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““EExxppoo  LLuuggoojj-VVâârrººeeþþ  ––  îîmmpprreeuunnãã
sspprree  uunn  vviiiittoorr  mmaaii  bbuunn””
În perioada 27-29 noiembrie, Sala de Sport „Lavinia Miloºovici” din municipiul Lugoj va gãzdui „Expo Lugoj
– Vârºeþ”, eveniment expoziþional cu participarea unor firme locale ºi din oraºul înfrãþit Vârºeþ (Serbia).

Expoziþia reprezintã încununarea activi-
tãþilor desfãºurate în cadrul proiectului
„Expo Lugoj-Vârºeþ – Împreunã spre un
viitor mai bun”, derulat de Primãria Muni-
cipiului Lugoj, prin Biroul Management
Proiecte Europene, având ca partener mu-
nicipalitatea din Vârºeþ. Finanþarea pentru
acest proiect a fost obþinutã prin Programul
de Vecinãtate România – Serbia 2004 –
2006, PHARE CBC, program care vizeazã
„atingerea unei dezvoltãri economico -

sociale echilibrate în zona de graniþã dintre
România ºi Serbia, prin aplicarea
principiilor cooperãrii transfrontaliere”.

Expoziþia promoveazã schimbul
de experienþã între Lugoj ºi
Vârºeþ
Scopul proiectului îl constituie
stimularea ºi încurajarea schim-
bului de experienþã ºi idei în
domeniul dezvoltãrii afacerilor,
precum ºi a legãturilor comer-
ciale între agenþi economici lu-
gojeni ºi vârºeþeni, prin organi-
zarea în oraºul nostru a unei
expoziþii transfrontaliere la care
vor participa firme din Lugoj ºi

Vârºeþ.
Desfãºurarea an de an a unei
expoziþii cu caracter transfron-
talier va contribui la stimularea,
promovarea ºi încurajarea
schimbului de experienþã ºi idei,
precum ºi a competitivitãþii re-
gionale. De asemenea, va fi
popularizatã activitatea econo-
micã localã ºi regionalã, va fi fa-
cilitatã prezentarea cãtre popu-
laþie a ofertei de produse ºi ser-
vicii a firmelor participante.
Pentru ediþia din acest an ºi-au
anunþat deja participarea agenþi
economici lugojeni ºi vârºeþeni
care activeazã în diverse do-

menii: materiale de construcþii,
amenajãri interioare, mobilã,
autoturisme, utilaje ºi accesorii
pentru grãdinãrit, tehnologii ne-
poluante, confecþii, încãlþã-
minte, calculatoare ºi compo-
nente, produse alimentare,
turism, viticulturã etc.
Festivitatea de deschidere va
avea loc vineri, 27 noiembrie, la
orele 10.00. 
Expoziþia va fi deschisã pu-
blicului între orele 9.00 – 19.00,
cu excepþia zilei de vineri, când
accesul publicului va fi permis
imediat dupã festivitatea de
deschidere.

Aurel Jurubiþã
Biroul pentru Management
Integrare ºi Proiecte Europene

Premii pentru cei
mai buni elevi
Marþi, 17 noiembrie, ora 13.00, a avut loc în
holul Universitãþii Europene “Drãgan”
festivitatea de premiere a elevilor olimpici,
respectiv a profesorilor care i-au pregãtit. 
De la Colegiul Naþional „Coriolan Bre-
diceanu” au fost premiaþi elevii: Suba Oana,
Dalban Diana, Drãgoi Manuela, Bãbeanu
Gabriela, Groza Teodora, Pãuliº Bogdan,
Szasz Radu, Casiu Cristian, Haþeg Alina,
Cioatã Iulia, Stalek Larisa, Gribincea
Andreea, Loch Izabela, Costan Raul,
Jurubiþã Denisa, Olah Robert, Iliºie Oana,
Criºan Alexandru, Iernilã Alexandra,
Andrei Laura, Balintoni Denis, Ghinea Cris-
tiana, Mistrean Diana, Vãtavu Cristina,
Temu Iasmina, Ursulescu Oana, Filip
Alexandru, Istrãtoaie Bogdan, David Silviu,
Kristoff Robert, Drinovan Adrian, Istrãtoaie
Sandra, Lerinþ Alexandru, David Estera,
Soreg Andra, Benzer Bianca, Murãrescu
Marinela, Velciov Maria. Colegiul Naþional
„Iulia Haºdeu” a avut urmãtorii elevi pre-
mianþi: Oda Milos Cãlin Mario, Sandu
Roxana, Franþescu Monica, Haþegan Ra-
mona, Maios Ana, Hrezdac Teodora,
Aniºoreac Maria, Apateanu Claudia,
Bocean Laura, Pllana Alban, Trif Bianca,
Smecicaº Ion, Jucu Roxana. Au primit
premii ºi elevii Torok Adriana, Lauruc
Mihaela, Lauruc Ionela Roxana, Pãduraru
Ionuþ, Achim Lenuþa Luciana, Subþire
Ovidiu, Andraºescu Alexandra Romina,
Drãgoiu Emanuela, de la Grupul ªcolar
„Valeriu Braniºte”. ªi Grupul ªcolar „Aurel
Vlaicu” se mândreºte cu premiile obþinute
de elevii Leonte Marius ºi Blaga Laurenþiu. 
De la premiere nu au lipsit nici elevii
ºcolilor generale din municipiu. Astfel, au
fost premiaþi Deghi Alexandra, Munteanu
Manuela, Sîrbu Alexandru, Munteanu
Geanina, Oncu Vlad, Obreja Denis, Makula
Denis, VladTudor, Faur Miriam – ªcoala
Generalã Nr. 2.  De asemenea, au fost
premiaþi elevii Bocean Florin, Lupulescu
Anda, Troe Larisa – ªcoala Generalã Nr. 4.
De la ªcoala Generalã Nr. 6 „Aniºoara
Odeanu”, au primit premii elevii: Stan Ale-
xandra, Manea Roze Anemarie, Petriºor
Deborah, Brendian Iulia, Coman Amalia,
Tomescu Rebeca, Marin Emanuela. ªi
ªcoala de Arte Frumoase „Filaret Barbu” se
mândreºte cu premiile obþinute de elevii:
Kovacs Amalia, Ciortuz Oana, Popovici
Ioana, Mariº Horaþiu, Lazãr Valentin, Lazãr
Lorena, Asoltanei Evangheline, Dohor
Nicole, Lina ªtefania, Mureºan Natanael,
Rãdulescu Nicholas, Lihet Florin, Voaideº
Irinel, Voiadeº Serena, Zgriban Cristina,
Ciortuz Elizabeth, Kovacs Eunice, Subþire
Sebastian, Ilinca Poliana. Nici ªcoala
Generalã Nr. 12 Mãguri nu a lipsit de la fes-
tivitate, fiind reprezentatã prin elevii Voda
Carla, Licsãndroiu Maria, Voda Daiana,
Bonescu Samuel.
În total, au fost premiaþi peste 100 de elevi,
respectiv 63 de profesori, suma alocatã
premiilor fiind de aproape 30.000 lei.
Edilul ºef va propune Consiliului Local
Municipal ca, pe lângã aceste premii, elevii
cu rezultate deosebite sã primeascã ºi un
abonament sãptãmânal, pe un an de zile, la
o salã de fitness.

Raoul Rusalin
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Program  special  la  Direcþia
de  Evidenþã  a  Populaþiei

SSeerrvviicciiii  ssoocciiaallee  
ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  ccuu  hhaannddiiccaapp

Potrivit prevederilor O.U.G. 97/2005, minorul
are obligaþia sã solicite eliberarea actului de iden-
titate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei
de 14 ani, iar persoana fizicã are obligaþia sã soli-
cite eliberarea unei noi cãrþi de identitate, cu cel
puþin 15 zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate. Cu prilejul
organizãrii alegerilor din data de 22 noiembrie,
în perioada 20 noiembrie – 6 decembrie,
programul de lucru cu publicul la Biroul de
Evidenþã a Persoanelor,  Compartimentul de
Stare Civilã ºi la Casieria Direcþiei de Evidenþã a
Persoanelor a Municipiului Lugoj, se va desfãºura
de luni pânã sâmbãtã, între orele 8.00 - 20.00, iar
în zilele de 22 noiembrie ºi 6 decembrie 2009,
între orele 8.00 – 21.00.

Direcþia de Evidenþã a Populaþiei Lugoj invitã toa-
te persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani ºi nu
deþin acte de identitate sã se prezinte la sediul Biroului
de Evidenþã a Persoanelor din Piaþa J. C. Drãgan nr. 5
Lugoj (sediul Poliþiei Municipiului Lugoj), pentru eli-
berarea cãrþilor de identitate. Cererile pentru elibera-
rea actelor de identitate se depun personal, iar cãrþile
de identitate se elibereazã titularilor. În situaþia în care
solicitantul nu se aflã în þarã, mandatarul va prezenta
o procurã specialã pe care se aflã aplicatã fotografia
titularului, autentificatã de misiunea diplomaticã sau
oficiul consular de carierã al României din statul în
care se aflã solicitantul. În cuprinsul procurii este ne-
cesar sã se regãseascã referirea expresã la obiectul
mandatului.

Actele necesare pentru eliberarea actului de
identitate: 

- cerere pentru eliberarea actului de identitate (TIP
- de la ghiºeu); 

- actul de identitate (buletin de identitate sau carte
de identitate ºi carte de alegãtor sau carte de identitate
provizorie), cu excepþia cazului de pierdere, furt sau
distrugere a acestuia; 

- certificat de naºtere, original ºi copie;
- certificat de cãsãtorie, în cazul persoanelor cãsã-

torite sau al soþului supravieþuitor, original ºi copie; 
- hotãrârea de divorþ definitivã ºi irevocabilã, dupã

caz, original ºi copie; 
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ decedate,

în cazul soþului supravieþuitor, original ºi copie; 
- certificatele de naºtere ale copiilor cu vârsta mai

micã de 14 ani, dupã caz, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de

domiciliu, original ºi copie. 
- chitanþã privind achitarea contravalorii actului de

identitate în valoare de 7 lei ºi a taxei extrajudiciare de
timbru în valoare de 4 lei.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul
dintre urmãtoarele documente:

- acte încheiate în condiþiile de validitate prevãzute
de legislaþia românã în vigoare, privind titlul locativ
(contractul de vânzare-cumpãrare, contractul de dona-
þie, certificatul de moºtenitor, extrasul de carte funcia-
rã în care sã fie înscrisã adresa imobilului, contract de
construire, însoþit de procesul-verbal de predare-
primire a imobilului, contractul de închiriere, etc.);

- declaraþia scrisã de primire în spaþiu a gãzduito-
rului, însoþitã de actul de proprietate al acestuia, pen-
tru persoanele care solicitã eliberarea actului de iden-
titate pe adresa de domiciliu la care titular este altã
persoanã;

- documentul eliberat de primãrii, din care sã rezul-
te cã solicitantul sau, dupã caz, gãzduitorul acestuia
figureazã înscris în Registrul agricol.

