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CETÃÞENI DE ONOARE:
Valentin Rosada, Daniel Brocea 
ºi Norbert Alexandru Pongracz

CCeell  ddee-aall  ddooiilleeaa  oorraaºº  lliibbeerr
îîººii  ccoommeemmoorreeaazzãã  eerrooiiii
Lugojul a fost cel de-al doilea oraº din România care 
a pornit revolta anticomunistã din Decembrie 1989

În ziua de 20 Decembrie 1989,
cu sacrificii omeneºti, Lugojul
se înscria ca al doilea oraº liber,

dupã Timiºoara, în miºcarea de rãs-
turnare a regimului totalitar, in-
trând în noua perioadã istoricã a
democraþiei ºi economiei de piaþã.
În urma evenimentelor din Decem-
brie 1989, oraºul dobândea noi va-
lenþe în dezvoltare, prin apariþia in-
vestitorilor autohtoni ºi strãini, în

special germani, atraºi nu numai
de facilitãþile oferite de municipali-
tate, ci ºi de numãrul mare al vorbi-
torilor de limbã germanã. Aproape
peste noapte, oraºul revenea, pe o
altã scarã a valorilor, la bunãstarea
din perioada interbelicã, schim-
bându-ºi înfãþiºarea. 
Acum, la 20 de ani de la acele tra-
gice evenimente, urbea de pe Ti-
miº îºi comemoreazã eroii. 
Manifestãrile prilejuite de Ziua Lu-
gojului vor debuta vineri, 18 de-
cembrie, ora 17.00, cu Simpozio-
nul „20 Decembrie 1989 – Lugojul,
al doilea oraº liber de comunism”.
Pentru ora 18.00 este programatã

Gala Premiilor de Excelenþã Lugo-
jene, eveniment organizat la Tea-
trul Municipal „Traian Grozãves-
cu” în colaborare cu Fundaþia Eu-
ropeanã „Drãgan”. Sâmbãtã, 19 de-
cembrie, ora 13.00, pe platoul din
faþa Casei de Culturã a Sindicate-
lor, va avea loc tradiþionala întâlni-
re a revoluþionarilor cu lugojenii.
Ziua de duminicã, 20 Decembrie,
va debuta la ora 11.00 cu ºedinþa
solemnã a Consiliului Local Muni-
cipal, urmatã de restabilirea traseu-
lui parcurs de revoluþionari în ur-
mã cu 20 de ani. Coloana oficialã
se va îndrepta apoi spre Cimitirul
Ortodox, Cimitirul Catolic, respec-

tiv Crucea din faþa Primãriei. Pen-
tru ora 15.00 este programat un
dineu la Restaurantul „Acapulco”,
iar la ora 16.00 Sala de Consiliu va
gãzdui premierea sportivilor lugo-
jeni în cadrul Galei Sportului Lu-
gojean. Programul continuã cu vi-
zitarea unei expoziþii de picturã la
Galeria „Pro Arte”, ziua urmând sã
se încheie la ora 16.00 cu tradiþio-
nalul Concert de Colinde susþinut
de Corul „Ion Vidu”, în holul Uni-
versitãþii Europene „Drãgan”. 
La manifestãri vor lua parte oficiali-
tãþi locale, invitaþi, revoluþionari, pre-
cum ºi delegaþii oficiale din oraºele
înfrãþite Jena, Szekszard ºi Vârºeþ.

Andreea Mãrgineanþu
Biroul Management
Proiecte Europene

LA SFÂRªIT
DE AN
Sunt ultimele zile din calendarul
acestui an 2009. La sfârºit de an,
orice gospodar îºi face un mic
bilanþ asupra a ceea ce s-a realizat.
Fãrã a fi greºit înþeles, cred cã ceea
ce mi-am propus ºi a depins de
mine s-a rezolvat în mare mãsurã.
Sunt finalizate cele 89 de aparta-
mente pentru tineret ºi sunt
terminate proiectele pentru încã
60 de apartamente cu 2 camere în
Zona Þesãtorilor.
Tot în acest an s-a realizat reabili-
tarea termicã a 22 de blocuri de
locuinþe, astfel încât peste 400 de
familii din municipiu trãiesc în
condiþii mult mai civilizate ºi cu
facturile la întreþinere mai mici.
S-a realizat canalizarea în întreg
Cartierul I.C. Drãgan, cu o ma-
gistralã de 1,7 km cãtre Staþia de
Epurare, iar prin strãzile canalizate
recent, bilanþul anului 2009
cuprinde 19 strãzi canalizate.
Asfaltarea propusã este tot pe 19
strãzi cu o valoare de 44 miliarde
lei fiind semnat deja contractul de
achiziþie.
În ceea ce priveºte alimentarea cu
apã s-au realizat ºi plãtit în acest an,
lucrãri de peste 40 miliarde lei. 
Tot în acest an a început construc-
þia noii Staþii de Epurare pe care
sperãm sã o terminãm în urmãtorii
2 ani.
În domeniul parcãrilor, s-au rea-
lizat locuri de parcare în: Stadion I,
Stadion III, Cotu Mic, Micro IV,
Spl. C.Coposu, Micro II, Spl. 1
Decembrie, urmând ca anul viitor
sã începem în Micro III, Micro IV
ºi I.C.Drãgan.
Bilanþul acestui an, trebuie sã
cuprindã ºi Spl. C. Brediceanu,
cele 4 vãmi de la pod, Galeria Pro
Arte, dalãrile de pe malurile Timi-
ºului, dalãrile din zona centralã,
precum ºi lucrãrile executate în
albia râului Timiº.
Am premiat ºi sãrbãtorit aºa cum se
cuvine persoanele care împlinesc
vârsta de 90 de ani ºi cuplurile la 50
de ani de cãsãtorie.
Doar cine nu vrea nu vede cã ora-
ºul a reînviat, cã în fiecare zi se lu-
creazã în diferite pãrþi din oraº, cã
tot ceea ce se face, trebuia fãcut de
mult, dar s-au pierdut mulþi ani
degeaba.
Acum la sfârºit de an, doresc tutu-
ror lugojenilor ca mirosul Sfânt al
bradului de Crãciun sã vã aducã în
case liniºte, sãnãtate ºi bucurii.
Cu deosebit respect,

Primar, 
Prof. ing. Francisc Boldea
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Primãria premiazã sportivii cu performanþe 

Bani  mai  mulþi  pentru  
mãmicile  cu  gemeni  ºi  tripleþi
Familiile cu multipleþi pot depune dosarele în vederea obþinerii indemnizaþiei
pentru creºterea copilului la Direcþia de Asistenþã Socialã Comunitarã Lugoj

Consiliul Local Municipal
Lugoj, prin Serviciul Public
de Administrare ºi Întreþine-
re a Domeniului Public –
Compartimentul Sport, vã
aduce la cunoºtinþã cã, în
data de 20.12.2009, orele
16.00, în Sala de Consiliu a
Primãriei Municipiului Lu-
goj are loc festivitatea de
premiere a sportivilor ºi an-
trenorilor ce au obþinut re-
zultate deosebite în anul
2009.
Conform Regulamentului

de premiere al sportivilor ºi
antrenorilor, ce a fost apro-
bat prin HCL nr. 39 /
28.02.2007, sunt premiaþi 44
de sportivi ºi 8 antrenori de
la C.S.ª. Lugoj, C.S.M. Lugoj
ºi C.S.H.F. „Maraton ’93”
Lugoj, ce au obþinut perfor-
manþe deosebite în competi-
þiile naþionale ºi internaþio-
nale, suma totalã alocatã de
Consiliul Local Municipal
Lugoj fiind de 66.900 lei. 
De la Clubul Sportiv ªcolar
Lugoj, primesc premii spor-

tivii: Vagiunic Cristian, Ma-
carei Laurenþiu, Papp Ro-
bert, Crãciun Ramon, Todo-
rescu Robert ºi prof. Todo-
rescu Avrãmuþ - Secþia de
Lupte Greco-Romane; Mun-
teanu Cornel, Vegheº
Gabriel ºi prof. Vanea Emil –
Secþia Lupte Libere; Todo-
rescu Alma, Cristea Kerstin,
Istfan Simona ºi prof. Batkai
Adalbert – Secþia de Judo;
Savu Andrei, Bãnicioiu Vic-
tor, Todor Ionuþ, Toda Ma-
rian, Iurea Bogdan, Tomes-

cu Octavian, Crãiniceanu
Lazãr, Bãnicioiu Alexandru,
Szabo Rafael, Pecie Lo-
renzo,  prof. Meleancã A-
drian ºi prof. Bulacu Ion –
Secþia de Gimnasticã. 
De asemenea, Clubului Spor-
tiv ªcolar Lugoj i se acordã
Diploma de Onoare pentru
rezultatele deosebite obþinu-
te în anul 2009. 
Clubul Sportiv Municipal
este reprezentat de Cotuna
Vlad ºi prof. Boici Ioan –
Secþia de Gimnasticã; Popes-

cu Valentin, Enache Marius,
Andronic Dima, Franþ An-
drei, Turculeanu Mihai, e-
chipa de lupte libere seniori
a C.S.M. Lugoj ºi profesorii
Vanea Emil ºi Rãdoi Luca –
Secþia de Lupte Libere; Ba-
lintoni Diana, Hambele
Anamaria, Buz Sorina,
Calinciuc Loredana, Bãrãs-
cu Claudia – Secþia de Volei.
De asemenea, Secþia de
Lupte Libere a C.S.M. ºi
C.S.M. Lugoj primesc di-
plome de Excelenþã pentru

rezultatele deosebite obþi-
nute în anul 2009. 
De la festivitatea de premie-
re nu lipsesc nici sportivii
din cadrul C.S.H.F. „Mara-
ton 93” Lugoj: Vãrgatu Dori-
na, Doanã Victor, Micu Tu-
dor, Stoica Vasile. Aceeaºi
Diplomã de Onoare pentru
rezultatele deosebite obþinu-
te în anul 2009 este acordatã
ºi Clubului Sportiv al Han-
dicapaþilor Fizic „Maraton
93” Lugoj. 

