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Monitorul de

Consilierii locali au aprobat
bugetul pentru anul 2010
Proiectul de buget a fost adoptat de edilii locali în cadrul unei şedinţe extraordinare

La elaborarea bugetului,
executivul a luat în
considerare doar

veniturile reale, care pot fi
realizate în cursul acestui an.
Eficacitatea unui asemenea
buget este dovedită de fondul
de rulment, acumulat pe
parcursul anului trecut.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Cuantumul total al bugetului pe
anul 2010 depăşeşte suma de 110
milioane lei, la care se adaugă
23,5 milioane lei, bani proveniţi
din împrumuturile interne şi ex-
terne contractate de municipali-
tate. Cel mai mare procent din
buget este alocat lucrărilor de in-
vestiţii. Astfel, pentru reabilita-
rea alimentării cu apă vor fi chel-
tuite peste 22 milioane lei, alte
aproape 20 milioane sunt alocate
modernizării Staţiei de epurare
de la Jabăr, în timp ce pentru rea-
bilitarea reţelei de canalizare este
prevăzută suma de 11,27 milioa-
ne lei. Coparticiparea Consiliului
Local la programul de izolare
termică a blocurilor este previ-
zionată la suma de 6,5 milioane
lei. O sumă consistentă - aproape
11 milioane lei - a fost alocată de
asemenea pentru refacerea dru-
murilor asfaltate, pavate şi pie-
truite, precum şi pentru execuţia
drumurilor din cartierul Balta
Lată şi a străzii Strugurilor.

Continuare în pag. 3

Statul român,
prin agenţiile de
prestaţii sociale
şi prin Direcţiile
de Asistenţă
Socială, sprijină
familiile cu copii
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Cetăţean de onoare al
Lugojului, Remus Porumb
s-a remarcat în funcţia
de comandant
al Centrului
de Instrucţie
Jandarmi

Primăria
Municipiului
Lugoj împreună
cu S.C. Salprest S.A.
Lugoj organizează
„Curăţenia
de Primăvară“
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Cuantumul total al bugetului pe anul 2010 depăşeşte suma de 110 milioane lei

Fie ca Sărbătoarea Sfintelor Paşti să coboare liniştea şi pacea,
minunea Învierii lui Isus să dăinuie în inimile tuturor, să vă lumineze
viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, a speranţei, a bucuriei, cu
bunătate şi căldură în suflete. Să aveţi puterea să fiţi mereu mai buni,
mai plini de dragoste, iar lumina sfântă să coboare în casa şi în sufletul
vostru!

Vă doresc ca Sfintele Sărbători Pascale să vă aducă sănătate, bucurii şi
fericire, alături de cei dragi!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Anul acesta, în aceeaşi noapte, toţi credincioşii vor lua Lumina Sfântă a Învierii Domnului!

Prof. ing. Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj
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Prestaţii sociale pentru familiile cu copii
Statul român, prin agen ţii -

le de prestaţii sociale şi
prin Direcţiile de Asis ten -

ţă Socială, sprijină familiile cu
copii, prin acor darea unor
pres taţii sociale în bani sau în
na tură.

MARIA ELENA STRĂMUREAN
Astfel, pot beneficia de alocaţia
familială complementară, în con -
di ţiile OUG105/2003, familiile
for mate din soţ, soţie şi copiii în
vârstă de până la 18 ani, aflaţi în
întreţinerea acestora, care lo cu -
iesc împreună, dacă acestea rea -
li zează venituri nete lunare pe
mem bru de familie de până la
470 lei. Pentru familiile care sunt
be neficiare de ajutor social în ba -
za Legii nr. 416/2001 privind ve -
ni tul  minim garantat, cu mo di fi -
că rile şi completările ulterioare,
cuan tumul alocaţiei familiale
com plementare se majorează cu
25%.

De alocaţie de susţinere be -
neficiază  familiile formate dintr-
o persoană singură şi copiii în
vârstă de până la 18 ani aflaţi în
în treţinere şi care locuiesc îm -
preu nă cu aceasta, denumite fa -
milii monoparentale. Alocaţia de
susţinere se acordă lunar fa mi lii -
lor  monoparentale dacă rea li zea -
ză venituri nete lunare pe mem -
bru de familie de până la 470 lei.