Monica-Otilia David

Direcþia de Asistenþã Socialã Comuni-
tarã oferã persoanelor cu handicap o
largã paletã de servicii sociale, în
funcþie de necesitãþile acestei categorii
defavorizate. Aceste servicii sunt gra-
tuite, iar standardele de calitate impuse
de lege sunt respectate, D.A.S.C. fiind
acreditatã ca furnizor de servicii sociale
pentru 11 categorii de servicii sociale.

Drepturile persoanelor cu handicap
Conform prevederilor Legii 448/2006, cu

modificãrile ulterioare, persoanele cu handicap
beneficiazã de dreptul la: ocrotirea sãnãtãþii -
prevenire, tratament ºi recuperare; educaþie ºi
formare profesionalã; ocuparea ºi adaptarea
locului de muncã, orientare ºi reconversie
profesionalã; asistenþã socialã, respectiv servicii
sociale ºi prestaþii sociale; locuinþã, amenajarea
mediului de viaþã personal ambiant, transport,
acces la mediul fizic, informaþional ºi
comunicaþional; petrecerea timpului liber, acces
la culturã, sport, turism; asistenþã juridicã;
facilitãþi fiscale; evaluare ºi reevaluare prin
examinarea la domiciliu a persoanelor
nedeplasabile de cãtre membrii comisiei de
evaluare, la un interval de 2 ani.

Serviciul Asistenþã Socialã Specializatã din
subordinea Direcþiei de Asistenþã Socialã
Comunitarã oferã informare ºi consiliere
persoanelor cu handicap ºi familiilor acestora
pentru dobândirea drepturilor prevãzute de lege.
Demersurile noastre au la bazã cererea

persoanei cu handicap sau a reprezentantului
sãu legal, însoþitã de acte doveditoare (acte de
identitate, certificat de naºtere, certificat de
cãsãtorie, dacã este cazul, certificat de încadrare
în grad de handicap, dacã a fost deja emis, sau
acte medicale de la medicul specialist ºi medicul
de familie), pentru întocmirea dosarului pentru
încadrarea în grad de handicap, care va fi trimis
la Comisia de expertizã, pentru programare.

Servicii specializate gratuite
De asemenea, D.A.S.C. depune toate

diligenþele de a prezenta cazurile persoanelor
fãrã aparþinãtori ºi netransportabile în faþa
Comisiei de expertizã, solicitând acesteia sã
constate deficienþele persoanei la domiciliul
acesteia. Persoanele cu handicap, dupã
dobândirea certificatului de încadrare în grad,
sunt consiliate în continuare, în scopul
dobândirii indemnizaþiilor prevãzute de lege, a
legitimaþiilor pentru transport gratuit, a
asistenþilor personali, în situaþiile în care se
impun mãsurile menþionate.

Dacã, din cauza stãrii de boalã, persoana nu
îºi mai poate gestiona bunurile ºi nu poate
dispune de acestea, la solicitarea sa ori a unui
membru al familiei se poate institui curatela,
reglementatã expres de Codul Familiei. Dacã
situaþia se agraveazã ºi din actele medicale
reiese, fãrã putinþã de tãgadã, cã discernãmântul
persoanei este abolit, la solicitarea familiei sau
din oficiu, dacã se impune, consilierul juridic al
D.A.S.C. va iniþia demersurile de punere sub
interdicþie a persoanei, urmând a se numi un
tutore pe seama bolnavului, dupã ce instanþa se
pronunþã, admiþând acþiunea.

De asemenea, D.A.S.C. pune la dispoziþia
persoanelor interesate servicii specializate
pentru persoane cu handicap, adulþi ºi minori, în

cele douã centre de zi pentru persoane cu
handicap neuropsihic, unde beneficiarii se
bucurã de suportul unor specialiºti în domeniu,
ca: asistent social, logoped, educator specializat,
educator puericultor etc. Serviciile oferite în
aceste centre sunt: art-terapie, stimulare psiho-
senzorialã, ludoterapie, terapie logopedicã,

consiliere familialã, integrare comunitarã,
asistenþã medicalã, terapie ocupaþionalã,
recuperare kineto-terapeuticã etc.
Orice informaþie suplimentarã poate fi
obþinutã la sediul D.A.S.C., Piaþa Victoriei,
nr. 4, cam.11 (Serviciul Asistenþã Socialã
Specializatã), tel. 0256/351441, int. 265.

Maria Elena Stãmurean
Biroul
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Iluminat public modern ºi eficient

Placã  memorialã  pentru  eroii
români  cãzuþi  la  Nisporeni
În cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, în “Valea plângerii”
de lângã nisporeni, au murit 223 de ostaºi români

Fonduri pentru 
noi locuinþe ANL

Primarul Lugojului, ing. Francisc Boldea, a întreprins, la înce-
putul acestei luni, o vizitã la Consiliul Tehnico-Economic al Mi-
nisterului Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei. Edilul ºef a discutat
cu membrii comisiei de avizare, în prezenþa secretarului de stat
Ioan Andreica, pe tema construirii a încã ºaizeci de unitãþi lo-
cative, destinate tinerilor, valoarea totalã a investiþiei ridicându-se
la 14.600.000 lei. Amplasamentul ales este cartierul Þesãtorilor,
în spatele blocului ANL dat în folosinþã în aceastã primãvarã.
Totodatã, ºeful executivului lugojan, alãturi de  Vlad Curza, pro-
iectantul firmei „Rhen Brucke” din Timiºoara, a solicitat condu-
cerii Agenþiei Naþionale a Locuinþe, construirea altor 98 de apar-
tamente a câte douã camere, fiind prezentate suprafeþele de teren,
disponibile în acelaºi cartier Þesãtori. În perioada urmãtoare, se
va întocmi proiectul ºi se va organiza achiziþia, în vederea dema-
rãrii construirii imobilului. Andreea Mãrgineanþu

Vineri, 23 octombrie 2009, la sediul
Primãriei Municipiului Lugoj, a avut
loc semnarea contractului de conce-
siune a iluminatului public. Contrac-
tul are o valabilitate de 10 ani ºi a fost
câºtigat de S.C. “ELBA” S.A., îm-
preunã cu S.C. “AEM” S.A.

Pe perioada derulãrii contractului se
asigurã întreþinerea ºi menþinerea în
funcþiune a sistemului de iluminat
public, modernizarea sistemului de ilu-
minat rutier; modernizarea sistemului
de iluminat pietonal; realizarea siste-
mului de iluminat ornamental (par-
curi, pieþe, zone de agrement); realiza-
rea iluminatului arhitectural; realizarea
iluminatului festiv de sãrbãtori; optimi-
zarea consumului de energie electricã
al iluminatului public. În aceastã pe-
rioadã se stabilesc clãdirile din muni-
cipiul Lugoj care vor beneficia de ilumi-
natul arhitectural.
În ceea ce priveºte iluminatul festiv se
au în vedere urmãtoarele obiective,
unde  vor fi utilizate ornamente lumi-
noase: Piaþa Primãriei; Piaþa Josif Con-

stantin Drãgan; Podul de Fier; str. Al.
Mocioni; str. Ep. Dr. I. Bãlan; str.
Nicolae Bãlcescu; str. Cuza Vodã; str. 20
Decembrie 1989; str. K. Wallisch; prin-
cipalele intrãri în oraº; zonele verzi
(diferite locaþii); str. Coriolan Bredicea-
nu; bradul de pe Platoul Casei de Cul-
turã a Sindicatelor. 
Prin aceastã concesiune se urmãreºte
optimizarea consumului de energie, în

paralel cu îmbunãtãþirea calitãþii ilumi-
natului public din Municipiul Lugoj;
garantarea permanenþei în funcþionare
a iluminatului public; programarea ºi fi-
nanþarea lucrãrilor de reabilitare a ilu-
minatului public ºi a instalaþiilor aces-
tuia; protecþia mediului înconjurãtor.
Valoarea contractului fãrã T.V.A. este
de 9.946.419,14 lei. 

Claudia Lupulescu

În perioada 5-7 noiembrie, o
delegaþie oficialã a Consiliului
Local Municipal Lugoj, com-
pusã din consilierii Ioan Bar-
boni ºi Nicu Bãdina, s-a de-

plasat în oraºul înfrãþit Nispo-
reni (Republica Moldova).
Edilii au depus o Placã Come-
morativã, în cinstea eroilor
români cãzuþi aici  în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial. 

Delegaþia a fost întâmpinatã
de cãtre oficialitãþile oraºu-
lui înfrãþit, în frunte cu pri-

marul Ion Gangan ºi
viceprimarii Vasile Bâtcã,
respectiv Serghei Costru.
Placa comemorativã a fost
depusã în Cimitirul din Mi-
clãuºeni, unde zac osemin-
tele ostaºilor români cãzuþi
în vara anului 1941.
În “Valea plângerii” de lângã
Nisporeni au murit 223 de

ostaºi români, în timpul unei
ambuscade bine pregãtite de
soldaþii sovietici. Soldaþii
români se deplasau atunci
de la Cernãuþi la Odessa,
fiind întâmpinaþi cu focul în-
cruciºat a patru mitraliere. 
Pe lângã crucile noi, din
marmurã albã, purtând in-
scripþia “Eroi Români necu-
noscuþi”, cimitirul mai cu-
prinde câteva cruci origina-
le, amplasate de Statul Ro-
mân în 1941, precum ºi o
bucatã de rocã masivã pe
care stau gravate cuvintele:
“Aici sunt înmormântaþi
ostaºii Armatei Române cã-
zuþi în vara anului 1941. Veº-
nicã fie-le pomenirea!”. În
memoria lor, delegaþia Con-
siliului Local a amplasat la
intrarea în cimitir o Placã
Memorialã realizatã din gra-
nit negru, pe care stã scris:
“Municipiul Lugoj – judeþul
Timiº – România. În me-
moria eroilor români cãzuþi
în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Consiliul local
Lugoj – noiembrie 2009”.
Placa, în valoare de 2000 de
lei, a fost realizatã din fon-
duri de la bugetul local.