Tiberiu Olteanu

Urmare a modificãrilor
legislative survenite prin Ho-
tãrârea Guvernului nr. 1016
din 9 septembrie 2009 pen-
tru modificarea ºi completa-
rea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului, nr. 148/2005,
privind susþinerea familiei
în vederea creºterii copilu-
lui, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.025/2006,
Direcþia de Asistenþã Socialã
Comunitarã Lugoj aduce la
cunoºtinþa persoanelor inte-
resate cã prin Legea 239/
2009 se consfinþeºte acorda-
rea a 600 lei în plus pentru
fiecare copil nãscut dintr-o
sarcinã gemelarã, de tripleþi
sau multipleþi, începând cu
al doilea copil provenit din-
tr-o astfel de naºtere. 
Pentru primul copil nãscut,
se menþin prevederile con-
form cãrora familia benefi-
ciazã de un ajutor pentru
creºterea copilului de pânã
la doi ani (sau trei ani, în si-
tuaþia copilului cu handi-
cap) în cuantum de 85% din
venituri sau de 600 lei, dacã
cuantumul de 85% aplicat
veniturilor realizate este mai
mic de 600 lei.  Aºadar, re-
prezentantul legal al copilu-
lui în vârstã de pânã la doi
ani sau trei ani în cazul copi-
lului cu handicap sau, dupã
caz, soþul/ soþia, pot depune
dosar pentru a beneficia de
drepturile prevãzute de lege
dacã au realizat venituri pro-
fesionale supuse impozitului
pe venit, potrivit prevederi-
lor Legii nr. 571/2003 pri-
vind Codul fiscal, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulte-
rioare, denumitã în con-
tinuare Codul Fiscal, timp
de 12 luni în ultimul an an-
terior datei naºterii copilu-
lui sau, dupã caz, de la data
la care s-a realizat încredin-
þarea în vederea adopþiei, s-a
aprobat adopþia ori s-a insti-
tuit plasamentul sau tutela.  
Cele 12 luni prevãzute la
alin. (1) pot fi constituite in-

tegral ºi numai din perioa-
dele prevãzute în actul nor-
mativ menþionat, dacã per-
soana s-a aflat în una sau
mai multe dintre urmãtoare-
le situaþii:

a) ºi-a însoþit soþul/soþia
trimis/trimisã în misiune
permanentã în strãinãtate;

b) a beneficiat de indem-
nizaþie de ºomaj, stabilitã
conform legii, sau a realizat
perioade de stagiu de cotiza-
re în sistemul public de pen-
sii, în condiþiile prevãzute
de actele normative cu ca-
racter special care regle-
menteazã concedierile co-
lective;

c) a beneficiat de conce-
dii medicale ºi de indem-
nizaþii pentru incapacitate
temporarã de muncã, cauza-
tã de boli obiºnuite sau de
accidente în afara muncii;

d) a beneficiat de conce-
dii medicale ºi de indemni-
zaþii pentru prevenirea îm-
bolnãvirilor ºi recuperarea
capacitãþii de muncã, exclu-
siv pentru situaþiile rezultate
ca urmare a unor accidente
de muncã sau boli profesio-
nale;

e) a beneficiat de conce-
dii medicale ºi de indemni-
zaþii pentru maternitate;

f) a beneficiat de conce-

dii medicale ºi de indemni-
zaþii pentru îngrijirea copi-
lului bolnav;

g) a beneficiat de conce-
dii medicale ºi de indemni-
zaþii de risc maternal;

h) a beneficiat de pensie
de invaliditate;

i) a beneficiat de conce-
dii ºi de indemnizaþii de asi-
gurãri sociale de sãnãtate
prevãzute de Ordonanþa de
Urgenþã a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile
ºi indemnizaþiile de asigu-
rãri sociale de sãnãtate, cu
modificãrile ulterioare:

i1) frecventeazã, fãrã în-
trerupere, cursurile de zi ale
învãþãmântului preuniversi-
tar sau, dupã caz, universi-
tar, organizat potrivit legii,
cu excepþia situaþiei de în-
trerupere a cursurilor din
motive medicale, conside-
rându-se inclusiv perioada
cuprinsã între absolvirea
cursurilor de zi ale învãþã-
mântului preuniversitar, or-
ganizat potrivit legii, ºi înce-
perea învãþãmântului uni-
versitar, în acelaºi an calen-
daristic;

i2) se aflã în perioada cu-
prinsã între încheierea unei
forme de învãþãmânt preu-
niversitar ºi începerea în a-
celaºi an calendaristic a unei

alte forme de învãþãmânt
preuniversitar, cursuri de zi,
organizate potrivit legii,
frecventate fãrã întrerupere,
cu excepþia situaþiei de în-
trerupere a cursurilor din
motive medicale;

i3) se aflã în perioada cu-
prinsã între încheierea unei
forme de învãþãmânt univer-
sitar cu sau fãrã examen de
licenþã sau de diplomã ºi în-
ceperea în acelaºi an calen-
daristic a unei alte forme de
învãþãmânt universitar, cur-
suri de zi, organizate potrivit
legii, frecventate fãrã între-
rupere, cu excepþia situaþiei
de întrerupere a cursurilor
din motive medicale;

i4) se aflã în perioada de
60 de zile de la finalizarea
cursurilor învãþãmântului o-
bligatoriu sau, dupã caz, de
la absolvirea cursurilor de zi
ale învãþãmântului preuni-
versitar, organizat potrivit le-
gii, cu sau fãrã examen de
absolvire, în vederea angajã-
rii ori, dupã caz, trecerii în
ºomaj;

j) a urmat cursurile de zi
ale învãþãmântului universi-
tar, organizat potrivit legii,
pe durata normalã a studii-
lor respective, cu condiþia
absolvirii acestora cu exa-
men de licenþã sau de diplo-

mã organizat în prima sesiu-
ne, în sensul dispoziþiilor
art. 38 alin. (1) din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii ºi alte drep-
turi de asigurãri sociale, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se ia în conside-
rare intervalul cuprins între
ziua în care începe ºi ziua în
care se sfârºeºte fiecare an
universitar, în condiþiile le-
gii;

k) se aflã în perioada de
60 de zile de la absolvirea
cursurilor de zi ale învãþã-
mântului universitar, orga-
nizat potrivit legii, cu exa-
men de licenþã sau de diplo-
mã, în vederea angajãrii sau,
dupã caz, a trecerii în ºomaj,
potrivit legii, calculate înce-
pând cu data de 1 a lunii ur-
mãtoare absolvirii;

l) a beneficiat de conce-
diu fãrã platã pentru a parti-
cipa la cursuri de formare ºi
perfecþionare profesionalã
din iniþiativa angajatorului
sau la care acesta ºi-a dat a-
cordul, organizate în condi-
þiile legii;

m) a lucrat cu contract
individual de muncã în strãi-
nãtate, pe baza acordurilor
guvernamentale bilaterale
încheiate de România cu
alte state;

n) se aflã în perioada de
întrerupere temporarã a ac-
tivitãþii, din iniþiativa angaja-
torului, fãrã încetarea rapor-
tului de muncã, pentru mo-
tive economice, tehnologi-
ce, structurale sau similare,
potrivit legii;

o) a satisfãcut serviciul
militar ca militar în termen
sau ca militar cu termen re-
dus, pe durata legal stabilitã,
a fost concentrat, mobilizat
sau în prizonierat ori, dupã
caz, a efectuat sau efectuea-
zã serviciul militar pe bazã
de voluntariat;

p) a realizat în sistemul
public de pensii, pânã la
data de 1 ianuarie 2006, pe-
rioade de stagiu de cotizare
pe bazã de contract de asi-
gurare socialã;

q) a beneficiat de indem-
nizaþia lunarã pentru creºte-
rea copilului pânã la vârsta
de 2 ani, respectiv pânã la 3
ani în cazul copilului cu
handicap.

r) a beneficiat de conce-
diu ºi indemnizaþie pentru
creºterea copilului cu handi-
cap cu vârsta cuprinsã între
3 ºi 7 ani, potrivit prevederi-
lor art. 12 alin. (1) lit. b)din
Legea nr. 448/2006 privind
protecþia ºi promovarea
drepturilor persoanelor cu
handicap, republicatã, cu
modificãrile ulterioare;

s) se aflã în perioada cu-
prinsã între absolvirea cur-
surilor de zi ale învãþãmân-
tului medical superior, orga-
nizat potrivit legii, cu exa-
men de licenþã organizat în
prima sesiune, ºi începerea
primului rezidenþiat dupã
absolvire.
În acest sens, familiile cu ge-
meni, tripleþi sau multipleþi
pot depune dosarele în ve-
derea obþinerii indemniza-
þiei pentru creºterea copilu-
lui în vârstã de pânã la doi
ani, respectiv pânã la trei ani
în cazul copilului cu handi-
cap, la Serviciul Autoritate
Tutelarã din cadrul Direc-
þiei de Asistenþã Socialã Co-
munitarã Lugoj, clãdirea
Primãriei, cam. 12, pânã la
sfârºitul lunii decembrie
2009. 

