 lei, conform HCL 46
din 2001.

  Poliþiºtii comunitari au
continuat verificãrile cu
privire la modul în care ce-
tãþenii oraºului respectã le-
gislaþia în vigoare, referi-
toare la pãstrarea curãþe-
niei. Nu mai puþin de 18
persoane au fost sancþiona-
te conform HCL 49/2001,
cu avertismente ºi amendã,
deoarece au aruncat pe jos
ambalaje, resturi alimenta-
re ºi nealimentare, coji de
seminþe. În ziua de 5
august 2009, B. Adalbert a
fost sancþionat contraven-
þional cu amendã de 60 lei,
deoarece a aruncat gunoi
pe str. Padeºului, lângã Par-
cul G. Enescu.

  Poliþiºtii comunitari au
constatat cã a crescut nu-
mãrul persoanelor care co-
mercializeazã produse de
orice naturã, direct pe tro-
tuar sau în alte locuri ne-
permise, fãrã autorizaþie
pentru desfãºurarea de ac-
tivitãþi de comerþ stradal.
Astfel, au fost sancþionate
contravenþional nouã per-
soane. Spre exemplu, în
ziua de 04.08.2009, S. An-
drei comercializa produse
textile în P-þa G. Coºbuc,
drept pentru care a fost
sancþionat contravenþional
cu amendã de 150 lei, con-
form HCL 46/2001.

  Poliþiºtii comunitari au

depistat persoanele care
consumã bãuturi alcoolice
în locuri publice ºi care,
prin prezenþa ºi prin fap-
tele lor, creeazã disconfort
celorlalþi cetãþeni. Au fost
aplicate trei sancþiuni con-
travenþionale în sumã de
300 lei, conform Legii
61/1991 republicatã. În
ziua de 01.08.2009, B. Con-
stantin a fost sancþionat
contravenþional cu amendã
de 100 lei, deoarece a
consumat bãuturi alcoolice
pe str. A. Mocioni. De a-
semenea, poliþiºtii comuni-
tari au sancþionat contra-
venþional, cu amendã în su-
mã de 1130 lei, opt persoa-

ne, pentru tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice în
municipiu. Tot cu amendã
au fost sancþionate alte 4
persoane care apelau la
mila publicului. Spre e-
xemplu, în data de 24
august 2009, a fost sancþio-
nat cu amendã de 250 lei
numitul Lazãr C., care
cerºea în P-þa Victoriei.

  În cursul lunii august,
poliþiºtii comunitari au a-
plicat 25 de sancþiuni con-
travenþionale cu avertis-
ment ºi amendã, pentru
parcarea autovehiculelor
cu masa mai mare de 5 to-
ne, pe raza municipiului,
în alte locuri decât cele

prevãzute în HCL 165 din
2005. De asemenea, au fost
încheiate 97 de procese-
verbale de constatare a
contravenþiei, pentru opri-
rea ºi staþionarea neregula-
mentarã a autovehiculelor.
În acelaºi context, conti-
nuã acþiunea de identifica-
re a  vehiculelor abandona-
te, aflate pe domeniul pu-
blic, pe raza municipiului,
pânã în prezent fiind iden-
tificate peste 50 de aseme-
nea cazuri. Urmeazã ca
proprietarii sau deþinãtorii
legali sã fie avertizaþi ºi so-
maþi sã elibereze domeniul
public, conform Legii
nr.421/2002.  

Întreprinderea indivi-
dualã este întreprin-
derea economicã, fãrã
personalitate juridicã,

organizatã de cãtre un în-
treprinzãtor persoanã fizi-
cã. Înfiinþarea întreprinde-
rii individuale este regle-
mentatã de O.U. 44/2008

privind desfãºurarea activi-
tãþilor economice de cãtre
persoanele fizice autoriza-
te, întreprinderile indivi-
duale ºi întreprinderile fa-
miliale. Întreprinzãtorul
persoanã fizicã titular al în-
treprinderii individuale se
situeazã între Persoana Fi-

zicã Autorizatã – PFA ºi
Societatea cu Rãspundere
Limitatã – SRL.
Marele avantaj faþã de PFA
este faptul cã, pentru orga-
nizarea ºi exploatarea în-
treprinderii sale, întreprin-
zãtorul, în calitate de anga-
jator, poate angaja terþe

persoane cu contract indi-
vidual de muncã, înre-
gistrat la Inspectoratul Te-
ritorial  de Muncã, potrivit
legii. Faþã de SRL, între-
prinderea individualã are
avantajul cã  sunt mai mici
costurile de înfiinþare  -
cam 250 lei, mai puþine
acte la înfiinþare ºi mai sim-
plu modul de conducere a
evidenþei contabile – la a-
ceasta din urmã contabili-
tatea se þine în partidã sim-
plã într-un  registru  în care
se evidenþiazã încasãrile ºi
plãþile. Toate demersurile
în vederea înfiinþãrii unei
întreprinderi individuale
se pot face prin Primãria
Lugoj, care deþine perso-
nal de specialitate în acest
sens. ªi, poate nu în ulti-
mul rând, întreprinderea
individualã nu datoreazã
impozitul minim  -  pe care
l-am numit noi „forfetar”.
În acest caz, impozitul se
calculeazã  aplicând 16% la
diferenþa dintre veniturile
încasate ºi cheltuielile efec-
tuate.
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Ileana Kristof 
Biroul Autorizaþii, Liberã
Iniþiativã, Comunicare,
Contracte