Se cuvine menţionat faptul
că sunt consideraţi ca făcând par -
te din familie şi copiii adoptaţi,
în credinţaţi sau aflaţi în pla sa -
ment familial ori pentru care s-a
in stituit tutela, potrivit legii. Fa -
m iliile care au în întreţinere copii
de vârstă şcolară beneficiază de
alocaţie familială com ple men ta -
ră sau de alocaţie de susţinere, în
condiţiile în care copiii urmează
o formă de învăţământ or ga ni za -
tă potrivit legii. Alocaţiile men -
ţio nate se acordă pe bază de ce -
re re însoţită de actele do ve di toa -
re privind componenţa familiei
şi veniturile acesteia.

La stabilirea veniturilor pe
ba za cărora se acordă alocaţia fa -
mi lială complementară şi alo ca -
ţia de susţinere se iau în con si de -
ra re toate veniturile pe care
mem brii familiei le realizează,
in clusiv cele care provin din
drep turi de asigurări sociale de
stat, asigurări pentru şomaj, obli -
ga ţii legale de întreţinere, in dem -
nizaţii cu caracter permanent,
pre cum şi alte creanţe legale.
Da că familia are în proprietate
te renuri, clădiri, spaţii locative
sau alte bunuri, mobile ori imo -
bile, la stabilirea venitului net lu -
nar se iau în considerare arenda,
chi riile, alte fructe civile, natu ra -
le sau industriale, produse de
aces tea. Dreptul la alocaţia fa mi -
lială complementară şi la alo ca -
ţia de susţinere se acordă în ce -
pând cu luna următoare în re gis -
trării cererii. Plata drepturilor
pen tru alocaţia familială com ple -
mentară sau alocaţia de susţinere
se asigură de către direcţiile
judeţene de prestaţii sociale.

În cazul în care intervin mo -
di ficări cu privire la componenţa
fa miliei şi/sau a veniturilor rea -
li zate de membrii acesteia, ti tu -
la rul alocaţiei familiale com ple -
mentare sau al alocaţiei de sus -
ţinere are obligaţia ca, în termen
de maximum 5 zile, să comunice
în scris primarului modificările
in tervenite.

Abonamente pentru servirea
mesei la Cantina de Ajutor Social
MARIA ELENA STRĂMUREAN
Începând cu data de 1 martie, beneficiarii de masă la Cantina de
Ajutor Social pot beneficia de acest tip de serviciu social în baza
dreptului acordat conform legii, masa servindu-se pe baza unui
abonament lunar. Acesta se eliberează pe durata unei luni ca len -
daristice, în baza cererii făcute de către solicitant şi aprobată de
către  primar, la recomandarea directorului Direcţiei de Asistenţă
Socială, în urma unei anchete sociale. 

Abonamentul   va cuprinde date de identificare ale persoanei
respective (nume şi prenume, cod numeric personal, seria şi
numărul actului de identitate) şi după caz al  persoanei îm pu ter ni -
cite să ridice masa (în cazul minorilor şi al persoanelor ne -
deplasabile) şi va fi valabil numai cu ştampila unităţii emitente.
Abonamentul va cuprinde file zilnice care se ştampilează la
ridicarea mesei şi se eliberează începând cu data de 01 ale fiecărei
luni.

Conform Legii 61/1993 be -
ne ficiază de alocaţie de stat pen -
tru copii şi copiii cetăţenilor
străini şi ai persoanelor fără ce tă -
ţenie rezidenţi, în condiţiile le gii,
în România, dacă locuiesc îm -
preună cu părinţii. Cuantumul
alo caţiei de stat pentru copii este
de 42 lei lunar. Pentru copiii în
vâr sta de până la 2 ani, cuan tu -
mul alocaţiei de stat este de 200
lei lunar.

Alocaţia de stat pentru copii
se plăteşte unuia dintre părinţi pe
ba za acordului acestora sau, în
caz de neînţelegere, pe baza de -
ci ziei autorităţii tutelare ori a ho -
tărârii judecătoreşti, părintelui
că ruia i s-a încredinţat copilul
spre creştere şi educare. Alocaţia
de stat pentru copii se plăteşte şi
tu torelui, curatorului, persoanei
că reia i-a fost dat în plasament
fa milial copilul, inclusiv asis ten -
tului maternal sau persoanei că -
re ia i-a fost încredinţat copilul în
vederea adopţiei, în condiţiile
legii. După împlinirea vârstei de
14 ani, plata alocaţiei de stat pen -
tru copii se poate face direct ti tu -
la rului, cu încuviinţarea re pre -
zen tantului său legal.