Elena Stãmurean
Direcþia de Asistenþã
Socialã Comunitarã
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Lucrãrile de
investiþii, în grafic

Expo Lugoj-Vârºeþ - un proiect
implementat cu succes
La expoziþie au participat: douãzeci de societãþi
comerciale din Lugoj, cincisprezece din Vârºeþ, una din
Mako, douã organizaþii din Lugoj ºi una din Vârºeþ

Editarea publicaþiei lunare “Monitorul de Lugoj” a
Consiliului Local ºi a Primãriei Municipiului Lugoj a fost
aprobatã în cadrul ºedinþei extraordinare din data de
08.05.2009, prin adoptarea Hotãrârii C.L.M.L. nr. 134.
Datoritã acestui fapt, în limita spaþiului rezervat, am
încercat sã publicãm proiectele de hotãrâri ºi hotãrârile cu
caracter normativ adoptate. În cadrul ºedinþelor ordinare
ºi extraordinare pentru care a fost convocat  Consiliul
Local al Municipiului Lugoj au fost adoptate un numãr de
peste 270 de hotãrâri având ca obiect: administrarea
domeniului public ºi privat (vânzãri, concesionãri, însuºiri
ale unor rapoarte de evaluare,  transmiteri în folosinþã gra-
tuitã a unor imobile, trecerea unui imobil din domeniul
public în privat, aprobare P.U.Z. ºi P.U.D.), taxele ºi
impozitele locale, studii de fezabilitate, caiete de sarcini,
documentaþii tehnico – economice ale unor lucrãri de
reparaþii de interes public, bugetul local, aprobãri sau
modificãri la diverse regulamente, încheierea unor
convenþii de parteneriat pe anul în curs ale C.L.M.L., etc.

Nu am reuºit întotdeauna sã cuprindem totalitatea
actelor cu caracter normativ ºi de interes public ºi de aceea
vã prezentãm, un scurt raport al anului 2009. Din consi-
derente de spaþiu, am considerat cã cel mai potrivit este sã
prezentãm în acest numãr prima part a raportului, ur-
mând ca cea de a doua parte sã fie inclusã în numãrul
viitor al publicaþiei: 

Prin  HCL nr. 11/29.01.2009 s-a aprobart Planului Ur-
banistic de Detaliu –“Locuinþã P+M – str. T. Vuia,   FN -
Lugoj – UTR 26 Lm – LOT  A 1582/35/2” . 

Prin  HCL nr. 12/29.01.2009 s-a aprobat modificarea
Hotãrârii Consiliului Local nr. 278 din 29.11.2007 privind
stabilirea costului mediu lunar de întreþinere, aprobarea
contribuþiei lunare de întreþinere datoratã de persoanele
vârstnice, îngrijite în cãmin ºi /sau de susþinãtorii  legali,
precum ºi modalitãþile de acoperire a costului mediu lunar
de întreþinere. 

Prin  HCL nr. 13/29.01.2009 s-au stabilit tarifele mini-
me de închiriere pentru spaþiile cu altã destinaþie  decât
cea de locuinþã ºi terenuri  pentru anul 2009. 

Prin  HCL nr. 14/29.01.2009 s-au stabilit tarifele mini-
me de concesionare a terenurilor pentru anul 2009. 

Prin  HCL nr. 22/29.01.2009 s-a aprobat transmiterea
în administrarea Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tine-
retului – Inspectoratului ªcolar al Judeþului Timiº a unui
teren în suprafaþã de 6,5 ha, în vederea realizãrii unei baze
sportive. 

Prin  HCL nr. 24/29.01.2009 s-a stabilit cuantumul alo-
caþiei zilnice de hranã pentru beneficiarii Centrului comu-
nitar de sprijin pentru prevenirea abandonului ºcolar din
Mãguri, pentru anul 2009. 

Prin  HCL nr. 25/29.01.2009 s-a modificat Anexa 1 la
Hotãrârea Consiliului Local nr. 147 din 12.12.2008 privind
aprobarea listei pentru repartizarea locuinþelor ANL
situate în municipiul Lugoj, str. Þesãtorilor nr. 1 A, pentru
tineri, destinate  închirierii. 

Prin  HCL nr. 30/29.01.2009 s-a modificat  Hotãrârea
Consiliului Local nr. 208 din 27.09.2007 privind aprobarea
Regulamentului privind instituirea unor taxe speciale de
utilizare  a bazelor sportive Stadionul Tineretului ºi  Sala
de Sport “Lavinia Miloºovici”.  

Prin  HCL nr. 36/26.02.2009 s-a aprobat tema de
proiectare pentru realizarea PUG – municipiul Lugoj. 

Prin  HCL nr. 50/26.02.2009 s-a modificat  ºi completat
Hotãrârea Consiliului Local nr. 149 din 18.12.2008 privind
transmiterea în folosinþã gratuitã Agenþiei Naþionale
pentru Locuinþe, pe durata executãrii construcþiilor, a
douã amplasamente în vederea realizãrii de locuinþe mo-
dulare pentru populaþia de etnie romã. 

Prin  HCL nr. 55/26.02.2009 s-a modificat anexa la Ho-
tãrârea Consiliului Local  nr. 100 din 30.10.2008 privind
avizarea tarifelor pentru hranã, cazare internat, regie, în-
chiriere ºi cursuri pentru anul ºcolar 2008 – 2009, practi-
cate de unitãþile  învãþãmântului preuniversitar de stat.

Prin  HCL nr. 56/26.02.2009 s-a aprobat  Caietul de sar-
cini  privind “ Elaborarea strategiei de dezvoltare a muni-
cipiului Lugoj pe perioada 2009 – 2013” din cadrul
proiectului “Paºi spre o dezvoltare durabilã – Elaborarea
strategiei de dezvoltare a Municipiului Lugoj”.

Prin  HCL nr. 57/26.02.2009 s-a aprobat înfiinþarea
unei autogãri în incinta sediului societãþii S.C. Autolugo-
jana S.A., situatã în municipiul Lugoj, str. Fãgetului, km. 2

Prin HCL nr. 79/26.02.2009 s-a aprobat funcþionarea
unei grupe de creºã în incinta Grãdiniþei cu Program Pre-
lungit nr. 5, situatã în municipiul Lugoj,  Cartier Micro III,
str. Ceahlãului nr. 21.

Lucrãrile la Bazarul din ca-
drul Pieþei Agroalimentare
„George Coºbuc” sunt în
plinã desfãºurare. Astfel,
dacã timpul va fi favorabil,
pânã la sfârºitul sãptãmânii
viitoare se va finaliza monta-
rea profilelor metalice pe o
suprafaþã de 1.000 mp. La a-
celaºi capitol al investiþiilor,
în prezent se lucreazã la rea-

bilitarea reþelei de canalizare
pe strada Timiºului, în vreme
ce lucrãrile de introducere a
canalizãrii parþiale pe strada
Ion Vidu au fost deja finaliza-
te. În paralel, se executã lu-
crãri de reparaþii pe strãzile
pietruite, mai ales acolo
unde au fost realizate branºa-
mente în ultima perioadã.

Andreea Mãrgineanþu 

În perioada 27-29 noiembrie
2009, la Sala de Sport „Lavi-
nia Miloºovici” din Munici-
piul Lugoj a avut loc un eve-
niment expoziþional trans-
frontalier, activitate princi-
palã în cadrul proiectului
Phare „Expo Lugoj - Vârºeþ –
împreunã spre un viitor mai
bun”, proiect implementat
de Primãria Municipiului
Lugoj în parteneriat cu mu-
nicipalitatea Vârºeþ, prin Pro-
gramul de Vecinãtate Româ-
nia – Serbia 2004 – 2006.
Deschiderea oficialã a expo-

ziþiei a avut loc vineri, 27 no-
iembrie 2009. Au luat cuvân-
tul: dl prof. ing. Francisc
Boldea, Primarul Municipiu-
lui Lugoj, manager de pro-
iect, dl Stevica Nazarcic, vice-
preºedinte al Adunãrii Co-
munale Vârºeþ, ºi dl Gabriel
Nicola, consulul general al
României la Vârºeþ. Cei pre-
zenþi au urmãrit în continua-
re un minispectacol folcloric
prezentat de Ansamblul „Lu-
gojana” al Casei de Culturã a
Municipiului Lugoj. Pe par-
cursul celor trei zile, circa
4.000 de lugojeni au vizitat
standurile firmelor partici-
pante. Organizatorii au edi-
tat 3.000 de broºuri, prin

care a fost prezentatã activi-
tatea ºi oferta societãþilor co-
merciale ºi a organizaþiilor
prezente. Broºurile au fost o-
ferite gratuit vizitatorilor. La
standul Primãriei Munici-
piului Lugoj au fost prezen-
tate materiale video primite
de la firme din Vârºeþ, la so-
licitarea acestora. Standuri-
le, instalaþia electricã ºi mo-
bilierul pus la dispoziþia fir-
melor participante, precum
ºi echipamentele de sonori-
zare ºi de prezentare vizualã
au fost achiziþionate graþie fi-
nanþãrii europene prin pro-
gramul Phare mai sus amin-
tit. De asemenea, pe parcur-
sul evenimentului expo-

ziþional firmele participante
au beneficiat de conexiune
Internet wireless gratuitã.