Andreea Mãrgineanþu
Biroul pentru Management
Integrare ºi Proiecte Europene

INFORMAÞII

Impozite ºi taxe online
la Primãria Lugoj

Primãria Municipiului
Lugoj anunþã lansarea,
începând cu data de 1 de-
cembrie, a sistemului de
încasare a impozitelor ºi
taxelor locale pe pagina
web a Primãriei, secþiu-
nea „Impozite ºi taxe on-
line”, disponibilã la

adresa https://etax..primarialugoj.ro. Noul serviciu oferã
posibilitatea cetãþenilor acestui municipiu de a efectua
plata online a impozitelor ºi taxelor datorate la bugetul
local.

Sistemul de încasare a impozitelor ºi taxelor locale se bazeazã
pe integrarea aplicaþiei eTAX ºi soluþiei BRD ePayment. Aplica-
þia eTAX realizeazã interfaþa dintre cetãþeni ºi baza de date de im-
pozite ºi taxe oferitã de firma S.C. “Sobis Solutions” S.R.L. Sibiu,
firma furnizoare a aplicaþiei de impozite ºi taxe utilizatã în cadrul
Direcþiei Impozite ºi Taxe, Executori Bugetari. BRD ePayment,
soluþia de comerþ electronic oferitã de BRD în parteneriat cu GE-
CAD ePayment, se bazeazã pe un sistem securizat de procesare a
tranzacþiilor online ce vã oferã totalã confidenþialitate ºi siguranþã
a operaþiunilor efectuate online. Soluþia oferitã permite acceptarea
diverselor tipuri de carduri VISA, VISA Electron, MasterCard,
Maestro ºi American Express emise de orice bancã din þarã sau
strãinãtate, care au activatã opþiunea de a efectua tranzacþii prin
Internet. Toate operaþiunile legate de informare ºi de achitare a ta-
xelor se pot face în orice moment al zilei, fãrã a mai fi necesarã
deplasarea la Primãrie. Pentru aceast,a contribuabilii trebuie sã fie
înregistraþi ca utilizatori ai Sistemului, înregistrare care se face în
urma unei cereri adresate Primãriei Municipiului Lugoj, modelul
cererii fiind disponibil în format electronic pe pagina web a
instituþiei. 

În prezent, sistemul permite doar contribuabililor persoane fi-
zice sã efectueze plãþi, contribuabilii persoane juridice având doar
drept de vizualizare a impozitelor ºi taxelor datorate, însã pentru
aceºtia din urmã va fi disponibilã în curând opþiunea de a-ºi
depune online declaraþiile de impunere.

Actele necesare pentru crearea contului în sistemul eTAX
sunt urmãtoarele:

Pentru persoane fizice cu domiciliul în þarã:
- cerere tip; 
- copie dupã cartea de identitate;
Pentru persoane fizice cu domiciliul în strãinãtate:
Dacã se prezintã personal la sediul Primãriei

- cerere tip;
- copie dupã cartea de identitate;
Dacã nu se prezintã pesonal la sediul Primãriei
- cerere tip;
- împuternicire notarialã,  în orginal, pentru o persoanã cu

domiciliul în þarã,  care potrivit prevederilor codului de procedurã
fiscalã din 2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sã
îndeplineascã în numele ºi din averea contribuabilului cu
domiciliul în strãinãtate, obligaþiile acestuia din urmã faþã de
organul fiscal

- copie dupã cartea de identitate a împuternicitului
Pentru persoanele juridice (care vor avea doar drept de

consultare/vizualizare, fãrã posibilitatea de platã a impozitelor ºi
taxelor datorate cãtre bugetul local):

- cerere tip;
- copie dupã CUI;
- împuternicire pentru o persoanã care sã reprezinte firma,

pentru depunerea cererii ºi ridicarea datelor de autentificare;
- copie dupã cartea de identitate a împuternicitului.

Graþiela Jivan
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În perioada 20-21 noiembrie 2009, la
Lugoj se va desfãºura o nouã ediþie a
Festivalului Vinului. Astfel, vineri, 20
noiembrie, ora 17.00, pe scenã va urca
Ansamblul de Copii „Ana Lugojana”,
urmat de soliºtii vocali Vanesa Jarja,
Andreea Dragoman, Larisa Lungu ºi
Andreea Ursulescu, alãturi de instru-
mentiºtii Marian Jarja, Ionel Groza, Dã-
nuþ Matei ºi Ionicã Odoba. La ora
18.30 va avea loc un recital susþinut de

Ramona Ilieº, alãturi de Silviu Drãgan,
Ovidiu Drãgan ºi Ionicã Odoba. Ur-
meazã apoi la ora 19.00recitalul lui Ti-
nu Vereºezan, iar seara se va încheia cu
concertul susþinut de formaþiile
“Marcian Petrescu” ºi “Trenul de
Noapte”.
Seara de sâmbãtã, 21 noiembrie, va de-
buta la ora 17.00, cu Ansamblul Folclo-
ric „Lugojana”, urmat de un recital sus-
þinut de soliºtii vocali Dorin Biriº-Coº-

buc, Ramona Torzan, Dana Gruescu,
Ghiþã Cãlþun-Brancu, Mihaela Petro-
vici, Dumitru Teleagã, Ramona Viþa, a-
lãturi de instrumentiºtii Petricã Viþa,
Marian Jarja, Ionel Groza, Dãnuþ Ma-
tei, Ionicã Odoba ºi Titel Brestovicean.
De la ora 21.00, pe scena din faþa Casei
de Culturã a Sindicatelor va urca for-
maþia “Desperado”, seara încheindu-se
cu un foc de artificii, programat pen-
tru ora 22.00. Andreea Mãrgineanþu

Lugojul se pregãteºte de sãrbãtoare!



Copilãria ºi adolescenþa
i-au fost marcate de
experienþa traumatizan-

tã psihologic a celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, pe-
rioadã dificilã, când, pentru a
se întreþine, a lucrat în diverse
instituþii sau a meditat colegii
mai mici de la ºcoalã. Simþind
o tot mai pregnantã chemare ºi

vocaþie pentru preoþie, încã din
ultimii ani de liceu a mers în
legaþie, propovãduind Evan-
ghelia ºi rostind predici în sate-
le mãrginaºe, obþinând o Di-
plomã de Merit în prag de ba-
calaureat pentru eseul „Epo-
peea în literatura maghiarã”. 

În perioada 1947-1951 a ur-
mat cursurile Facultãþii de Teo-
logie Reformatã, transformatã
în Institutul Teologic Protestant
de grad universitar din Cluj-
Napoca, pe care l-a absolvit ca

ºef de promoþie, licenþa ºi exa-
menul de stat fiind promovate
cu media 10. Hirotonisit diacon
încã din anul al II–lea de stu-
denþie, a slujit ca preot – ajutor
la Timiºoara între 1951 - 1954,
întemeindu-ºi o familie. La 30
ianuarie 1954 a fost numit preot
– paroh în satul Bodo, comuna
Balinþ, iar în 1961 a îndeplinit
aceeaºi menire, prin concurs, la
Sãcuieni – Bihor. În anul urmã-
tor, a devenit protopop, pentru
ca, din 1964, sã fie ales, prin vo-
tul parohiilor, vicar eparhial (vi-
ceepiscop), mutându-ºi reºedin-
þa la centrul episcopal din Ora-
dea. A fost primul deþinãtor al
acestei funcþii care a stabilit re-
laþiile între Bisericile Reformate
din România ºi Iugoslavia.

Personalitate marcantã a
vieþii culturale a Lugojului

Din 1968, a slujit cu har ºi

devoþiune exemplarã comu-
nitatea reformatã din munici-
piul Lugoj mai bine de trei de-
cenii, pânã la pensionarea o-
ficialã. 

Dr. ªtefan Higyed a fost
onorat sã ia, în dese rânduri,
cuvântul în amvonul tuturor bi-
sericilor lugojene, expresie a
toleranþei, a înþelegerii recipro-
ce între diversele etnii ºi a frã-
þiei creºtine adevãrate, bazate
pe respectul ºi iubirea aproape-
lui. 

În 1995, cu ocazia aniver-
sãrii centenarului Teologiei
Reformate din Cluj-Napoca,
obþine titlul de doctor în teolo-
gie, prin susþinerea tezei „Mo-
nografia ºi opera preotului -
poet Szomboti - Szabo Istvan”,
fiind unicul preot al Bisericii
Reformate din România cãruia
i se acordã acest prestigios titlu
academic. 
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Cetãþeni de onoare

Dr.  ªtefan  Higyed  -  preot  paroh  reformat

Andreea Mãrgineanþu
Biroul pentru Managementul
Proiectelor Europene

Personalitate marcantã a vieþii culturale a Lugojului

Pãrintele paroh dr. ªtefan Higyed provine dintr-o familie
ale cãrei generaþii ilustreazã evoluþia întru desãvârºirea
spiritualã. Nãscut la Timiºoara, la 22 iulie 1929, a urmat
studiile în oraºul natal, absolvind Gimnaziul Maghiar
Romano - Catolic ºi Liceul Particular al Piariºtilor. A
fost unul dintre membrii fondatori ai Cenaclului literar
maghiar, care activeazã în cadrul Casei de Culturã a
Municipiului Lugoj, semnând numeroase articole ºi
studii pe teme religioase în diferite publicaþii, în paralel
cu intensa participare la conferinþe ºi colocvii teologice
în þarã ºi în strãinãtate.