Dreptul la alocaţia de stat
pen tru copii se stabileşte înce -
pând cu luna următoare celei în
care s-a născut copilul, iar plata
drep turilor se face începând cu
lu na următoare depunerii cererii.
În cazul în care cererea este în re -
gis trată ulterior lunii în care s-a
năs cut copilul, plata alocaţiei de
stat pentru copii se poate face şi
pen tru perioadele anterioare, dar
nu mai mult de 12 luni.

Persoanele cărora li se face
pla ta alocaţiei de stat pentru copii
sunt obligate să comunice îm pre -
jurările care au determinat înce -

tarea condiţiilor de acordare, în
ter men de 15 zile de la apariţia
acestora. Alocaţia de stat pentru
copii nu este impozabilă şi nu
poate fi urmărită silit decât în
vederea recuperării sumelor plă -
tite necuvenit cu acest titlu.

Pentru fiecare copil nou-năs -
cut, statul acordă gratuit un tru -
sou care cuprinde haine, len je rie
şi produse pentru îngrijire, în
cuantum de 150 lei. În baza Or -
donanţei nr. 5/2010 pentru mo -
dificarea art. III alin. (1) din Or -
donanţa Guvernului nr. 3/2007
pri vind unele măsuri financiar-
fiscale din domeniul protecţiei
so ciale, pentru copiii născuţi în
pe rioada ianuarie 2007 - de cem -
brie 2010, autorităţile ad mi nis -
traţiei publice locale vor acorda
beneficiarilor contravaloarea în
lei a trusoului pentru nou-născuţi,
pre văzut de Legea nr. 482/2006,
cu modificările ulterioare. Tru -
soul pentru nou-născuţi se acordă
o singură dată, de către au to ri tă -
ţile administraţiei publice locale,
la ieşirea copilului din ma ter ni -
tate sau la eliberarea cer ti fi ca -
tului de naştere.

În baza Legii nr. 321/2001
pri vind acordarea gratuită de lap -
te praf pentru copii cu vârste cu -
prinse între 0-12 luni, se acordă
în mod gratuit lapte praf, formulă
pentru sugari, copiilor cu vârste
cu prinse între 0-12 luni, care nu
be neficiază de lapte matern şi
care se încadrează în următoarele
cri terii: au mame care prezintă
con traindicaţii ale alăptării (boli
gra ve: TBC pulmonar activ, neo -
plazii, casexie, septicemie, boli
psi hice grave, scleroză în placi,
in suficienţă renală sau cardiacă,
dia bet zaharat decompensat,
tireo toxicoză, mamă infectată cu

HIV, tratamente cu citostatice,
dia zepine, anticoagulante, ra dio -
izo topi, eclampsie); copii să nă toşi
la care se constată o creştere ne -
satisfăcătoare (sub limita in fe -
rioară a normalului vârstei), da to -
rită  absenţei sau insuficienţei can -
titative a laptelui matern; co pil
adoptat sau aflat în familie de pla -
sament; copil cu mamă de cedată.

Distribuirea laptelui praf se
rea lizează prin Serviciul Au to -
ritate  Tutelară din subordinea Di -
recţiei de Asistenţă Socială Co -
mu nitară, care colaborează în -
deaproape cu medicii de familie
ai nou-născuţilor. Medicii de fa -
milie au obligaţia de a înscrie pe
lista de asiguraţi copiii neînscrişi
cu vârste cuprinse între 0-12 luni,
care nu beneficiază de lapte ma -
tern şi care se încadrează în cri -
teriile de acordare prevăzute de
lege, cu ocazia primei con sultaţii
medicale.