Eveniment cu
pronunþat caracter
transfrontalier

Firmele participante, prin
reprezentanþii lor, au avut
cuvinte de apreciere la adre-
sa organizatorilor pentru a-
ceastã iniþiativã, care le-a ofe-
rit prilejul sã-ºi prezinte ofer-
ta de produse ºi servicii cãtre
lugojeni, sã iniþieze contacte
de afaceri cu potenþiali par-
teneri din cele douã oraºe.
Prin participarea numeroasã
la eveniment a firmelor din
oraºul partener Vârºeþ a ieºit
în evidenþã caracterul trans-
frontalier al expoziþiei ºi a
fost atins scopul proiectului,
care a presupus stimularea ºi
încurajarea schimbului de
experienþã ºi idei în dome-
niul dezvoltãrii afacerilor,
precum ºi a legãturilor co-
merciale între agenþi econo-
mici din Lugoj ºi Vârºeþ. Eve-
nimentul expoziþional a
contribuit la reuºita deplinã
a proiectului, încununând o
activitate susþinutã a echipei
de proiect. 
Pentru informaþii suplimen-
tare privind implementarea
acestui proiect poate fi con-
tactat dl Liviu Savescu, asis-
tent coordonator de proiect,
la tel. 0256 / 352.240, e-mail:
relatii.internationale@primarialugoj.ro.

Aurel Jurubiþã
Biroul Management 
Proiecte Europene

Activitate intensã a
edililor locali

C
M
Y
B

C
M
Y
B

Invitaþie la 
Târgul de Crãciun

Crãciunul, Sãrbãtoarea
Naºterii Domnului, este o
sãrbãtoare foarte impor-
tantã pentru creºtini, este
timp al bucuriilor, al pãcii
ºi al liniºtii sufleteºti. Ma-
gazinele devin în aceastã
perioadã locurile cele mai
vizitate din oraº, spre a
cumpãra un cadou pentru
cei dragi. De aceea, Pri-
mãria Municipiului Lugoj
a organizat în centrul ora-

ºului deja tradiþionalul
Târg de Crãciun. Toþi lo-
cuitorii oraºului sunt
invitaþi sã viziteze standu-
rile comercianþilor. De
asemenea, pe scena ame-
najatã pe platoul din faþa
Casei de Culturã a Sindica-
telor vor fi prezentate
spectacole de colinde, me-
nite sã creeze o atmosferã
de sãrbãtoare.

Ileana Kristof

Tãbliþe de identificare
Pentru facilitarea identi-

ficãrii blocurilor amplasate
în cartierele Lugojului,
municipalitatea lugojeanã
a luat iniþiativa amplasãrii
unor tãbliþe de identifi-
care. În acest scop, a fost
încheiat un contract cu
S.C. B&B Media S.R.L.,

având ca obiect furnizarea
ºi montarea de tãbliþe cu
numere de ordine stradalã
ºi numãr de bloc, în loca-
þiile stabilite de achizitor.
În prezent, contractul  este
în curs de execuþie, valoa-
rea acestuia fiind de 13.495
lei. Claudia Lupulescu



În urmã cu 20 de ani, coloana de de-
monstranþi se îndrepta spre U.M.
01140, unde s-a tras în participanþii la
manifestaþie. Au fost rãniþi mortal

Valentin Rosada de 21 de ani ºi Daniel
Brocea de 20 de ani. Alþi opt tineri au fost rã-
niþi atunci. Al treilea erou lugojean al
Revoluþiei, Norbert Pongracz, îºi satisfãcea
stagiul militar ºi a murit, împuºcat, câteva
zile mai târziu, la Reºiþa.
În ºedinþa solemnã a Consiliului Local din
data de 20 Decembrie 2000, cei trei eroi ai
Revoluþiei au primit titlul de Cetãþeni de
Onoare post-mortem ai Lugojului. În fiecare
an, în seara zilei de 20 Decembrie, clopotele
bisericilor lugojene bat pentru eroii Revolu-
þiei din 1989.

VALENTIN ROSADA
[1968 – 1989]

S-a nãscut la 12 decembrie 1968, fiind unicul
fiu al lui Ioan ºi al Mariei Rosada. A fost fot-
balist la echipa „Venus”. În ianuarie 1989 s-a
eliberat din armatã, iar în decembrie urma
sã se cãsãtoreascã. A fost împuºcat în seara
zilei de 20 Decembrie 1989, la ora 19.30, de
cãtre plutonierul Pavel Dumitru.
Din încãrcãtorul armei plutonierului lipseau
ºase cartuºe. Douã gloanþe s-au oprit în
gardul unitãþii militare, iar celelalte patru, în
carne vie…
Valentin Rosada a fost deshumat dupã ºapte
sãptãmâni pentru a i se extrage glonþul din
corp. A fost fãcutã expertiza balisticã, aceasta

dovedind vinovãþia definitivã a criminalului.
Ex-plutonierul Pavel Dumitru ºi-a motivat fap-
ta cu patriotismul sãu ºi situaþia specialã con-
fuzã din zilele Revoluþiei. Când a fost întrebat
de ce a deschis focul, criminalul a afirmat cã
„nu mai putea suporta conþinutul lozincilor
strigate de mulþime împotriva lui Ceauºescu”.

DANIEL BROCEA
[1969 – 1989]

S-a nãscut la 18 iunie1969, fiind fiul lui Vasile
ºi al Anuþei Brocea. A cãzut în seara zilei de

20 Decembrie 1989, în faþa unitãþilor
militare de pe strada Timiºorii, secerat de
glonþul ucigaº  al plutonierului Pavel Du-
mitru. Subofiþerul a tras la întâmplare în
mulþime, de la o fereastrã a clãdirii cazarmei,
fãrã niciun ordin. 

NORBERT ALEXANDRU
PONGRACZ
[1971 – 1989]

S-a nãscut la 17 ianuarie 1971, fiind unicul

fiu al familiei Norbert ºi Ileana Pongracz. A
murit în noaptea de 23 decembrie 1989, la
ora 2.40, în unitatea de radiolocaþie din Re-
ºiþa, în care îºi satisfãcea stagiul militar. Un
glonþ ucigaº pornit din pãduricea din a-
propiere i-a secerat pe Norbert ºi pe loco-
tenentul sãu, în timp ce ei stãteau de vorbã.
În total, au fost uciºi nouã oameni. S-a pre-
supus cã ucigaºii ar fi fost de la unitatea de
rachete, dar arma cu care s-a tras era una
specialã. Nici acum nu a fost rezolvatã pro-
blema ucigaºilor fiului familiei Pongracz.  
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Cetãþeni de onoare: Valentin Rosada, Daniel Brocea ºi Norbert Alexandru Pongracz

LLuuggoojjuull  îîººii  ccoommeemmoorreeaazzãã  eerrooiiii
Cel de al doilea oraº din þarã în care a pornit revoluþia anticomunistã

Cu ocazia Zilei Naþionale a
României, Primãria Muni-
cipiului Lugoj ºi Consiliul
Local al Municipiului Lu-
goj, în colaborare cu Aso-
ciaþia Municipalã „Cultul
Eroilor”, a organizat marþi,
1 Decembrie 2009 o serie
de manifestãri.
Astfel, la orele 10.00, la se-
diul Primãriei Municipiu-
lui Lugoj a avut loc ºedinþa
festivã a Consiliului Local,
dupã care au urmat cere-
moniale religioase însoþite

de depunere de coroane ºi
jerbe de flori la Monumen-
tul Eroilor  Români cãzuþi
în Primul Rãzboi Mondial,
la Mormintele de rãzboi
ale militarilor români  din
armata austro-ungarã, am-
bele fiind în Cimitirul Or-
todox Român de pe strada
Fãgetului, la Monumentul
Unirii (“Soldatul cu puº-
ca”), închinat Unirii Bana-
tului cu România, precum
ºi la Statuia Generalului
Ion Dragalina.

La manifestãrile de come-
morare a eroilor au parti-
cipat Primarul municipiu-
lui Lugoj, domnul prof.
ing. Francisc Boldea, vice-
primarul municipiului Lu-
goj, domnul ing. Ioan Am-
bruº, gl. bg. (r.) conf. univ.
dr. Mircea Mândru, mr. (r.)
art. Gheorghe  Busuioc,
col. (r.), Lucreþiu Epure,
Rãzvan Pinca, directorul
Muzeului de Istorie ºi Et-
nografie din Lugoj, consi-
lierii locali, membrii Aso-

ciaþiei Naþionale a Cadre-
lor Militare în Retragere ºi
în Rezervã Lugoj, membrii
Asociaþiei Veteranilor de
Rãzboi, membrii Asociaþiei
„Cultul Eroilor”, membrii
asociaþiilor locale de revo-
luþionari, Poliþia Munici-
piului Lugoj, Jandarmeria
localã,  Unitatea de Pom-
pieri Lugoj, reprezentanþi
ai cultelor din municipiul
Lugoj,  precum ºi membrii
formaþiunilor politice. 