În organizarea Editurii
Polirom din Iaºi ºi a Biblio-
tecii Municipale din Lugoj,
în data de 10 octombrie, în-
cepând cu ora 12.00, la Ga-
leria „Pro Arte” din Lugoj,
a avut loc lansarea albu-
mului ºi a romanului Car-
tea ºoaptelor, semnat de
scriitorului Varujan Vosga-

nian, vicepreºedintele U-
niunii Scriitorilor din Ro-
mânia - Filiala Bucureºti.
Au prezentat: criticul literar
Cornel Ungureanu, preºe-
dintele Filialei Timiºoara a
Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, scriitorul Laurian
Stãnchescu, criticul literar
Dorin Murariu, redactor ºef
al revistei “Banat” Lugoj,
scriitorul ºi jurnalistul Cris-
tian Ghinea ºi prof. Simona
Avram; moderator: Henrie-
ta Szabo, directoarea Bi-
bliotecii Municipale Lugoj.
Alãturi de un distins audi-
toriu, invitat de onoare a
fost prof. ing. Francisc Bol-
dea, Primarul Lugojului.

Adriana Weimer

Varujan Vosganian 
a lansat la Lugoj romanul
“Cartea ºoaptelor”

În cadrul „Dialogurilor cultu-
rale” au mai avut loc: întâl-
nirea cu membrii Filialei Ti-
miºoara a Uniunii Compo-
zitorilor ºi Muzicologilor din
România, vernisajul expozi-
þiei permanente de minera-
logie esteticã a ªcolii de Arte
Frumoase „Filaret Barbu”
Lugoj, donaþie a minera-
logului Constantin Gruescu
din Ocna de Fier, ºi un con-
cert susþinut de actuali ºi foºti
elevi ai ªcolii de Arte Fru-
moase „Filaret Barbu” Lugoj,
unde ºi-au dau concursul:
Ioana Popovici, Evangeline
Asoltanei, Denisa Dragoescu,
Odet Oltean, Natanael Mu-
reºan, Amalia Kovacs, Nico-

las Rãdulescu - ªcoala de
Arte Frumoase „Filaret Bar-
bu” Lugoj, Amalia ªtefania
Lina, Alexandru Reisz - Cole-
giul Naþional de Artã „Ion
Vidu” Timiºoara, Raluca Mi-
clãuº - Facultatea de Muzicã
Timiºoara (în programul
concertului, lucrãri de: J. S.
Bach, I. Odãgescu-Þuþuianu,
Gh. Costin, Chopin, Quantz,
Rahmaninov, Mozart,
Brahms). Alãturi de ªcoala
de Arte Frumoase „Filaret
Barbu” Lugoj, organizatori
au mai fost Biblioteca
Municipalã Lugoj ºi Cenaclul
& Revista „Banat” Lugoj.

Adriana Weimer

Constantin-Tufan Stan 
a lansat volumul „Gyöörgy
Kurtág. Reîntoarcerea la
matricea spiritualã”

Dan Floriþa-Seracin 
a lansat a doua ediþie
a romanului Croaziera
În data de 5 noiembrie, începând cu ora 17.30, la
Teatrul Municipal „Traian Grozãvescu” Lugoj, în Sala
de Consiliu, a avut loc lansarea ediþiei a doua, re-
vãzutã, a romanului „Croaziera”, semnat de scrii-
torul lugojean Dan Floriþa-Seracin. Au prezentat:
Rodica Bãrbat, Simona Avram, Lucian Alexiu, Simion
Dãnilã, Dorin Murariu ºi Constantin Buiciuc;
moderator: Henrieta Szabo. Alãturi de Biblioteca
Municipalã Lugoj, organizatori au mai fost: Cenaclul
& Revista „Banat” Lugoj, Casa de Culturã a
Municipiului Lugoj ºi Editura „Anthropos” Timiºoara.

Adriana Weimer

Lumea în 30 de zile
În luna noiembrie 2009, la Galeria „Pro Arte” din Lugoj
sunt expuse picturile maestrului Constantin Rãducan ºi ale
performerului Vasile Stoica. Expoziþia îºi propune sã ne
facã cunoscute impresiile celor doi artiºti plastici despre
locurile de pe mapamond pe care le-au vizitat ºi imortalizat.
Alãturarea pe simezele galeriei dintre un profesionist ºi un
amator se datoreazã prieteniei dintre cei doi expozanþi,
prietenie care s-a sudat, de-a lungul a aproape 20 de ani, pe
baza admiraþiei reciproce. Din imaginile expuse nu lipsesc
peisaje ce reprezintã Lugojul în viziunea celor doi
expozanþi. Silvia Bloch
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Luni, 26 octombrie, de la ora 16.00, în Sala de
Festivitãþi a ªcolii de Arte Frumoase „Filaret
Barbu” Lugoj, în cadrul manifestãrii „Dialoguri
culturale”, sub genericul „Constantin-Tufan Stan,
istoric al muzicii bãnãþene”, s-a lansat volumul
„Gyöörgy Kurtág. Reîntoarcerea la matricea
spiritualã”, semnat de muzicologul lugojean
Constantin-Tufan Stan, redactor al revistei „Banat”
din Lugoj. Au prezentat: dirijorul ºi compozitorul
Remus Georgescu, preºedintele Filialei Timiºoara a
UCMR, ºi Simion Dãnilã, membru al Filialei
Timiºoara a Uniunii Scriitorilor din România.

Scriitori lugojeni la
alegerile Filialei 
Timiºoara a Uniunii
Scriitorilor din România
Casa Adam Müller Gutenbrun  din Timiºoara a gãzduit
adunarea generalã de alegeri a membrilor Filialei Timiºoara
a Uniunii Scriitorilor din România, la care au participat 105
din cei 210 membri ai Filialei. La Timiºoara a fost prezentã
conducerea Uniunii Scriitorilor din România - Filiala
Bucureºti: criticul literar Nicolae Manolescu, preºedinte,
scriitorul Varujan Vosganian, vicepreºedinte, ºi criticul
literar Gabriel Chifu, secretar. Criticul literar Cornel Ungu-
reanu, preºedintele Filialei din Timiºoara a Uniunii Scri-
itorilor din România, a prezentat un raport de activitate pe
perioada 2005 - 2009, iar criticul literar Nicolae Manolescu,
preºedintele Uniunii Scriitorilor din România, a subliniat
faptul cã Uniunea Scriitorilor are un statut de elitã, pe care
trebuie sã ºi-l pãstreze, chiar în vremuri de crizã. “Am scãpat
de ceva mult mai rãu acum 20 de ani! Sperãm sã scãpãm de
criza de acum, mai ales de criza moralã!”, a spus Nicolae
Manolescu. ªedinþa a fost condusã de criticul literar
timiºorean Mircea Mihãieº. Din Lugoj, au fost prezenþi în
salã scriitori, redactori ai revistei “Banat”: Dorin Murariu,
redactor ºef, Adriana Weimer, Constantin Buiciuc, Dan
Floriþa-Seracin, Simion Dãnilã, Cristian Ghinea, Remus
Valeriu Giorgioni ºi Laurian Lodoabã. În urma voturilor
membrilor Filialei Timiºoara a Uniunii Scriitorilor din
România, criticul Cornel Ungureanu a fost reales în funcþia
de preºedinte al Filialei Timiºoara a Uniunii Scriitorilor. Ca
reprezentanþi ai Filialei Timiºoara în Consiliul Naþional al
Uniunii Scriitorilor din România au fost aleºi scriitorii:
Cornel Ungureanu, Lucian Alexiu, Paul Eugen Banciu,
Marian Odangiu ºi Mircea Mihãieº. Au fost desemnaþi ºi cei
34 de scriitori bãnãþeni care vor participa la Conferinþa
Naþionalã a Uniunii Scriitorilor din România, care va avea
loc la Bucureºti, în 23 noiembrie 2009, vor participa, printre
cei 34 de scriitori bãnãþeni desemnaþi, ºi patru scriitori
lugojeni: Simion Dãnilã, Cristian Ghinea, Remus Valeriu
Giorgioni ºi Laurian Lodoabã. Adriana Weimer
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Edilul-ºef, ing. Francisc
Boldea,alãturi de reprezentantul
J.C.I. Lugoj, Lucian Panã, au
mulþumit lugojenilor pentru
gestul pe care l-au fãcut. Orga-
nizatorii campaniei „S.O.S. Spi-
talul Municipal are nevoie de
ajutorul tãu” ºi-au exprimat spe-
ranþa cã asemenea gesturi nobi-
le vor continua, pentru a putea
contribui cu toþii la îmbunãtãþi-
rea situaþiei în care se aflã insti-
tuþia lugojanã. Urnele vor rãmâ-

ne deschise pânã la sfârºitul a-
nului, în speranþa cã rezultatele
vor fi pe mãsurã.

În urma discuþiilor purtate
de conducerea J.C.I. cu noul
manager al Spitalului Muni-
cipal, Bujor Stanciu, s-a decis
ca în cursul lunii noiembrie,

membrii J.C.I. sã se implice în
renovarea laboratorului de
analize, care nu a mai fost re-
novat din 1980. 

În continuare, lugojenii pot
face donaþii direct în contul
bancar: Beneficiar - ASOCIA-
ÞIA JUNIOR CHAMBER

LUGOJ, cod fiscal: 23081926,
cont bancar: RO 28 OTPV
190000204982 RO 01,  Banca:
OTP BANK LUGOJ. De ase-
menea, pentru donaþii sau
sponsorizãri Asociaþia Junior
Chamber Lugoj poate oferi
contracte de sponsorizare.

LLaabboorraattoorr  ddee  aannaalliizzee  rreennoovvaatt
ddiinn  ddoonnaaþþiiiillee  lluuggoojjeenniilloorr

Ramona Þãranu
Serviciul Tehnic

Marþi, 3 noiembrie, în ca-
drul conferinþei de presã
sãptãmânale a  primarului
Francisc Boldea, s-au des-
chis cele zece urne ampla-
sate de Asociaþia Junior
Chamber Lugoj în diverse
locaþii din oraºul nostru,
pentru a veni în sprijinul
Spitalului Municipal. Suma
adunatã din donaþiile cetã-
þenilor se  ridicã la 5.899 lei.