Pe lângă alocaţia de stat şi
alte tipuri de prestaţii sociale, în
baza art. 25 din Legea 416/ 2001
privind venitul minim garantat,
ma mele au dreptul la o alocaţie
pentru fiecare dintre primii 4 co -
pii născuţi vii, în cuantum de 230
lei. Acordarea dreptului şi plata
alo caţiei pentru copiii nou-năs -
cuţi se realizează pe bază de ce -
rere şi acte doveditoare, prin dis -
po ziţie a primarului localităţii în
a cărei rază domiciliază mama
sau, după caz, unde a fost înre -
gis trată naşterea copilului. Alo ca -
ţia se acordă o singură dată pen -
tru fiecare copil născut viu, în
ter men de maximum 12 luni de
la naşterea copilului.

Prevederile OUG nr. 148/
2005 privind susţinerea familiei
în vederea creşterii copilului,
con feră persoanelor care, în ul -

timul an anterior datei naşterii
co pilului, au realizat timp de 12
luni venituri profesionale supuse
im pozitului pe venit potrivit pre -
vederilor Legii nr. 571/2003 pri -
vind Codul fiscal, cu mo di fi că -
rile şi completările ulterioare,
drep  tul de a beneficia de con -
cediu pentru creşterea copilului
în vârsta de până la 2 ani sau, în
ca zul copilului cu handicap, de
pâ nă la 3 ani, precum şi de o in -
demnizaţie lunară în cuantum de
600 lei sau, opţional, în cuantum
de 85% din media veniturilor
rea lizate pe ultimele 12 luni, dar
nu mai mult de 4.000 lei. Cuan -
tu mul indemnizaţiei se ma jo -
rează cu 600 lei pentru fiecare
co pil născut dintr-o sarcină ge -
me lară, de tripleţi sau multipleţi,
în cepând cu al doilea copil pro -
venit dintr-o astfel de naştere.

De prevederile enunţate pot
be neficia şi persoanele care în

ul timele 12 luni şi-au însoţit so -
ţul/soţia trimis/trimisă în mi siu -
ne permanentă în străinătate; au
be neficiat de indemnizaţie de şo -
maj, stabilită conform legii; au
be neficiat de concedii şi indem -
ni zaţii de asigurări sociale de să -
nătate; au realizat perioade asi -
milate stagiului de cotizare în
sis temul public de pensii, în con -
diţiile prevăzute la art. 38 alin.
(1) din Legea nr. 19/2000 pri -
vind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale,
cu modificările şi completările
ul terioare; au realizat perioade
de stagiu de cotizare în sistemul
pu blic de pensii în condiţiile pre -
văzute de actele normative cu
ca racter special care regle men -
tea ză concedierile colective; au
rea lizat în sistemul public de
pen  sii, perioade de stagiu de co -
ti zare pe bază de contract de asi -
gurare socială; au beneficiat de
indemnizaţia lunară pentru creş -
te rea copilului până la vârsta de
2 ani, respectiv până la vârsta de
3 ani în cazul copilului cu han -
di cap; au beneficiat de pensii de
in  validitate; au beneficiat de
con  cediu fără plată pentru a par -
ti cipa la cursuri de formare şi
per fecţionare profesională din
ini ţia tiva angajatorului sau la
care acesta şi-a dat acordul; au
lucrat cu contract individual de
mun că în străinătate, pe baza
acor durilor guvernamentale bi -
la terale încheiate de România cu
alte state; se află în perioada de
în trerupere temporară a ac ti vi tă -
ţii, din iniţiativa angajatorului,
fă ră încetarea raportului de mun -
că, pentru motive economice,
teh nologice, structurale sau si -
mi lare, potrivit legii; se află în
pe rioada de 60 de zile de la ab -
sol virea cursurilor de zi ale în -
văţământului universitar, or ga -
nizat potrivit legii, cu exa men de
licenţă sau de diplomă, în ve de -
rea angajării ori, după caz, tre -
cerii în şomaj; urmează cur surile
de zi ale învă ţă mân tului preu ni -
ver sitar şi uni ver si tar, organizat
po trivit legii, frec ven tate fără în -
trerupere. Sunt ex ceptate de la
această obligaţie per  soanele care
au întrerupt cursurile din motive
medicale.

Perioada în care o persoana
be  n eficiază de drepturile pre vă -
zute în actul normativ men ţio -
nat, constituie perioadă asimilată
sta giului de cotizare în ve derea
sta bilirii drepturilor prevăzute de
Le gea nr. 19/2000, cu mo di fi -
cările şi completările ulterioare.