Flavia Coraº

Ziua Naþionalã a României sãrbãtoritã la Lugoj
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Luna Decembrie este
extrem de plinã în eveni-
mente pentru Direcþia de A-
sistenþã Socialã. În timp ce
copiii de la Centrul comuni-
tar de sprijin din Mãguri,
Centrul de zi pentru minori
cu handicap neuropsihic ºi
asistaþii social de la Centrul
de zi pentru adulþi cu handi-
cap îl aºteaptã pe Moº Crã-
ciun, bãtrânii de la Comple-
xul de servicii pentru per-
soane vârstnice „Sf. Nico-
lae”, care deja au sãrbãtorit
în 6 decembrie pe Sfântul o-
crotitor al instituþiei, se pre-
gãtesc de petrecerea fas-

tuoasã pregãtitã de munici-
palitate.
Sãrbãtoarea Naºterii Dom-
nului va fi primitã cu bucu-
rie de beneficiarii serviciilor
sociale oferite de D.A.S.C.
Lugoj, având în vedere ºi pa-
cheþelul cu dulciuri pe care
îl va primi fiecare. Colindele
pregãtite Moºului ºi prezen-
tarea obiceiurilor specifice
acestei perioade vor încãlzi
sufletele tuturor participan-
þilor la festivitãþi.
În aceastã lunã, douã dintre
centrele subordonate D. A.
S. C. – Cãminul pentru per-
soane vârstnice din cadrul

Complexului de servicii „SF.
Nicolae” ºi Centrul comu-
nitar de sprijin Mãguri – îm-
plinesc doi ani de existenþã,
astfel cã atmosfera festivã se
va menþine pe tot parcursul
perioadei. Pentru a celebra
venirea noului an, Direcþia
de Asistenþã Socialã Comu-
nitarã în parteneriat cu Pri-
mãria Municipiului Lugoj
organizeazã, în data de 1
ianuarie 2009, „REVELIO-
NUL SENIORILOR”, aflat la
a patra ediþie. Sunt puse la
dispoziþia persoanelor inte-
resate din Lugoj 480 de lo-
curi la Restaurantul “Acapul-

co”, într-un ambient de ex-
cepþie. 
Pentru achiziþionarea bilete-
lor, sunt invitate persoanele
vârstnice, pensionate la limi-
tã de vârstã, cu actul de iden-
titate, cuponul de pensie ºi
decizia de pensionare, la
Serviciul Asistenþã Socialã
Comunitarã (camera 11, la
parterul Primãriei), înce-
pând cu data de 15 decem-
brie 2009. Costul unui bilet
este de 10 lei/ persoanã
vârstnicã, diferenþa fiind su-
portatã de la bugetul local.

Maria Elena Stãmurean

Sãrbãtorile Iernii la Direcþia 
de Asistenþã Socialã Comunitarã Lugoj

Pânã la sfârºitul acestui
an, lugojenii vor avea posibi-
litatea sã acceseze Internetul
nelimitat ºi absolut gratuit.
Pentru aceasta, municipa-
litatea intenþioneazã ampla-
sarea unor Hot Spot-uri în
principalele parcuri din
oraº. Primele locaþii au fost
stabilite în Parcul Prefectu-

rii, respectiv Parcul “George
Enescu”, inclusiv zonele a-
diacente. În aceastã perioa-
dã este instalatã linia telefo-
nicã pentru conectare, iar
firmele autorizate de Minis-
terul Comunicaþiilor ºi So-
cietãþii Informaþionale vor
monta aparatura specificã.

Andreea Mãrgineanþu

Internet gratuit în parc

Valentin Rosada  Norbert Pongracz  Daniel Brocea



Echipa de proiect din
cadrul Primãriei Lu-
goj a fost reprezen-
tatã de: Primarul

Francisc Boldea – coordona-
tor proiect, Liviu Savescu –
asistent coordonator pro-
iect, Cosmin Nichita – con-
sultant probleme economi-
ce, Aurel Jurubiþã – respon-
sabil probleme organizatori-
ce, Adrian Gherga – consul-
tant achiziþii ºi licitaþii, Ra-
mona Þãranu – consultant
probleme juridice ºi Raoul
Rusalin – responsabil relaþii
cu mass-media.
Din partea oraºului înfrãþit
Vârºeþ, la aceastã întâlnire
de evaluare au participat:
Milucu Zivkov – secretar al
Adunãrii Comunale Vârºeþ,
Stevica Nazarcic – vicepreºe-
dinte al Adunãrii Comunale
Vârºeþ, Radomir Munæan –

consilier al primarului din
Vârºeþ pentru relaþia cu ro-
mânii ºi România.
Obiectivul general al proiec-
tului l-a constituit dezvolta-
rea economicã a zonelor Lu-
goj ºi Vârºeþ prin facilitarea
contactelor între societãþile
comerciale ºi potenþialii
clienþi din aceste regiuni.
Proiectul a urmãrit stimula-
rea ºi încurajarea schimbu-
lui de experienþã ºi idei în
domeniul dezvoltãrii aface-
rilor, precum ºi a legãturilor
comerciale între agenþi eco-
nomici din Lugoj ºi Vârºeþ
prin organizarea unei expo-
ziþii transfrontaliere anuale
în Lugoj.
În urma implementãrii pro-
iectului, au fost obþinute ur-
mãtoarele rezultate concre-
te: 
1) a fost organizatã prima
ediþie a unei expoziþii trans-
frontaliere;
2) la expoziþie au participat:
- 20 de societãþi comerciale
din Lugoj;
- 15 societãþi comerciale din
Vârºeþ;
- 1 societate comercialã din
Mako (Ungaria);
- 2 organizaþii din Lugoj (JCI
ºi Corporaþia Meseriaºilor);
- 1 organizaþie din Vârºeþ
(Organizaþia Turisticã Vâr-
ºeþ);
3) achiziþionarea de logisti-
cã pentru organizarea expo-
ziþiei:
- structuri ºi panouri din ma-
terial melaminat pentru a-

menajare standuri pe o su-
prafaþã de expunere de 400
mp;
- instalaþie electricã (inclu-
zând 40 de prize triple, 140
de proiectoare 150W, tablou
electric, racordare);
- mochetã 900 mp pentru
protejarea suprafeþei de joc
a sãlii de sport în care s-a or-
ganizat expoziþia;
- vitrine ºi pulturi vitrate (60
buc. în total, trei modele);
- mobilier (mese 40 buc.,
scaune 80 buc.);
- echipamente de sonorizare
ºi de prezentare vizualã
(videoproiector, computer

portabil, ecran de proiec-
þie);
- 3.000 de broºuri de prezen-
tare a expoziþiei ºi a firmelor
expozante;
- 100 de afiºe ºi 3 bannere
pentru popularizarea expo-
ziþiei.
Printr-un act adiþional la
contractul de grant, s-au
fãcut modificãri în bugetul
proiectului ºi au mai fost
achiziþionate:
- 3 staþii de lucru si 3 pachete
software (Windows ºi Offi-
ce);
- 3 ansambluri mobilier (bi-
rou, scaun birou, scaun vizi-

tator);
- o imprimanta multifuncþio-
nalã;
- echipament Internet wire-
less.
Activitãþile proiectului au
beneficiat de o amplã reflec-
tare în mass-media localã ºi
regionalã. Astfel, în presa
scrisã, înainte de lansarea
proiectului au apãrut 7 arti-
cole, iar alte 27 de articole
au surprins diverse faze ale
implementãrii sale. De ase-
menea, avem ºi un numãr
de 6 articole din presa sârbã.
Articolelor din presa scrisã li
se adaugã materialele in-

formative difuzate la radiou-
rile ºi televiziunile locale ºi
regionale. În cadrul întâlni-
rii, partenerii sârbi, prin dl.
Milucu Zivkov, au subliniat
cã evenimentul expoziþional
a fost reuºit, depãºind cu
mult aºteptãrile iniþiale, atât
prin numãrul firmelor parti-
cipante, cât ºi prin contacte-
le pe care firmele din Vârºeþ
le-au iniþiat cu potenþiali
parteneri ºi clienþi din Lu-
goj. De asemenea, a fost re-
marcatã prezenþa numeroa-
sã din partea vizitatorilor.  
Succesul proiectului “Expo
Lugoj – Vârºeþ - împreunã
spre un viitor mai bun” ºi co-
laborarea foarte bunã dintre
parteneri, ecoul în mediile
de afaceri din Lugoj ºi Vâr-
ºeþ, cât ºi în rândul popula-
þiei din municipiul Lugoj
constituie premisele dezvol-
tãrii permanente a relaþiei
de colaborare dintre cele
douã oraºe. Ambii parteneri
au subliniat rolul hotãrâtor
al Uniunii Europene, care a
fãcut posibilã implementa-
rea acestui proiect ºi a fost
exprimatã dorinþa comunã
de a dezvolta ºi în viitor, în
parteneriat. proiecte cu fi-
nanþare europeanã. 
Pentru informaþii suplimen-
tare privind implementarea
acestui proiect poate fi con-
tactat dl. Liviu Savescu, asis-
tent coordonator de proiect,
la tel. 0256/352.240, e-mail:
relatii.internationale@primarialugoj.ro.

Andreea Mãrgineanþu
Biroul Management 
Proiecte Europene

Luni, 30 noiembrie 2009,
începând cu orele 14.00, la
Primãria Municipiului Lugoj
a avut loc întâlnirea de evalua-
re finalã a proiectului Phare
CBC „Expo Lugoj - Vârºeþ –
împreunã spre un viitor mai
bun”, proiect elaborat de Pri-
mãria Municipiului Lugoj în
parteneriat cu municipalita-
tea Vârºeþ în cadrul Progra-
mului de Vecinãtate România
– Serbia 2004 – 2006.
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FFiinnaalliizzaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  PPHHAARREE
CCBBCC  ““EExxppoo  LLuuggoojj  ––  VVâârrººeeþþ  ––  
îîmmpprreeuunnãã  sspprree  uunn  vviiiittoorr  mmaaii  bbuunn””

DDeennuummiirree  ccoonnttrraacctt:: CCOOPPAARRTTIICCIIPPAARREEAA  CC..LL..MM..LL..