Denumire contract: RENOVARE ACOPERIª LA
CLÃDIREA PRIMÃRIEI – EXECUÞIE;

Codul CPV: 45261210-9;
Valoare estimatã a contractului, fãrã TVA: 621.849 RON;
Procedura de atribuire: Cerere de ofertã;
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:
222108/31.07.2009;

Numãrul de oferte depuse: 8
Ofertant câºtigãtor: S.C. “COMPANY LORIS” S.R.L., cu

sediul în str.Þesãtorilor, nr. 6, Lugoj, Cod poºtal 305500, Timiº;
Preþ: 201.121,62 RON + TVA;
Anunþul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic al

achiziþiilor publice (www.e-licitatie.ro) sub numãrul:
92729/02.11.2009.

Denumire contract: COPARTICIPAREA C.L.M.L. LA
PROGRAMUL DE IZOLARE TERMICÃ A BLOCURILOR ÎN
CONFORMITATE CU O.U.G. NR. 174/2002 – EXECUÞIE
(LOTURILE 1-4)

45321000-3 - Lucrãri de izolare termicã (Rev.2)
45261310-0 - Lucrãri de hidroizolare (Rev.2)
45421100-5 - Instalare de uºi, de ferestre ºi de elemente conexe

(Rev.2)
45443000-4 - Lucrãri de faþade (Rev.2);
Valoarea estimatã totalã, fãrã TVA: 1.645.407,39 RON;
Procedura de atribuire: Licitaþie deschisã;
Criteriu de atribuire: „Preþul cel mai scãzut”;
Anunþul de participare a fost publicat în sistemul electronic al

achiziþiilor publice (www.e-licitatie.ro) sub numãrul: 83912 /
06.08.2009; 

Numãrul de oferte depuse pentru lotul nr. 1: 4
Ofertant câºtigãtor: S.C. “BCONS” S.R.L. & S.C. “PRO EX

2005” S.R.L., cu sediul în Calea Sighiºoarei, nr. 25/5, Localitatea:
Târgu-Mureº, Cod poºtal: 540552, România, Tel. 0365/430578, 

E-mail: office@bcons.ro, Fax: 0365/809953;
Estimarea iniþialã a valorii contractului pentru lotul 1:
Valoarea: 507.921,24 Lei (TVA exclus)
Valoarea totalã finalã a contractului
Valoarea: 459.023,08 Lei (TVA exclus)
Numãrul de oferte depuse pentru lotul nr. 2: 2
Ofertant câºtigãtor: S.C. BCONS S.R.L. & S.C. PRO EX 2005

S.R.L., cu sediul în Calea Sighiºoarei, nr. 25/5, Loc. Târgu-Mureº,
Cod poºtal: 540552, România, Tel. 0365430578, Email:
office@bcons.ro , Fax: 0365/809953

Estimarea iniþialã a valorii contractului pentru lotul 2:
Valoarea: 534.772,55 Lei (TVA exclus)
Valoarea totalã finalã a contractului: 506.640,63 Lei (TVA

exclus)
Numãrul de oferte depuse pentru lotul nr. 3: 4
Ofertant câºtigãtor: S.C. BCONS S.R.L. & S.C. PRO EX 2005

S.R.L., cu sediul în Calea Sighiºoarei, nr. 25/5, Loc: Târgu-Mureº,
Cod poºtal: 540552, România, Tel. 0365430578, Email:
office@bcons.ro, Fax: 0365809953

Estimarea iniþialã a valorii contractului pentru lotul 3:
Valoarea: 350.207,77 Lei (TVA exclus)
Valoarea totalã finalã a contractului: 303.062,97 Lei (TVA

exclus)
Numãrul de oferte depuse pentru lotul nr. 4: 4
Ofertant câºtigãtor: S.C. “BCONS” S.R.L. & S.C. PRO EX

2005 S.R.L., cu sediul în Calea Sighiºoarei, nr. 25/5, Localitatea:
Târgu-Mureº, Cod poºtal: 540552, România, Tel. 0365430578,
Email: office@bcons.ro, Fax: 0365/809953;

Estimarea iniþialã a valorii contractului pentru lotul nr. 4:
252.205,83 Lei (TVA exclus);

Valoarea totalã finalã a contractului;
Valoarea: 204.828,68 Moneda: RON Fãrã TVA;
Anunþul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic al

achiziþiilor publice (www.e-licitatie.ro) sub numãrul:
70416/19.10.2009;

Mirela ªepºei

Contracte de achiziþie publicã atribuite

În cursul lunii noiembrie a avut loc întrunirea comanda-
mentului de iarnã, prilej cu care, la iniþiativa edilului ºef, ing.
Francisc Boldea, a fost stabilitã componenþa coman-
damentului, precum ºi atribuþiile fiecãrui membru. De ase-
menea, împreunã cu Compania Naþionalã de Drumuri ºi
Autostrãzi, cu societãþile “Salprest” ºi “Meridian 22”, a fost
stabilit programul de intervenþie rapidã pe toate drumurile
din municipiu, precum ºi pe trotuarele din preajma unitã-
þilor de învãþãmânt, a policlinicilor, a Podului de Fier etc. So-
cietatea “Salprest” are deja pregãtite maºinile de intervenþie,
în timp ce Poliþia Comunitarã ºi Jandarmeria vor interveni
pentru desfãºurarea în bune condiþii a acþiunilor de deszã-
pezire.  

Andreea Mãrgineanþu

Pregãtiri de iarnã

INFORMAÞII

Mãsuri de dezvoltare a oraºului
stabilite prin noul P.U.G.

În urma parcurgerii tuturor etapelor de realizare a Planului
Urbanistic General, s-a reglementat programul de amenajare a
teritoriului ºi de dezvoltare a localitãþilor ce compun unitatea
teritorial-administrativã de bazã. Astfel, pentru municipiul Lugoj
se propun o serie de mãsuri menite sã stabileascã principalele
direcþii de dezvoltare a oraºului.

PUG-ul propune extinderea intravilanului cu o suprafaþã de
315,27 ha, de la 1984,70 ha la 2299,97 ha spre nord-est, est ºi sud-
est, cu includerea zonelor construite, precum ºi punerea în valoare
a râului Timiº, care poate deveni astfel un loc al întâlnirii ºi
coeziunii ºi factor important în îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în
municipiu. Se considerã cã râul Timiº este principalul element
natural ºi de potenþial, putându-se transforma, din element de
separare, în element unificator al unui concept de ansamblu, care-
l profileazã ca magistralã albastrã ºi verde a municipiului Lugoj,
cu bune calitãþi ecologice ºi cu o ofertã substanþialã de agrement
ºi sport. Pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de trafic, se va stabili
schema majorã de circulaþie (pietonalã), coroboratã cu realizarea
centurii de ocolire Sud. De asemenea, o serie de strãzi
nemodernizate sunt propuse pentru lãrgire ºi modernizare
(întregire inel interorãºenesc), urmând sã fie rezolvatã ºi situaþia
din intersecþiile deficitare. În aceeaºi direcþie, s-a propus
realizarea a încã douã poduri destinate traficului rutier în zona
autogãrii ºi pietonal în zona Pieþei George Coºbuc, precum ºi
amenajarea unor piste de biciclete pe principalele trasee între
zonele de interes. Vor fi create noi sensuri unice, acþiune care
genereazã decongestionarea traficului ºi mãrirea locurilor de
parcare, urmãrindu-se totodatã excluderea în totalitate a traficului
greu din oraº prin amenajarea a cel puþin douã parcãri pe
principala axã rutierã, la intrarea ºi ieºirea din municipiu,
administrate de Primãrie sau în regim de concesiune. 

Nu a fost uitatã nici stabilirea noilor zone de dezvoltare
urbanisticã pentru zone sportive, de agrement, zone verzi
(reamenajarea spaþiilor verzi existente, crearea de noi spaþii verzi,
crearea unei zone de agrement compacte ºi variate), precum ºi
stabilirea noilor zone de dezvoltare urbanisticã pentru industrie, a
noilor zone de dezvoltare urbanisticã pentru locuinþe cu regim mic
de înãlþime, locuinþe colective, locuinþe de serviciu ºi crearea de
zone rezidenþiale. 

Planul mai cuprinde mãsuri privind dezvoltarea ºi reconversia
funcþionalã a zonei fostelor unitãþi militare dupã primirea
terenurilor ºi construcþiilor existente, reabilitarea faþadelor,
stabilirea noilor zone de dezvoltare urbanisticã pentru dotãri de
interes public – comerþ ºi servicii, sãnãtate, bazã sportivã
modernã, terenuri sport, salã multifuncþionalã ºi bazin de înot
acoperit.

Etapa urmãtorilor ani de dezvoltare a municipiului Lugoj, în
contextul noii configuraþii europene, trebuie sã se remarce prin
schimbãri conceptuale ale integrãrii europene într-o economie de
piaþã, ceea ce obligã la elaborarea unor concepþii largi ºi
optimizante de urbanism pe termen mediu ºi lung. Nu în ultimul
rând, se doreºte evidenþieree zonelor cu valoare de patrimoniu.

Mirabela Longa

Pregãtirea pentru iarnã 
a fântânilor forate
În vederea pregãtirii pentru iarnã a fântânilor forate,
Serviciul Public de Administrare ºi Întreþinere a Domeniului
Public va executa lucrãri de înlocuire a robineþilor de varã cu
robineþi de iarnã. De asemenea, unde va fi cazul, se vor
efectua lucrãri de reparaþii ºi întreþinere la fântânile forate
de pe raza municipiului Lugoj.
Tot în aceastã lunã, s-au instala chioºcurile ºi terasele pentru
Festivalul Vinului, iar, în vederea alegerilor prezidenþiale, se
vor amenaja cele 32 de secþii de votare.

Claudia Biriescu

Vizita Asociaþiei de
Prietenie Orléans-Lugoj
În perioada 6-12 decembrie, o delegaþie din partea Asociaþiei
de Prietenie  Orléans-Lugoj se va afla în vizitã în municipiul
nostru. La fel ca ºi anul trecut, asociaþia va finanþa trei sau
patru proiecte cu caracter social, cultural sau educativ, cu o
valoare individualã de 1.500-2.000 Euro fiecare. Primãria
Municipiului Lugoj invitã instituþiile publice locale ºi
organizaþiile neguvernamentale sã vinã cu propuneri de
proiecte de genul celor menþionate mai sus, care sã fie
realizate împreunã cu Asociaþia de Prietenie Lugoj-Orléans.
Proiectele, redactate ºi traduse în limba francezã, vor putea
fi prezentate partenerilor francezi la o datã ce va fi
comunicatã ulterior. Anul acesta, cele douã asociaþii de
prietenie intenþioneazã sã participe ºi la Târgul de Crãciun.
Informaþii suplimentare pot fi obþinute de la doamna
Claudia Spitzer de la Casa Francezã din cadrul Bibliotecii
Municipale Lugoj, tel. 0256/351.304.