Desigur, mulþi dintre
micii întreprinzãtori
din Lugoj, loviþi de im-
pozitul minim, aºa–zis
„forfetar”, reglementat
de O.U. 34/2009, ºi-au
suspendat sau încetat
activitatea, transfor-
mându-se în victime
care, pe moment, simt
cã nu mai pot face mai
nimic. 
Experienþa spune cã ºi
în momente de crizã
victimizarea ºi pasi-
vitatea nu aduc însã
nimic bun. În cãutarea
de noi oportunitãþi, am
gãsit o soluþie pentru
aceia care doresc sã
continue activitatea ºi
sã pãstreze angajaþii: în-
treprinderea indivi-
dualã. 
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Întreprinderea individualã, soluþie
de crizã pentru întreprinzãtori

INFORMAÞII

Câºtigãtorii
concursului 
de triatlon
Primãria Municipiului Lu-
goj, în parteneriat cu Aso-
ciaþia Junior Chamber Lu-
goj, au organizat vineri, 14
august 2009,  începând cu
ora 9.00,  primul concurs
de triatlon pentru copii.
Competiþia a constat în
desfãºurarea a trei probe
sportive consecutive: înot,
ciclism ºi alergare pe dis-
tanþe diferenþiate, în func-
þie de vârstã ºi sex. În urma
concursului, au obþinut
premii urmãtorii copii:

Grupa 7-10 ani fete:
Catrina Cristina - I
Banciu Nicoleta – II
Fodor Miruna – III

Grupa 7-10 ani bãieþi: 
Dante Edmond – I
Muntean Radu – II
Grecu Sebastian – III

Grupa 11-12 ani fete: 
Negru Maria – I
Damian Miruna – II
Fodor Dariana – III

Grupa 11-12 ani bãieþi:
Grãdinaru Sebastian – I
Balczsits Ovidiu – II
Schlegel Alexandru - III

Grupa 13-14 ani bãieþi:
Farago Roland – I
Sabiþi Claudiu – II
Cut ªtefi – III 

Grupa 14-16 ani bãieþi: 
Balczsits Adrian – I
Simescu Florin – II
Iancu Caius – III 

Toþi ocupanþii locurilor I
au primit câte 100 lei, o
cupã ºi o medalie, în timp
ce ocupanþii  locurilor II ºi
III au primit câte 60, res-
pectiv 30 lei ºi medalii. De
asemenea, toþi copiii au
primit diplome de partici-
pare ºi tricouri. 

Ramona Þãranu

COMITETUL
DE 
REDACÞIE

Editori coordonatori: Andreea Mãrgineanþu
Liviu Savescu

Secretar de redacþie: Mirabela Longa

Relaþii cu publicul: Angelica Rus

Lucian Blaga spunea: "Cu
cât oamenii îmbãtrânesc,
cu atât spiritul lor devine
mai suplu, mai cald, do-
bândind o înfãþiºare mai
organicã. S-ar zice cã pen-
tru spirit, timpul este o di-
mensiune a întineririi".
Pentru a celebra tinereþea
spiritului, Direcþia de Asis-
tenþã Socialã Comunitarã
în parteneriat cu Primãria
Municipiului Lugoj, orga-
nizeazã în data de 1 octom-
brie 2009 "BALUL SENIO-

RILOR", aflat la cea de-a
patra ediþie. Data nu a fost
aleasã întâmplãtor, întru-
cât 1 octombrie a fost stabi-
litã de cãtre Organizaþia
Naþiunilor Unite (ONU),
în cadrul sesiunii din fe-
bruarie 1991, drept "Ziua
Internaþionalã a Persoane-
lor Vârstnice". 
Astfel, 480 de locuri au fost
puse la dispoziþia pensiona-
rilor pentru limitã de vâr-
stã din Lugoj la Restauran-
tul “Acapulco”, într-un am-

bient de excepþie. Pentru
achiziþionarea biletelor,
persoanele vârstnice au
fost invitate sã se prezinte
cu actul de identitate ºi cu-
ponul de pensie la Servi-
ciul Asistenþã Socialã Co-
munitarã (camera 11 la
parterul Primãriei), în  da-
ta de 15 septembrie 2009.
Costul unui bilet a fost de
10 lei/ persoanã vârstnicã,
diferenþa fiind suportatã
de la bugetul local.

Maria Elena Stãmurean

Seniorii lugojeni vor fi sãrbãtoriþi
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