Familiile cu copii primesc ajutor de la stat
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Alte sume consistente au fost îm -
părţite pe următoarele capitole: în -
văţământ (26,4 milioane lei), lo -
cuinţe, servicii şi dezvoltare pu bli -
că (26 milioane lei), protecţia me -
diu lui (24,2 milioane lei), asi gu -
rări şi asistenţă socială (9,3 mi -
lioane lei), cultură, recreere şi re -
li gie (5,4 milioane lei), autoritate
exe cutivă (4,8 milioane lei), alte
servicii publice generale (4,2
milioane lei), transporturi (2,2 mi -
li oane lei), ordine şi siguranţă na -
ţio nală (1,4 milioane lei),
tranzacţii pri vind datoria publică
(1,3 mi li oa ne lei), sănătate (1
milion lei). 

Investiţii noi în 2010
La capitolul investiţii, pe par cur -
sul anu lui trecut, nu a fost
aprobat niciun act adiţional care
să mo di fice valoarea iniţială a
con trac tu lui. Acest lucru a făcut
po sibilă abor darea a 65 de punc -
te de in ves tiţi, urmând ca în
cursul anului 2010 să fie abor -
date alte 71 ase me nea punc te.
Între acestea amin tim: ame na -
jarea fostului ci ne ma to graf Vic -
toria, execuţia unui pod pie to nal
în dreptul Pieţei Agroa li men tare
George Coşbuc, rea bi li tarea pa -
sarelei CFR, si s te ma ti za rea arhi -
tec turală a zonei Casei de Cul -
tură a Sin dicatelor, reabi lita rea
fa ţadei Bi bliotecii Muni ci pale,
am pla sarea unor jocuri pen tru
co pii în par cu rile George Enes cu
şi Gării. 

Lista de investiţii cuprinde şi
câ  teva lucrări ce vor fi efectuate
în sa  tele aparţinătoare Lu go ju -
lui. Ast fel, la Tapia şi Armădia
va fi rea li za tă reţeaua de apă cu
bran şa men te le aferente. De ase -
me nea, în bu get au fost cuprinse

Continuare din pag. 1

Consilierii locali au aprobat
bugetul pentru anul 2010

su mele ne ce sa re pentru pro iec ta -
rea lucrărilor de ali mentare cu
ener  gie electrică şi ilu minatul
pu blic în  Tapia. 

Fondurile primite de la
Guvern sunt insuficiente
Sumele alocate de Mi nis terul Fi -
nan  ţelor Publice nu aco pe ră

cuan   tu mul sa lariilor cadrelor di -
dac tice pen tru 2010. Nici pro ble  -
ma sa la rii lor asistenţilor per so -
nali ai per soa ne lor cu handicap
nu es  te re zolvată prin sumele alo -
cate pen  tru echi li bra rea bugetului
lo cal. Da  că în ca zul asistenţilor
personali mi  nusurile pot fi aco -
perite din re sur se proprii, pen tru

a asigura sa la rii le pro fe so rilor
este necesară mo di  ficarea su me -
lor repartizate din de  falcarea
TVA pe trimestre. 

Pre vi ziunile fi nan    cia re pentru
acest an iau în cal  cul şi dobânzile
la credite, res  pec tiv la emi siunea
de obli ga ţiuni mu  ni ci pa le şi la
creditul extern.

GRAŢIELA JIVAN-CIURESCU
La dezbaterea publică iniţiată de
Pri marul Municipiului Lugoj,
având ca temă „Aprobarea sche -
mei de ajutor de minimis pentru
per soanele juridice care îşi des fă -
şoară activitatea în municipiul
Lu goj”, organizată în data de 03
martie, au participat 10 re pre zen -
tanţi ai unor firme din municipiu.

Scopul schemei este de a
creş te gradul de colectare a res -

tanţelor la bugetul local, cu efecte
im portante în plan economic şi
so cial. Ajutorul constă în scutirea
la plata majorărilor de întârziere
da torate pentru restanţele la bu -
getul local, în următoarele con -
diţii:

- să achite în întregime de -
bitul restant;

- să nu fi disponibilizat per -
so nal de la începutul anului 2009
pâ nă la data depunerii cererii;

Au început lucrările 
la reţeaua de canalizare

ANDREEA MĂRGINEANŢU
La iniţiativa şefului exe cu ti vului
lugojean, în cadrul Ser viciului
Public de Administrare şi În tre -
ţinere a Domeniului Pu blic se va
organiza un nou com partiment.