LLAA  PPRROOGGRRAAMMUULL  DDEE  IIZZOOLLAARREE  TTEERRMMIICCÃÃ  AA  BBLLOO-

CCUURRIILLOORR  ÎÎNN  CCOONNFFOORRMMIITTAATTEE  CCUU  OO..UU..GG..  NNRR..

117744//22000022  ––  EEXXEECCUUÞÞIIEE  ((LLOOTTUURRIILLEE  55-88))

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: 1,117,694.41

RON;

PPrroocceedduurraa  ddee  aattrriibbuuiirree::  LLiicciittaaþþiiee  ddeesscchhiissãã;;

Criteriu de atribuire: „Preþul cel mai scãzut”;

Anunþul de participare a fost publicat în sistemul e-

lectronic al achiziþiilor publice (www.e-licitatie.ro) sub

numãrul: 85118 / 21.08.2009; 

Numãrul de oferte depuse pentru lotul nr. 5: 6;

Ofertant câºtigãtor: S.C. “MICROROYAL” S.R.L.,

cu sediul în Lugoj, Aleea Þesãtorilor nr. 4, Cod poºtal:

305500, România, Tel. 0256-359279, E-

mail: microroyal@hotmail.com , Fax: 0256-359279;

EEssttiimmaarreeaa  iinniiþþiiaallãã  vvaalloorriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ppeennttrruu  lloottuull

55::  221177..443399,,8877  LLeeii  ((TTVVAA  eexxcclluuss));;

Valoarea totalã finalã a contractului: 184.411,16

Lei (TVA exclus);

Numãrul de oferte depuse pentru lotul 6: 5;

Ofertant câºtigãtor: S.C.  “MICROROYAL” S.R.L.,

cu sediul în Aleea Þesãtorilor nr. 4, Lugoj, Cod poºtal:

305500, România, tel. 0256-359279, E-

mail: microroyal@hotmail.com, Fax: 0256-359279;

EEssttiimmaarreeaa  iinniiþþiiaallãã  aa  vvaalloorriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ppeennttrruu  lloottuull

nnrr..  66::  334477..339922,,2244  LLeeii  ((TTVVAA  eexxcclluuss));;

Valoarea totalã finalã a contractului: 289.242,15

Lei (TVA exclus);

Numãrul de oferte depuse pentru lotul nr. 7: 5;

Ofertant câºtigãtor: S.C.  “MICROROYAL” S.R.L.,

cu sediul în Aleea Þesãtorilor nr. 4, Lugoj, Cod poºtal:

305500, România, tel. 0256-359279, E-

mail: microroyal@hotmail.com, Fax: 0256-359279;

EEssttiimmaarreeaa  iinniiþþiiaallãã  aa  vvaalloorriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ppeennttrruu  lloottuull

nnrr..77::  447788..666644,,2222  lleeii  ((TTVVAA  eexxcclluuss));;

Valoarea totalã finalã a contractului: 416.600,36

Lei (TVA exclus);

Numãrul de oferte depuse pentru lotul  nr. 8: 6;

Ofertant câºtigãtor: S.C. “CECONI” S.R.L., cu

sediul în Bixad, Cod poºtal: 447055, România

Tel. 0261-844710, E-mail: ceconiservice@gmail.com,

Fax: 0261-844140;

EEssttiimmaarreeaa  iinniiþþiiaallãã  aa  vvaalloorriiii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ppeennttrruu  lloottuull

nnrr..  88::  335522..338877,,0033    ((TTVVAA  eexxcclluuss));;

Valoarea totalã finalã a contractului: 227.440,74

Lei (TVA exclus);

Anunþul de atribuire a fost publicat în sistemul e-

lectronic al achiziþiilor publice (www.e-licitatie.ro) sub

numãrul: 70431/19.10.2009;

DDeennuummiirree  ccoonnttrraacctt:: MMAATTEERRIIAALLEE  LLOOGGIISSTTIICCEE

PPEENNTTRRUU  OORRGGAANNIIZZAARREEAA  EEXXPPOOZZIIÞÞIIEEII  ––  ÎÎNN  CCAADDRRUULL

PPRROOIIEECCTTUULLUUII  PPHHAARREE  CCBBCC  22000066  „„EEXXPPOO  LLUUGGOOJJ  -

VVÂÂRRSSEEÞÞ  ––  ÎÎMMPPRREEUUNNÃÃ  SSPPRREE  UUNN  VVIIIITTOORR  MMAAII  BBUUNN””;;  

39154100-7 - Standuri de expoziþie (Rev.2);

39150000-8 - Diverse tipuri de mobilier ºi de e-

chipament (Rev.2);

39154000-6 - Echipament de expoziþie (Rev.2);

Valoare estimatã totalã, fãrã TVA: 849462.75 lei;

PPrroocceedduurraa  ddee  aattrriibbuuiirree::  LLiicciittaaþþiiee  ddeesscchhiissãã

Criteriu de atribuire: „Preþul cel mai scãzut”;

Anunþul de participare a fost publicatã în sistemul

electronic al achiziþiilor publice (www.e-licitatie.ro)

sub numãrul: 83401/05.08.2009; 

Numãrul de oferte depuse: 5;

Ofertant câºtigãtor: S.C. “GRAFIS ART” S.R.L., cu

sediul în str. Râului nr. 21, Reghin, Mureº, Reghin,

Cod poºtal: 4225, România, Tel. 0265512500, E-

mail: office@grafisart.ro, Fax: 0365401119, adresã

internet (URL): www.grafisart.ro;

Valoare contract:  378.850,00 lei (TVA exclus);

Anunþul de atribuire a fost publicat în sistemul

electronic al achiziþiilor publice (www.e-licitatie.ro)

sub numãrul: 71370/04.11.2009.

Mirela ªepºei

Lucrãri publice atribuite în luna decembrie

C
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HOTÃRÂREA
privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 147 din 27.05.2009 privind aprobarea listei  blocurilor de locuinþe ce

urmeazã a se include în Programul naþional multianual privind creºterea performanþei energetice la blocurile de
locuinþe, pentru anul 2009

Art.1. -  Se modificã Hotãrârea Consiliului Local nr. 147 din 27.05.2009 privind aprobarea listei blocurilor de
locuinþe ce urmeazã a se include în Programul naþional multianual privind creºterea performanþei energetice la blocurile
de locuinþe, pentru anul 2009,  prin înlocuirea anexei cu anexa la prezenta hotãrâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotãrâri se încredinþeazã Biroului investiþii.

PROIECT
Iniþiator: Primarul Municipiului Lugoj

HOTÃRÂREA
privind stabilirea tarifelor minime de închiriere pentru spaþiile 

cu altã destinaþie  decât cea de locuinþã ºi terenuri  pentru anul 2010  
Art.1. - Pentru anul 2010, tarifele minime de închiriere pentru spaþiile cu altã destinaþie decât cea de locuinþã  ºi terenuri sunt cele prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre.
Art.2. - Îndeplinirea  prevederilor prezentei hotãrâri se încredinþeazã Direcþiei economice - Biroului autorizaþii, liberã iniþiativã, comercial, contracte ºi  Compartimentului

urbanism-mediu.
Tarife lunare minime pentru chirii spaþii pentru anul 2010

Nr. 262 din 26.11.2009
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Acte necesare pentru
înregistrarea vehiculelor:

Cerere tip;
Act de identitate, original ºi copie;
Certificat de înmatriculare, original ºi copie – pentru

persoane juridice;
Actul de proprietate al vehiculului, original ºi copie;
Declaraþie autentificatã la notar din care sã rezulte cã este

proprietarul vehiculului;
Dovada efectuãrii inspecþiei tehnice, potrivit legii, cu

excepþia vehiculelor cu tracþiune animalã;
Dovada de platã a contravalorii certificatului de

înregistrare ºi a plãcuþelor cu numãrul de înregistrare.

Dosarul cu actele necesare se vizeazã la Serviciul Tehnic,
etaj 2, camera 211, ºi se depune, complet, la Biroul Comuni-
care, Relaþii cu publicul, parter, camera 7, a Primãriei
Municipiului Lugoj.

Angelica Rus

Acte necesare pentru dosarul
de cumpãrare locuinþã,
conform Legii nr.112/1995:

Cerere;
Copie act de identitate;
Extras de carte funciarã – individual ºi colectiv, dupã caz;
Declaraþie autentificatã la notar din care sã rezulte cã atât

titularul contractului de închiriere, cât ºi membrii familiei
(soþ, soþie, copii minori) nu au dobândit sau înstrãinat nicio
locuinþã proprietate personalã dupã data de 01.01.1990;

Contract de închiriere – original ºi copie;
Adeverinþã de la SC “Meridian 22” SA din care sã rezulte

cã nu figureazã cu datorii;
Dosar plic.

Dosarul cu actele necesare se verificã ºi se vizeazã la
Serviciul Tehnic, etaj 2, camera 211, ºi se depune, complet,
la Biroul Comunicare, Relaþii cu Publicul, parter, camera 7,
a Primãriei Municipiului Lugoj.

Angelica Rus

Primarul Municipiului Lugoj,
dl. Francisc Boldea, invitã co-
lindãtorii la sediul Primãriei
în zilele de 21 ºi 22 decem-
brie. 

Zile libere la Primãrie
Primãria Municipiului Lugoj anunþã cetãþenii cã în

zilele de 23 ºi 24, respectiv 30 ºi 31 decembrie, instituþia
îºi suspendã programul cu publicul. Cele patru zile sunt
acordate funcþionarilor drept zile libere neplãtite,
conform prevederilor legale. 