Cãlin Gongola
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HOTÃRÂREA nr. 236 
din 29.10.2009

privind acordarea avizului
preliminar pentru reactualizarea

PUG – municipiul Lugoj
Art.1. – Se acordã avizul preliminar
pentru reactualizarea PUG –
municipiul Lugoj, conform
Proiectului nr. 4881/2009 întocmit
de S.C. “PROIECT ALBA” S.A., care
face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art.2. – PUG al municipiului Lugoj
va fi supus aprobãrii Consiliului
Local al Municipiului Lugoj dupã
obþinerea avizelor legale.
Art.3. – Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotãrâri se încredinþeazã
Compartimentului Urbanism -
Mediu.

HOTÃRÂREA nr. 237 
din 29.10.2009

privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal – Locuinþã ºi
Spaþiu Comercial - modificare
regim de înãlþime – propunere

finalã P+3E+2Er – str. Someºului,
nr. 7, Lugoj

Art.1. – Se aprobã Planul Urbanistic
Zonal – Locuinþã ºi Spaþiu Comer-
cial - modificare regim de înãlþime –
propunere finalã P+3E+2Er – str.
Someºului, nr. 7, Lugoj, conform
Proiectului nr. 5/2009 întocmit de
Biroul individual de arhitecturã Bot
Lucian Cosmin, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotãrâri se încredinþeazã
Compartimentului Urbanism -
Mediu.

HOTÃRÂREA nr. 240 
din 29.10.2009

privind avizarea taxelor ºi tarifelor
practicate de unitãþile

învãþãmântului preuniversitar de
stat, pentru anul ºcolar 2009 – 2010
Art.1. - Se avizeazã taxele ºi tarifele
practicate de unitãþile
învãþãmântului preuniversitar de
stat, pentru anul ºcolar 2009 – 2010,
conform anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotãrâri se încredinþeazã
Centrelor financiare ale instituþiilor
de învãþãmânt preuniversitar de stat.

ANEXÃ la H.C.L. nr. 240
din 29.10.2009

Taxele ºi tarifele practicate de uni-
tãþile învãþãmântului preuniversitar
de stat, pentru anul ºcolar 2009 –

2010

1. Centrul Financiar Colegiul
Naþional “Coriolan Brediceanu”
Lugoj;
Mic dejun  -  4 lei;
Masã prânz  - 7 lei;
Cinã - 5 lei;
Regie cantinã  - 10% din tarifele de
mai sus;
Închiriere salã de sport - 40 lei/orã
Închiriere salã de clasã - 16 lei/orã
Închiriere salã de mese -  100 lei/zi
Închiriere salã de mese + bucãtãrie +
veselã - 250 lei/zi

2. Centrul Financiar Grup ªcolar
“Valeriu Braniºte” Lugoj;
Hranã elevi - 10 lei/zi/elev;
Regie cantinã, internat elevi - 1
leu/zi/elev;
Cazare internat elevi - 20
lei/lunã/elev;
Cazare grupuri de elevi - 15
lei/noapte/elev;
Cazare grupuri ocazionale - 20
lei/noapte/persoanã;
Închiriere cantinã  pentru eveni-
mente cu pânã la 50 persoane -
500 lei/eveniment;
Închiriere cantinã pentru eveni-
mente cu peste 50 persoane - 600
lei/eveniment;
Cazare studenþi - 100
lei/lunã/student;
Închiriere de spaþii ºi terenuri
unitãþilor de producþie - 1
euro/m.p./lunã;
Închiriere de spaþii ºi terenuri
unitãþilor comerciale  -         2
euro/m.p./lunã;
Închiriere salã de sport sau salã de
clasã  - 20 lei/orã

3. Centrul Financiar  Grup ªcolar
“Aurel Vlaicu” Lugoj
3.1. Grup ªcolar “Aurel Vlaicu”
Închiriere utilaje - 

35 euro/utilaj/lunã
Închiriere salã de sport -                     

35 lei/orã
Închiriere salã de clasã -

30 lei/orã
Închiriere microbuz -                         

2  lei/km
Închiriere schelã -                              

3 lei/element/zi
Eliberare adeverinþe cl. a-XI - a
-  1 leu/buc.
Eliberare foi matricole la cerere
-  20 lei/buc.
Eliberare duplicate orice tip

- 150 lei/buc.
Înscriere Liceu Seral, Postliceal  ºi
Fãrã Frecvenþã - 50 lei/an
3.2. ªcoala “Eftimie Murgu” Lugoj
Închiriere salã de sport -

75 lei/orã
Închiriere salã de clasã -

35 lei/orã
Închiriere foaier hol -                         

100 lei/orã

4. Centrul Financiar Colegiul
Naþional “Iulia Hasdeu” Lugoj
Eliberare acte de studii ale tuturor
categoriilor  de absolvenþi -                

10  lei/buc.
Eliberare duplicate ale actelor de
studii  -  150 lei/buc.
Eliberare foi matricole la cerere -  

20 lei/buc.
Curs Postliceal  - 1.300 lei /an
Închiriere spaþii (salã de clasã) - 30
lei / orã
Închiriere spaþiu pentru afiºe publi-
citare - 10 lei/zi

5. Centrul Financiar Grup ªcolar
“ªtefan Odobleja” Lugoj
Hranã - 8 lei/zi/persoanã
Regie masã - 1 leu/zi/persoanã
Cazare cãmin- 13 lei/lunã/persoanã
Regie cãmin - 1 leu/zi/persoanã
Cazare persoane fizice - 13
lei/noapte/persoanã
Cazare grupuri de elevi - 10
lei/noapte/persoanã
Închiriere spaþii ºi teren de sport -
600 lei/an
Închiriere spaþii ºi teren unitãþilor
comerciale -  163 lei/lunã/16 m.p.
Închiriere cantinã pentru
evenimente - 600 lei/eveniment
Cazare studenþi - 100
lei/lunã/student
Notã: Pentru tarifele stabilite în
Euro se va încasa contravaloarea în
lei a acestora la cursul de referinþã
din data efectuãrii plãþii.

HOTÃRÂREA nr. 248  
din 29.10.2009

privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu  – Construcþie

Locuinþã P+M  - str. A. Vlaicu, nr.
11, Lugoj - UTR 9 Lm

Art.1. – Se aprobã Planul Urbanistic
de Detaliu – Construcþie Locuinþã
P+M – str. A. Vlaicu, nr. 11, Lugoj –
UTR 9 Lm, conform Proiectului nr.
83/2009, întocmit de S.C. „STUDIO
I.” S.R.L.,  arhitect Mihnea Marcu,
care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotãrâri se încredinþeazã

Compartimentului Urbanism -
Mediu. 

HOTÃRÂREA nr. 246  
din 29.10.2009

privind aprobarea Planului Urba-
nistic Zonal  – Lotizãri pentru

Locuinþe – str. Buziaºului, etapa a
IV – a, Lugoj

Art.1. – Se aprobã Planul Urbanistic
Zonal – Lotizãri pentru locuinþe –
str. Buziaºului, etapa a  IV- a, Lugoj,
conform Proiectului nr. 237/2008
întocmit de Biroul individual de
arhitecturã Adina Bocicai, care face
parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotãrâri se încredinþeazã
Compartimentului Urbanism -
Mediu.

HOTÃRÂREA nr. 247  
din 29.10.2009

privind aprobarea Planului Urba-
nistic Zonal  –  Lotizãri - str.
Decebal, Lugoj – UTR 12 –

Dezvoltãri Locuinþe 
Art.1. – Se aprobã Planul Urbanistic
Zonal – Lotizãri - str. Decebal, Lugoj
– UTR 12 – Dezvoltãri Locuinþe,
conform Proiectului nr. 220/2008
întocmit de Biroul individual de
arhitecturã Adina Bocicai, care face
parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotãrâri se încredinþeazã
Compartimentului Urbanism -
Mediu.

HOTÃRÂREA nr. 249  
din 29.10.2009

privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu  – Construcþie

Locuinþã P+M  - str. Coloman
Wallisch, nr. 29, Lugoj – UTR  4 Lm
Art.1. – Se aprobã Planul Urbanistic
de Detaliu – Construcþie locuinþã
P+M – str. Coloman Wallisch, nr. 29,
Lugoj – UTR. 4 Lm, conform
Proiectului nr. 82/2009, întocmit de
S.C. „STUDIO I.” S.R.L.,  arhitect
Mihnea Marcu, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotãrâri se încredinþeazã
Compartimentului Urbanism -
Mediu.
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Persoanele fizice ºi asociaþiile familiale au obligaþia sã opteze,
pânã la data de 25 aprilie 2010, pentru continuarea activitãþii
comerciale în una din formele prevãzute de Ordonanþa de
Urgenþã nr. 44/25 aprilie 2008. Prevederea se adreseazã
persoanelor fizice ºi asociaþiilor familiale autorizate ºi
înregistrate în Registrul Comerþului, în temeiul unor acte
normative anterioare Ordonanþei de Urgenþã menþionate.
Persoanele fizice ºi asociaþiile familiale care nu îºi
îndeplinesc aceastã obligaþie în termen vor fi radiate, fãrã
nicio altã formalitate, din Registrul Comerþului, cu
consecinþele ce decurg din aceastã operaþiune. Mai multe
detalii puteþi obþine la Oficiul Registrului Comerþului de pe
lângã Tribunalul Timiº, Timiºoara, str. Paris, nr.2A, et.1,
telefon 0256/220835, fax 0256/220873.

Angelica Rus

Rãspândirea rapidã în
lume a cazurilor de gri-
pã porcinã a pus în aler-
tã ºi România. Prin ur-
mare, la îndrumãrile
Ministerului Sãnãtãþii,
ale Autoritãþii Naþionale
Sanitar – Veterinare ºi
Siguranþei Alimentelor
ºi ale Ministerului Afa-
cerilor Externe, Ad-
ministraþia Publicã Lo-
calã informeazã popula-
þia în legãturã cu noul
virus gripal uman de
tipul A(H1N1). 