Este vorba despre Com par ti -
mentul Patrimoniu, a cărui în -
fiinţare era necesară întrucât, în -
că din anul 2001, nu au mai fost
întocmite recepţii generale ale
obiectivelor de investiţii. Din
acest motiv, asemenea investiţii
nu au fost incluse în inventarul
instituţiilor pentru care au fost
realizate. 

Mai mult decât atât, unele
obiec tive nu se mai află pe te -

ritoriul Lugojului sau nu mai
sunt funcţionale. Spre exemplu,
con toarele de la vechile centrale
ter mice de cartier, care nu mai
sunt în uz, sau conductele de ali -
men tare cu energie termică şi
trans formările unor puncte ter -
mice. 

În acest context, intenţia edi -
lu lui şef este de a reface pa tri -
moniul local, în măsura în care
acest lucru mai este posibil. Dacă
pâ nă acum au revenit mu ni ci pa -
lităţii Ştrandul Municipal, fostul
Hipodrom şi Cinematograful
Vic toria, singurul obiectiv de pa -
tri moniu care nu a fost vândut es -
te fostul magazin Bumbacul. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Odată cu aprobarea bugetului
local pe anul 2010, pentru de ma -
rarea lucrărilor de investiţii este
necesară întocmirea Programului
Anual al Achiziţiilor Publice. În
acest context, edilul şef a solicitat
tu turor compartimentelor din
cadrul instituţiei elaborarea pro -
punerilor de achiziţii, respectiv
eşalonarea acestora pe trimestre,
pentru echilibrarea bugetului
local. 

În ceea ce priveşte in ves -
tiţiile, sunt programate pentru
anul în curs 71 de obiective. Pri -
mul dintre acestea este fi na li za -
rea lucrărilor de canalizare pe
stra da Horea.  De asemenea, au
de marat lucrările de înlocuire a
re  ţelei de canalizare pe strada
Păun Pincio, următoarea pe listă
fiind strada Astalaş. În această
pe rioadă, se finalizează lucrările
pe stră zile Timişului, Pescarilor
şi Cassian Munteanu. Ulterior, pe
stră zile unde aceste lu crări sunt
de ja finalizate - Ion Vidu, Ti mi -

şu lui, Pescarilor, Cassian Mun -
tea nu şi Horea – se va trece la ur -
mă toarea etapă, res pectiv bran şa -
rea imobilelor, în func ţie de so li -
ci tările locatarilor. 

În acelaşi context, domnul
pri  mar a transmis deja Mi nis te -
rului Mediului lista noilor străzi
cu prinse în Convenţia referitoare
la derularea celei dintâi etape a
lucrărilor de modernizare a re ţe -
lei de canalizare. 

Lista cu prinde următoarele
străzi: So me şului, Ne ra, gen.
Ioan Dragalina, Avram Ian cu, Ion
Vidu, Ştefan cel Mare, Ti motei
Popovici, 13 De cembrie, Pri vi -
ghe torii, As ta laş, Timişorii, Di -
mi trie Cantemir, Păun Pincio,
Pri măverii, Pes ca ri lor, Timi şu lui,
Par tizanilor, Ho rea, Cassian
Mun teanu, Traian Gro  zăvescu,
Tu dor Vla di mi rescu, TraianVuia,
Brânduşelor, Şirul Izlazului,
Smâr  dan, Gheor ghe Şincai, Li -
vezilor, Aurel Vlai cu, Ro ma ni lor,
Mihai Viteazu, Co muna din
Paris.

Ajutorul de minimis - un proiect 
în sprĳinul firmelor din oraş

- să fi avut investiţii în ul ti -
mii trei ani.

Dezbaterea a fost activă şi
con structivă, luând cuvântul mai
mulţi invitaţi, iar în final a re -
zultat completarea proiectului de
hotărâre, la condiţii de eli gi bi li -
tate, cu următoarele aspecte:

1) condiţia de a nu fi dis po -
ni bilizat personal mai puţin dis -
ponibilizările la cerere sau cele
dis ciplinare, pensionari.