Program special 
de Sãrbãtori
În perioada Sãrbãtorilor de Iarnã,

activitatea de relaþii cu publicul la
Direcþia de Evidenþã a Persoanelor a Municipiului Lugoj
se va desfãºura dupã urmãtorul program:

-  la Biroul de evidenþã a persoanelor, în perioada  23
- 27, 30 - 31 decembrie 2009, precum ºi 1 - 3  ianuarie
2010 - nu se lucreazã.

-  la Compartimentul de stare civilã, pentru înregis-
trarea actelor de naºtere ºi de deces:  

23, 24, 26, 27, 30, 31 decembrie 2009 - între
orele 9,00 - 11,00;

2 ºi 3 ianuarie 2010 - între orele - 9,00 - 11,00.
Începând cu data de 04.01.2010 se va reveni la

programul obiºnuit.
Monica-Otilia David 

În baza Dispoziþiei nr.
1/1401 din 27.06.2008
a Secretarului de Stat,
ªef al Departamentului

de Ordine ºi Siguranþã
Publicã din cadrul Ministe-
rului Internelor ºi Reformei
Administrative, având în
vedere experienþa unor eve-
nimente deosebite produse
în cursul anului 2009 pri-
vind producerea mai multor
incendii, administraþia loca-
lã informeazã populaþia în
legãturã cu reguli ºi mãsuri
cu caracter preventiv în ve-
derea apãrãrii contra incen-
diilor.

Mãsuri de prevenire
pentru sezonul rece:

a) controlul instalaþiilor
ºi al sistemelor de încãlzire
existente la operatorii eco-
nomici, instituþiile publice,
locuinþele ºi gospodãriile
populaþiei (ex.: surse de cãl-
durã, conducte, corpuri ºi e-
lemente de încãlzire, sobe,
coºuri ºi canale de fum);

b) înlãturarea defecþiuni-
lor constatate la instalaþiile
ºi sistemele de încãlzire ºi
asigurarea funcþionãrii aces-
tora la parametrii normaþi;

c) protejarea contra în-
gheþului a componentelor
instalaþiilor de stingere cu
apã;

d) asigurarea uneltelor ºi
accesoriilor pentru des-
zãpezirea cãilor de acces, de
evacuare ºi de intervenþie.

Reguli de prevenire a
incendiilor specifice
sezonului rece:

În anotimpul rece, pericolul
de incendiu la gospodãriile
populaþiei creºte, datoritã
mai multor factori:

- suprasolicitarea sisteme-
lor ºi instalaþiilor de încãlzi-
re;

- folosirea de sisteme ºi
instalaþii de încãlzire impro-
vizate;

- existenþa mai multor
consumatori electrici, ce de-
pãºesc puterea instalaþiei e-
lectrice din locuinþã.

Reguli de folosire a
mijloacelor de încãlzire:

- sobele fãrã acumulare
de cãldurã (metalice) se vor
monta pe postament din
materiale necombustibile,
cu grosimea de 25-30 cm;

- sobele se vor amplasa la

o distanþã de minim 70 cm
faþã de pereþii din cãrãmidã,
respectiv 1 m faþã de pereþii
combustibili, din lemn; 

- în faþa focarelor se vor
amplasa foi de tablã cu di-
mensiunile de 50x70 cm;

- se va evita supraîncãlzi-
rea sobelor pe timp geros,
deoarece prin cãldura radi-
antã acestea pot aprinde o-
biectele din jur;

- jarul ºi cenuºa se vor de-
pozita numai în gropi spe-
cial amenajate;

- lemnele ºi rufele vor fi
amplasate la o distanþã de
minim 1 m faþã de sobele
metalice, respectiv 50 cm
faþã de cele din teracotã;

- focul se va supraveghea
permanent ºi nu va fi lãsat la
îndemâna copiilor; 

- se va evita aprinderea fo-
cului în sobe cu ajutorul li-
chidelor inflamabile; 

- se vor folosi sobe în
stare perfectã de funcþiona-

re, fãrã defecþiuni;

Reguli de folosire a
coºurilor ºi a burlanelor
pentru evacuarea
fumului:

- coºurile de fum se vor i-
zola faþã de elementele com-
bustibile ale planºeelor prin
îngroºarea zidãriei de cãrã-
midã a coºului cu 25 cm; 

- în spaþiul dintre coº ºi
planºeu se recomandã
introducerea unui strat de
materiale necombustibile;

- se va evita încastrarea, în
coºuri ºi burlane, de ele-
mente combustibile ale aco-
periºului sau planºeului;

- coºurile se vor prelungi
deasupra acoperiºului cu cel
puþin 80 cm;

- se va realiza curãþirea
coºurilor de evacuare a fu-
mului, de cãtre personal
specializat în domeniu.

Reguli de prevenire ºi
stingere a incendiilor 

Se poate cumpãra
terenul aferent locuinþei

Persoanele interesate pot
solicita închirierea sau
cumpãrarea terenului afe-
rent locuinþei cumpãrate.
Astfel, dosarul de închirie-
re teren aferent locuinþei
cumpãrate conform Legii
nr.112/1995, va cuprinde
urmãtoarele acte: 

- Cerere;
- Copie act de identitate;
- Extras de carte funcia-

rã – individual ºi colectiv,
dupã caz;

- Copie contract de vân-
zare-cumpãrare locuinþã;

- Dosar cu ºinã.
Acte necesare pentru dosa-
rul de cumpãrare teren
închiriat aferent locuinþei
sunt:

- Cerere întocmitã ºi
semnatã de toþi pro-
prietarii imobilului;

- Copie act identitate al
proprietarilor imobilului

- Extras de carte fun-
ciarã – individual în exten-
so sau colectiv, dupã caz;

- Copie contract de vân-
zare-cumpãrare locuinþã;

- Copie contract închi-
riere teren;

- Raport evaluare teren;
- Dosar cu ºinã.

Dosarul împreunã cu ac-
tele necesare se verificã ºi
se vizeazã la Serviciul Teh-
nic, etaj 2, camera 211, ºi
se depune, complet, la
Biroul Comunicare, Relaþii
cu Publicul, parter, camera
7 a Primãriei Municipiului
Lugoj. Angelica Rus

INFORMAÞII

C
M
Y
B

C
M
Y
B

Constantin Udrescu
Serviciul de Voluntari
pentru Situaþii de Urgenþã

Primele blocuri
reabilitate termic

Comisia pentru recepþia
celor 11 blocuri reabilitate
termic în cadrul primului
lot de reabilitare s-a întrunit
în cursul zilei de 10 decem-
brie. Din aceastã comisie fac
parte Primarul municipiu-
lui, doi membri ai comisiei
energetice, responsabilii scã-
rilor de bloc ºi ºefii asocia-
þiilor de proprietari.

De asemenea, o zi mai

târziu s-a întrunit ºi comisia
pentru recepþia celorlalte 11
blocuri reabilitate termic, în
cadrul celui de-al doilea lot
de reabilitare. ªeful executi-
vului a anunþat totodatã su-
plimentarea listei blocurilor
reabilitate termic cu încã
trei imobile: unul în cartie-
rul Micro I ºi douã în cartie-
rul Josif Constantin Drãgan. 

Andreea Mãrgineanþu

Indicatoare rutiere
cu sensuri unice
montate în Lugoj

Primãria Municipiului
Lugoj informeazã toþi po-
sesorii de autovehicule din
oraº, cã, începând de marþi,
8 decembrie 2009, au fost
montate indicatoare rutiere
cu sensuri unice pe urmã-
toarele strãzi:

- pe strada V. Braniºte,
de la intersecþia cu splaiul

C. Coposu spre strada A.
Iancu;

- pe strada Fãgãraº, de la
intersecþia cu splaiul C. Co-
posu spre strada A. Iancu;

- pe stada A. Iancu, de la
intersecþia cu strada V.
Braniºte spre Judecãtorie.

Flavia Coraº
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dublã lansare la Lugoj

Sub semnul
barocului cu Dana
Nicoleta Popescu

Editori coordonatori: Andreea Mãrgineanþu Redactori: Maria-Elena Stãmurean Fotoreporteri: Aurel Jurubiþã
Liviu Savescu Monica David Raoul Rusalin

Mihaela ªtefãnescu Departament IT: Flavius Niga
Secretar de redacþie: Mirabela Longa Claudia Lupulescu Corecturã: Adriana Weimer

Claudia Biriescu
Relaþii cu publicul: Angela Rus Lucia Dumitrache

ISSN 2066-6691

COMITETUL 
DE 
REDACÞIE

Anul acesta, instituþia, în
colaborare cu profesorii ºi
elevii Grupului ªcolar „Au-
rel Vlaicu”, a organizat la
Galeria „Pro Arte” Lugoj,

manifestarea intitulatã
„Poziþii  Bãnãþene la Con-
ferinþa de Pace de la Pa-
ris”. Intenþia organizatori-
lor a fost aceea de a face
cunoscute elevilor lugojeni
problemele de istorie loca-
lã, ivite în timpul ºi la sfâr-
ºitul primei conflagraþii
mondiale, în ideea formã-
rii unui sãnãtos sentiment
local susþinut indiscutabil
de unul naþional. Progra-
mul simpozionului a fost
structurat în încercarea u-

nui exerciþiu de restaurare
a complexitãþii actului U-
nirii Banatului cu Patria
Mamã, desfãºurat într-un
context extern tensionat ºi
nefavorabil. Aceste idei au
fost abordate în lucrãrile
muzeografilor Rãzvan Pin-
ca (Unirea Banatului cu
România. Eforturi militare
ºi diplomatice la sfârºitul
anului 1918 ºi începutul a-
nului 1919) ºi Daciana
Vuia (Instituirea adminis-
traþiei româneºti în Banat
la sfârºitul Primului Rãz-
boi Mondial), precum ºi în
prezentarea profesoarei
Ibolya ªipoº („Situaþia Ba-
natului în preajma Primu-
lui Rãzboi Mondial”). Ro-
lul elitelor bãnãþene care
au pledat cauza acestei re-
giuni la Conferinþa de
Pace de la Paris a fost rele-
vat de profesorul Marcel
Drãgan (Traian Vuia ºi U-
nirea din 1918”).