Gripa porcinã este o
maladie respiratorie
care se poate

rãspândi rapid, dar tratatã în
fazã incipientã boala este
vindecabilã. Simptomele noii
gripe A(H1N1) la om sunt în
general asemãnãtoare cu
simptomele gripei sezoniere
umane:

-  febrã mare asociatã cu
simptome respiratorii – obli-
gatorii: tuse seacã, secreþii
nazale apoase;

-  alterarea stãrii generale de
sãnãtate – senzaþie de obosea-
lã, dureri musculare, dureri de
cap.

În anumite cazuri, este po-
sibilã apariþia unor complicaþii
grave, infecþii respiratorii acute
ºi a pneumoniilor, chiar ºi la
persoane sãnãtoase, infectate
cu noul virus.

Noul virus gripal se trans-
mite de la om la om în acelaºi
mod ca ºi virusul gripei sezo-
niere prin picãturile de salivã
sau secreþii nazale, rãspândite
de o persoanã infectatã, care
tuºeºte sau strãnutã, dar ºi prin
atingerea unor obiecte sau su-
prafeþe contaminate cu
picãturile sau secreþiile din nas
sau gât provenite de la un bol-
nav. Virusul de tip A(H1N1)

nu se transmite prin consumul
de carne de porc sau produse
din carne de porc manipulate ºi
prelucrate termic în mod
corespunzãtor.

În orice situaþie, se reco-
mandã respectarea practicilor
de igienã alimentarã corespun-
zãtoare la prepararea alimen-
telor, precum ºi spãlarea cu sã-
pun a mâinilor, a suprafeþelor
ºi a echipamentelor folosite
dupã manipularea cãrnii crude. 

Ministerul Sãnãtãþii reco-
mandã populaþiei, pentru a se
reduce riscul de îmbolnãvire:

- evitarea contactelor cu
persoane bolnave;

- evitarea aglomeraþiilor ºi a
mulþimilor;

- folosirea batistei de unicã
folosinþã pentru tuse ºi strãnut,
dupã utilizare se aruncã batista
la gunoi;

- spãlarea pe mâini cu apã ºi
sãpun, cât mai des, în special
dupã tuse ºi strãnut;

- folosirea produselor de
curãþare a mâinilor, pe bazã de
alcool;

- curãþarea suprafeþelor
dure, cum ar fi mânerele uºilor,
utilizând frecvent un produs
normal de curãþare;

- evitarea automedicaþiei;

- este contraindicat ca per-
soanele sãnãtoase sã ia medi-
camente antivirale ca mãsurã
de precauþie;

- evitarea cãlãtoriilor în
zonele afectate. 

În caz de apariþie a unei boli
respiratorii acute febrile se va
avea în vedere:

- izolarea la domiciliu;
- purtarea de mascã medi-

calã, care sã acopere atât gura,
cât ºi nasul (inclusiv la domi-
ciliu);

- anunþarea imediatã a
medicului de familie;

- tratamentul antiviral va fi
recomandat numai de cãtre
medic;

- în cazul în care medicul de
familie nu poate fi contactat
sau persoana nu are medic de
familie, se va prezenta de
urgenþã la camera de gardã a
unei unitãþi de boli infecþioase
(spital de boli infecþioase,
secþia de boli infecþioase).

Ministerul Afacerilor Exter-
ne le recomandã cetãþenilor ro-
mâni sã evite cãlãtoriile în zo-
nele cu risc ridicat de conta-
minare. În cazul în care cetã-
þenii români trebuie sã se de-
plaseze în aceste zone, se reco-
mandã evitarea locurilor aglo-

merate, utilizarea de mãºti de
protecþie, respectarea igienei
personale, precum ºi apelarea
la medic la primele simptome
ale bolii. Totodatã, M.A.E. îi
sfãtuieºte pe români sã-ºi facã
neapãrat asigurãri medicale, în
cazul în care decid, totuºi, sã
plece în aceste zone ºi le
recomandã sã urmãreascã în
permanenþã site-ul ministerului
(www.mae.ro) la rubricile
«Condiþii de cãlãtorie» ºi
«Alerte de cãlãtorie». Minis-
terul Sãnãtãþii, alãturi de ce-
lelalte instituþii ale statului, a
luat toate mãsurile de reducere
a riscului rãspândirii ºi de
reducere a efectelor acestei
maladii. 

Pentru informaþii supli-
mentare se poate consulta ºi
website-ul www.ms.ro, pre-
cum ºi comunicatele ministe-
rului.

Deºi existã riscul ca pre-
cauþiile luate de autoritãþi sã
parã excesive, iar unii sã le
considere extreme ºi sã le
ignore, din pãcate o epidemie
este întotdeauna ºi o problemã
socialã, nu doar una medicalã,
întrucât orice persoanã nu este
doar un potenþial pacient, ci ºi
o sursã de infecþie. 

Constantin Udrescu

Mãsuri  de  precauþie  în
rãspândirea  virusului  A(H1N1)

Copiii, ocrotiþi de lege
Direcþia de Asistenþã Socialã amin-
teºte persoanelor care pleacã la
muncã în strãinãtate ºi care îºi lasã
copiii în þarã, cã au obligaþia de a
notifica Serviciul de Autoritate Tute-
larã în legãturã cu aceastã situaþie.
Pãrinþii se pot adresa în acest sens
Direcþiei de Asistenþã Socialã Comu-
nitarã, cu sediul în Lugoj, Piaþa Vic-
toriei, nr. 4 (clãdirea Primãriei, la
parter). 

Serviciul Autoritate Tutelarã þine
evidenþa tuturor acestor cazuri,
realizând o situaþie completã cu
privire la numãrul de copii ai cãror
pãrinþi sunt plecaþi din þarã cu
contract de muncã, în scopul de a
le oferi acestora sprijin, în cazul în
care acest lucru se impune. În
prima fazã, se oferã servicii de
informare ºi consiliere, urmând ca

ulterior, dacã este necesar, sã se
furnizeze servicii sociale
specializate. În acelaºi timp, dacã
minorul este lipsit temporar de
ocrotire pãrinteascã, se impune
luarea unor mãsuri de protecþie,
cum ar fi curatela sau plasamentul. 

Actele necesare în acest caz sunt:
declaraþia pe proprie rãspundere a
pãrintelui cã are copii minori ºi
pleacã la muncã în altã þarã
(formular tip), declaraþie pe
proprie rãspundere a persoanei în
grija cãreia rãmân copiii (formular
tip), copie dupã certificatul de
naºtere al copiilor, copie dupã
actele de identitate ale pãrintelui
care pleacã, copie dupã actele
persoanei care va întreþine copiii,
copie dupã certificatul de cãsãtorie
sau dupã sentinþa de divorþ a

pãrintelui care pleacã (dacã este
cazul). Toate acestea se depun la
sediul Direcþiei de Asistenþã Socialã
Comunitarã, Serviciul Autoritate
Tutelarã, Piaþa Victoriei, nr. 4, cam.
12, între orele 8.30 - 11.00 (de luni
pânã vineri). Programul de
sprijinire a acestor copii de cãtre
D.A.S.C. Lugoj are la bazã Ordinul
219 din 15 iunie 2006, dar ºi
situaþiile de fapt, rezultate în urma
separãrii copilului de pãrinþi.
În prezent, pe raza municipiului
Lugoj, numãrul copiilor care au
pãrinþi plecaþi la muncã în
strãinãtate se apropie de 100, dar
nu sunt disponibile date exacte. În
acest sens, apelãm la instituþiile de
învãþãmânt sã ne sprijine pentru
identificarea ºi monitorizarea
acestor cazuri.

Maria Elena Stãmurean

INFORMAÞII
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Programul zilei 
de 1 Decembrie

Marþi, 1 Decembrie 2009, cu prilejul aniversãrii a 91
de ani de la Unirea Banatului ºi Transilvaniei cu Ro-
mânia, Primãria Municipiului Lugoj ºi Garnizoana Lu-
goj, în colaborare cu Asociaþia Municipalã „Cultul E-
roilor”, organizeazã comemorarea eroilor, dupã ur-
mãtorul program: 

- În Cimitirul Ortodox de pe str. Fãgetului:
- la Monumentul închinat eroilor români cãzuþi

în Primul Rãzboi Mondial, 1916 - 1918, ºi a celor cãzuþi
pentru eliberarea Transilvaniei ºi ocuparea estului Un-
gariei pânã la Budapesta, în 1919;

- la Mormintele de rãzboi ale militarilor de
naþionalitate românã din armata austro-ungarã, morþi
în Spitalul din Lugoj între anii 1914 - 1918.

- slujbã religioasã;
- alocuþiuni: Mr.(r.) Art. Gheorghe Busuioc;
- depuneri de coroane la Monumentul Eroilor

Români ºi jerbe de flori la Mormintele de Rãzboi ale
militarilor români (bãnãþeni ºi ardeleni) din armata
austro-ungarã.

- La Monumentul Unirii “Soldatul cu puºca”,
închinat Unirii Banatului cu România, la 1 Decembrie
1918;.

- slujbã religioasã:
- alocuþiuni: Arh. Rãzvan Pinca;
- depuneri de coroane.

- La Statuia Generalului de brigadã-erou Ioan
Dragalina

- slujbã religioasã;
- alocuþiuni: Gl. bg.(r.) conf. univ. dr. Mircea

Mândru.
Vasile Haþegan
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Expoziþia a încercat
sã ilustreze latura
dualã a creaþiei ar-

tistului. 
Pe de o parte, au fost
expuse litografii ºi

compoziþii cu tematicã
religioasã, V. Jurca
fiind un foarte apreciat
pictor de biserici ºi mã-
nãstiri (a pictat Mãnãs-
tirea Timiºeni între
1968-1972; a restaurat
pictura, adãugând alte
ºaptezeci de scene în
tehnicile tempera ºi
frescã la Biserica
Ortodoxã “Iosefin” din
Timiºoara, între anii
1983-1985; a executat
mozaicurile exterioare
la Biserica Ortodoxã

“Adormirea Maicii
Domnului” din Lugoj,
dar ºi lucrãri de restau-
rare a picturii Bisericii
Greco-Catolice “Pogo-
rârea Sfântului Spirit”
din Lugoj º.a.m.d.). 
În egalã mãsurã, au fost
expuse ºi picturi în ulei
ale maestrului, ilus-
trând aspecte ale coti-
dianului perioadei co-
muniste (industrializa-
rea ºi colectivizarea Lu-
gojului ºi a satelor din
împrejurimi), care s-au

dovedit a fi, pentru mai
tânãra generaþie, o veri-
tabilã lecþie de istorie
în imagini a epocii. Ine-
ditul expoziþiei a con-
stat în introducerea,
pentru prima oarã în
circuitul public, a de-
senelor ºi a litografiilor
donate instituþiei noas-
tre în anul 2008, prin
amabilitatea prof. Aurel
Miloº, respectiv 2009,
de cãtre d-na Maria
Ilie.

Daciana Vuia

Din cauza împrejurãrilor is-
torice, Þara Româneascã a
fost împãrþitã în trei provin-
cii, respectiv: Muntenia,
Moldova ºi Transilvania,
care cuprindea ºi Banatul.
În ciuda separãrii lor terito-
riale, cele trei state feudale
româneºti ºi-au pãstrat
limba ºi obiceiurile, pe toate
tãrâmurile ºi în fiecare stat
existând puternice forþe care
acþionau în vederea unifi-
cãrii lor. Întotdeauna limba
vorbitã de populaþia româ-
neascã din cele trei þãri
române a fost aceeaºi.

Comunitatea de neam, uni-
tate etnicã ºi lingvisticã erau în
permanenþã invocate ca justifi-
care a dorinþei de Unire. Ten-

dinþele seculare de apropiere a
þãrilor române, precum ºi nece-
sitatea fãuririi unui organism
politic unitar în lupta contra
dominaþiei otomane, ºi-au gã-
sit o puternicã expresie în
unitatea politicã ºi militarã a
celor trei þãri, sub cârmuirea lui
Mihai Viteazul. Intrarea trium-
falã a lui Mihai Viteazul în
Alba Iulia, în ziua de 1 noiem-
brie 1599, dupã victoria repur-
tatã în bãtãlia de la ªelimbãr,
se explicã prin sprijinul dat de
românii din Transilvania ºi
prin recunoaºterea lui ca domn
al Þãrii Româneºti. Au urmat
mãsuri cumplite de reprimare
ºi, ca urmare a contrarevoluþiei
de la Viena, Transilvania a fost
încorporatã la Ungaria. Cu
toate acestea, miºcarea forþelor
progresiste nu a fost sistatã
niciun moment. S-a trecut la

tactica Unirii parþiale a Mol-
dovei cu Muntenia, fapt rea-
lizat prin alegerea domnito-
rului Alexandru Ioan Cuza, în
1859, în ambele state: la 5
ianuarie la Iaºi ºi la 24 ianuarie
la Bucureºti. Unirea celor douã
þãri române (care peste 3 ani
primeºte numele de ROMÂ-
NIA) a fost posibilã datoritã
luptei neîncetate a patrioþilor
vremii, care au ºtiut la timpul
respectiv sã mobilizeze masele
populare în acest scop. În con-
tinuare, însufleþiþi de aceastã
Unire, oamenii vremii duc o
campanie de presã pentru
desãvârºirea statului naþional ºi
eliberarea Transilvaniei. 

Eroismul românilor în
Primul Rãzboi Mondial

La 1 august 1914 a izbucnit
Primul Rãzboi Mondial, dez-

lãnþuit de puterile imperialiste,
pentru împãrþirea sferelor de
influenþã în Europa. Rãzboiul
se ducea între douã blocuri:
Puterile Centrale - Germania ºi
Austro-Ungaria, ºi Antanta,
formatã din Anglia, Franþa ºi
Rusia cãrora li s-a adãugat
ulterior ºi Italia. Pentru ro-
mânii din monarhia habsbur-
gicã declanºarea conflictului
armat a însemnat începutul
unor ani de teroare, în special
prin suprimarea libertãþilor
cetãþeneºti, ca libertatea presei,
a întrunirilor etc.

Dupã izbucnirea rãzboiului,
România a trecut de partea
Antantei, având în vizor elibe-
rarea Transilvaniei. Dupã cum
se ºtie, nu ne-a fost de mare
folos acest lucru, rãmânând sã
luptãm singuri contra armatei
germane. Pânã în 1916, armata
germanã a ocupat cea mai
mare parte a teritoriului þãrii,
unde au domnit jaful ºi teroa-
rea, provocând o puternicã urã
contra ocupanþilor. La 14
august 1916, Regele Ferdinand
I, comandantul suprem al ar-
matei, a dat un ordin de zi cãtre
armatã, în care spunea: „V-am
chemat ca sã purtaþi steagurile
voastre peste hotarele unde
fraþii noºtri vã aºteaptã cu
inima plinã de nãdejde. Um-
brele marilor voievozi Mihai
Viteazul, ªtefan cel Mare zac
pe pãmântul ce veþi dezrobi, vã
îndeamnã la biruinþã, ca vred-
nici urmaºi ai ostaºilor care au
învins la Rãzboieni, Cãlugã-
reni ºi Plevna. Arãtaþi-vã
demni de gloria strãbunã”.

Se cunoaºte eroismul arma-
tei române care se retrãsese în
Moldova. În final, prin luptele
de la Oituz, Mãrãºeºti ºi Mã-

rãºti, armata românã, infe-
rioarã ca numãr ºi ca dotare, a
bãtut puternica armatã ger-
manã, eliberând apoi complet
întreaga þarã. În urmãrirea
cotropitorilor, armata a trecut
în Ardeal, folosind trecãtorile
din munþi. 

„Unire pentru toate
veacurile” 

La sfârºitul lunii noiembrie,
trupele române se opresc pe
Valea Mureºului, dând ocrotire
maselor de români care se
îndreptau spre Alba Iulia. La 1
Decembrie 1918, Marea Adu-
nare Naþionalã hotãrãºte Uni-
rea „pentru toate veacurile”, a
Transilvaniei cu România, rea-
lizându-se un mãreþ act de
dreptate, rod al voinþei seculare
a poporului român. La Con-
ferinþa de Pace de la Paris –
iunie 1919 – octombrie 1920,
puterile imperialiste se gãseau
în faþa faptului împlinit. În pri-
mãvara anului 1919, trupele
române au reluat ofensiva pen-
tru trecerea Munþilor Apuseni
ºi ajungerea pe aliniamentul
frontierei de vest a României.

În modesta mea prezentare
am dorit sã arãt cât de grea a
fost calea spre Unirea cea
Mare ºi cum au dat dovadã
ostaºii români de un eroism de
neegalat, arãtând cã dragostea
de þarã nu are margini. Aºa
cum David l-a învins pe
Goliat, tot aºa armata românã,
printr-o totalã dãruire, a reuºit
sã arate lumii întregi - precum
Mircea cel Bãtrân îi spunea
mãreþului Sultan în Scrisoarea
a III-a - cã: „Dragostea de þarã
e un zid/ Care nu se înspãi-
mântã de-a ta faimã Baiazid”.

General Ioan Cãrpineanu

Expoziþie de picturã ºi desene inedite

CCoonnttrriibbuuþþiiaa  AArrmmaatteeii
llaa  UUnniirreeaa  cceeaa  MMaarree

Muzeul de Istorie, Etnografie ºi Artã Plasticã
Lugoj a organizat în perioada 19 – 30 octombrie,
la Galeria „Pro Arte”, o expoziþie  de picturã ºi
desene inedite din colecþia maestrului Victor
Jurca. Manifestarea este parte a unui proiect
mai amplu al instituþiei lugojene, prin care se
doreºte promovarea imaginii  unor personalitãþi
lugojene care au marcat istoria politicã ºi
cultural-artisticã localã a secolului trecut.
Maestrul profesor Victor M. Jurca (1922-2002)
face parte în mod evident din aceastã categorie. 

În cursul lunii octombrie,

agenþii Poliþiei Comunitare

au întocmit un numãr de

179 procese-verbale de

contravenþie, în sumã totalã

de 25.150,00 lei. Au fost

întocmite 65 de procese-

verbale pentru încãlcarea

prevederilor HCL 165/2005,

59 procese-verbale pentru

încãlcarea prevederilor

HCL 46/2001, 35 procese-

verbale pentru încãlcarea

prevederilor HCL 49/2001,

respectiv 10 procese-verbale

de contravenþie la Legea

61/1991 privind tulburarea

ordinii ºi liniºtii publice. 

Agenþii comunitari au desfã-

ºurat acþiuni pentru combaterea

cerºetoriei în zona centralã

(biserici, Casa Cãsãtoriilor) ºi

pentru depistarea (identificarea)

persoanelor fãrã adãpost. De

asemenea, poliþiºtii au asigurat

mãsurile de ordine publicã cu

ocazia disputãrii meciurilor de

fotbal la Stadionul Municipal,

dar ºi la Baza Sportivã pe

terenul de la Hipodrom.

Pentru derularea în bune

condiþii a programului de furni-

zare a ajutoarelor alimentare

cãtre persoanele defavorizate a

fost asigurat depozitul situat pe

str. Siretului nr. 1 (fostul maga-

zin ,,Bumbacul”). 

În acelaºi timp, pentru

desfãºurarea în bune condiþii a

activitãþii de preluare a cererilor

pentru acordarea ajutorului de

încãlzire a locuinþei cu gaze

naturale ºi lemne a fost asigurat

sediul D.A.S.C.

Poliþiºtii comunitari au ac-

þionat, de asemenea, în vederea

asigurãrii ordinii publice, a

liniºtii ºi siguranþei elevilor de

la instituþiile de învãþãmânt din

municipiu, agenþii fiind prezenþi

cu prilejul desfãºurãrii diferite-

lor acþiuni, precum balurile

bobocilor. 

În acelaºi context, în zilele

de 24 ºi 31 octombrie au fost

luate mãsuri de siguranþã în

Parcul „George Enescu”, pentru

buna desfãºurare a demonstra-

þiei de karting, organizatã de

Clubul Copiilor Lugoj.

Sorin Ioniþã

C
M
Y
B

C
M
Y
B