În ajunul Sãrbãtorilor
de Iarnã, Galeria “Pro
Arte” gãzduieºte o ex-
poziþie ineditã pentru

oraºul nostru: Picturã, A-
cuarelã ºi Mail-art, aparþi-
nând artistei plastice Flora
Rãducan.
Artist plastic consacrat,
Flora Rãducan ne încântã
privirile cu picturile ºi a-
cuarelele sale, oferindu-ne
în plus o  expoziþie de artã
poºtalã pe tema iubirii, te-
mã cum nu se poate mai
potrivitã în aceastã perioa-
dã a anului, când toþi tre-
buie sã ne întoarcem cu
dragoste spre semenii
noºtri. Expoziþia de mail-
art, proiect iniþiat de ar-
tistã, reuneºte peste 235 de
artiºti plastici din 40 de

þãri, aparþinând tuturor ce-
lor ºase continente. Din
România avem 43 de parti-
cipanþi, în proiect fiind im-

plicate ºi 14 ºcoli. Toate lu-
crãrile de mail-art au fost
concepute în perioada 1 no-
iembrie 2008 - 1 noiembrie

2009. Florei Rãducan îi re-
vine meritul realizãrii aces-
tui proiect, finalizat acum
într-o expoziþie la Lugoj. 

Flora Rãducan este lugo-
jeancã, membrã a Uniunii
Artiºtilor Plastici - Filiala
Timiºoara ºi membrã a
Organizaþiei International
Association of Art ( I.A.A.).
Din realizãrile sale ca ar-
tist, putem aminti faptul cã
a primit Premiul Oraºului
Cuxhaven, în anul 2006
(Germania), pentru lucrã-
rile concepute acolo în de-
cursul unui sejur de 65 de
zile. În ultimii ani a avut
expoziþii personale ºi de
grup în þarã, la: Bucureºti,
Timiºoara, Arad, Turnu-
Severin, Lugoj, Târgu Mu-
reº ºi Dej. Expoziþiile din
afara graniþelor au fost în:
Ungaria, Grecia, Olanda,
Germania ºi Polonia. Ex-
poziþia de la Galeria “Pro
Arte” Lugoj poate fi vizitatã
pânã în data de 8 ianuarie
2010.

Simpozion dedicat Marii Uniri
Editura “Brumar” din

Timiºoara, Biblioteca Mu-
nicipalã Lugoj, Cenaclul &
Revista “Banat” Lugoj,
Casa de Culturã a Munici-
piului Lugoj ºi Casa de
Culturã a Sindicatelor Lu-
goj au organizat lansarea
romanului Pesta, semnat
de scriitoarea timiºoreanã
Dana Gheorghiu, ºi a volu-
melor de aforisme Dinspre
sufletul meu ºi Scutier la
vãmile vieþii, volume sem-
nate de dr. Trãilã Tiberiu
Nicola. Volumele au fost
prezentate de Cornel Un-

gureanu, Gheorghe
Schwartz, Adrian Dinu Ra-
chieru, Marcel Tolcea, Ion
Nicolae Anghel, Simona A-
vram, Dorin Murariu, Con-
stantin Buiciuc, Cristian
Ghinea, Hortensia Pârlog,
Eugenia Arjoca Ieremia;
moderator: Henrieta Sza-
bo.
Lansarea  a avut loc luni,
14 decembrie 2009, la ora
17.00, în Sala de Consiliu a
Teatrului Municipal “Tra-
ian Grozãvescu” Lugoj. 

Adriana Weimer

Dana Gheorghiu & Trãilã
Tiberiu Nicola, lansare la Lugoj

Tânãrul scriitor lugo-
jean Ciprian Muntean a
lansat joi, 3 decembrie
2009, ora 10.00, la Univer-
sitatea Europeanã “Drã-
gan” din Lugoj, volumul
de poezie Din oricâte clep-
sidre, apãrut în acest an la
Editura lugojeanã “Na-

gard”. Volumul a fost pre-
zentat de prof. univ. dr.
Nicu Trandafir, rectorul
Universitãþii Europene
“Drãgan” din Lugoj, ºi jur-
nalistul ºi scriitorul Cris-
tian Ghinea. 

Adriana Weimer

Ciprian Muntean la Universitatea
Europeanã “Drãgan”

În cursul lunii noiembrie, agen-
þii Poliþiei Comunitare au întocmit
100 de procese-verbale de contra-
venþie, în sumã totalã de 4.350 lei.
Dintre acestea, 38 de procese-
verbale au fost încheiate pentru
încãlcarea prevederilor HCL
165/2005, 36 procese verbale pen-
tru încãlcarea prevederilor HCL
46/2001, 15 procese verbale pen-
tru încãlcarea prevederilor HCL
49/2001, respectiv 11 procese-ver-
bale de contravenþie la Legea

61/1991 privind tulburarea or-
dinii ºi liniºtii publice.

Între principalele activitãþi în-
treprinse de Poliþia Comunitarã,
se numãrã combaterea cerºetoriei
în zona centralã ºi depistarea per-
soanelor fãrã adãpost, asigurarea
mãsurilor de ordine, liniºte publi-
cã ºi siguranþã a elevilor la colegii-
le naþionale ºi ºcolile generale din
municipiu, precum ºi asigurarea
pazei secþiilor de votare arondate
ºi a bunei desfãºurãri a procesului

de vot. De asemenea, agenþii Poli-
þiei Comunitare au asigurat mãsu-
rile de ordine publicã, cu ocazia
disputãrii meciurilor de fotbal la
Stadionul Municipal, cât ºi la Baza
Sportivã pe terenul de la Hipo-
drom, precum ºi cu ocazia organi-
zãrii Finalei Campionatului de
Lupte la Sala de Sport "Lavinia Mi-
loºovici".

Pentru derularea în bune con-
diþii a programului de furnizare a
ajutoarelor alimentare cãtre per-

soanele defavorizate, a fost asigu-
rat depozitul situat pe str. Siretului
nr. 1, agenþii comunitari asigu-
rând ºi desfãºurarea în condiþii op-
time a activitãþii de preluare a ce-
rerilor pentru acordarea ajutoru-
lui de încãlzire a locuinþei cu gaze
naturale ºi lemne. 

Poliþia Comunitarã a asigurat,
de asemenea, controlul zonelor de
depozitare ilegalã a gunoiului în
zonele periferice ale oraºului.

Sorin Ioniþã

Agenþii comunitari dau amenzi

Flora Rãducan, o prezenþã 
reprezentativã a artelor plastice lugojene

Organizarea unor sim-
pozioane prilejuite de ani-
versarea Marii Uniri de la
1 Decembrie 1918 este de-
ja o tradiþie a Muzeului de
Istorie ºi Etnografie Lu-
goj.

În organizarea Editurii
Humanitas din Bucureºti, a
Bibliotecii Municipale Lu-
goj, a Cenaclului & Revistei
“Banat” din Lugoj ºi a Gale-
riei “Pro Arte” Lugoj, vineri,
4  decembrie  2009, ora 17.00,
la Galeria “Pro Arte” din
Lugoj, îndrãgitul scriitor
Radu Paraschivescu a fost
protagonistul unei duble
lansãri de carte: este vorba
despre romanul Balul fan-
tomelor ºi volumul Dintre
sute de cliºee. Aºchii dintr-o
limbã tare, lansat în premie-
rã la Târgul de Carte “Gau-
deamus” din Bucureºti, în
perioada 25 - 29 noiembrie
2009. Ambele volume fac
parte din Colecþia “Râsul
lumii”, ceea ce justificã pe
deplin atmosfera de bunã
dispoziþie a publicului lugo-
jean prezent la eveniment.
Despre volume au vorbit de
Simona Avram, Dorin Mu-
rariu ºi Cristian Ghinea; mo-
derator:  Henrieta Szabo.

Adriana Weimer

Joi, 10 decembrie  2009,
la ora 17.00,  în Sala de
Consiliu  a  Teatrului  Muni-
cipal "Traian Grozãvescu"
Lugoj a avut loc lansarea vo-
lumelor de eseuri Sub sem-
nul barocului ºi Profiluri
dramatice, semnate de
Dana  Nicoleta Popescu,
doctor în filologie, colabo-
ratoarea revistei "Banat"
Lugoj.

Organizatorii lansãrii
sunt: Biblioteca Municipalã
Lugoj, Editurile Hestia &
Anthropos Timiºoara, Ce-
naclul  &  Revista "Banat"
Lugoj, Casa de Culturã a
Municipiului Lugoj ºi Casa
de Cultura a Sindicatelor
Lugoj.

Volumele au fost prezen-
tate de Cornel Ungureanu,
Lucian Alexiu, Graþiela
Benga, Ela Iakab, Constan-
tin Buiciuc, Dorin Murariu
ºi Cristian Ghinea; modera-
tor: Henrieta Szabo.

Adriana Weimer
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