2) investiţiile făcute în ulti -
mii trei ani să fi fost făcute la
clădiri sau pentru îmbunătăţirea
şi mo der nizarea procesului teh -
no logic.

Totodată s-a propus in clu de -
rea unei noi condiţii în proiectul
de hotărâre, aceea ca societatea
ca re solicită scutirea să nu fi gu -
reze cu datorii la societăţile co -
mer ciale subordonate Con si liu -
lui Local Municipal Lugoj.

Participanţii la întâlnire au
con cluzionat că este un proiect
de hotărâre util societăţilor care
în prezent sunt în dificultate fi -
nan ciară, cu efect pozitiv şi asu -
pra societăţilor cărora li se acor -
dă un sprijin, şi asupra bugetului
local care va avea un grad de
realizare mai ridicat.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Baza de agrement din incinta
Ştran dului Municipal a fost pre -
lua tă de către Primăria Mu ni ci piu -
lui Lugoj, ca urmare a încetării
con tractului de asociere în par ti ci -
paţiune dintre Consiliul Local Mu -
ni cipal şi societatea „Dunav In ter -
naţional Construct”. Mu ni ci pa li ta -
tea a preluat astfel, începând cu
da ta de 1 martie, o suprafaţă totală

de 15.215 mp, care cuprinde ca bi -
na poartă, restaurantul, terasa, ba -
zi nul olimpic, clădirea pentru ves -
tia re, chioşcul, magazia, bazinul
pen tru copii, terenurile de handbal,
bas chet, popice şi tenis de câmp,
an samblul de jocuri pentru copii,
gru purile sanitare, reţelele de apă
in terioare şi exterioare, instalaţia
ter mică, instalaţiile electrice in te -
rioare şi exterioare. 

Paşti sărbătorit
după tradiţii
Primarul municipiului, dom  nul
Francisc Boldea, s-a în tâl nit
marţi, 9 martie, cu re pre zen -
tanţii lăcaşelor de cult din mu -
nicipiu, întrucât în acest an
Paş tele va fi sărbătorit de toate
con fesiunile religioase la data
de 4 aprilie. Domnul primar a
pro pus ca fiecare biserică să
ofi cieze slujba de Înviere con -
for m tradiţiei proprii, fără a
pro grama o întâlnire a tuturor
cul telor. Edilul şef şi-a motivat
de cizia prin aceea că ecu me -
nis mul din oraşul nostru  a fost
de săvârşit prin săptămâna de
Ru găciune, respectiv prin sluj -
ba ecumenică desfăşurată cu
pu ţin timp în urmă. A.M.

Ştrandul a revenit municipalităţii

Se înfiinţează Compartimentul
Patrimoniu

Aproape 11 milioane lei sunt destinate refacerii drumurilor asfaltate, pavate şi pietruite
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Remus Porumb s-a
născut pe 30 octombrie
1947 în localitatea

Şoimuşeni, judeţul Sălaj. După
absolvirea Liceului Teoretic din
localitatea Ileanda, a fost admis
la Şcoala Superioară de Ofiţeri
Activi Sibiu. În perioada 1977-
1979 a urmat cursurile
Academiei de Înalte Studii
Militare din Bucureşti. Pentru
activitatea desfăşurată în
folosul urbei, Consiliul Local
Lugoj a hotărât, în şedinţa din
31 ianuarie 2002, să-i acorde
col. Remus Porumb titlul de
Cetăţean de Onoare.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
În 1985, Remus Porumb a de ve -
nit lugojean, fiindu-i în cre din ţa -
tă comanda Centrului de In -
struc  ţie din municipiu. În aceas -
tă func ţie, pe lângă sarcina de
in struire şi educare a militarilor
în termen, a sprijinit activitatea
unor întreprinderi, instituţii,
unităţi economice, desfăşurată
în folosul locuitorilor mu ni ci -
piului. În timpul Revoluţiei din
1989 şi în perioada imediat ur -
mătoare şi-a dedicat întreaga
activitate în slujba oraşului, a
or ganelor nou alese şi a si gu -
ranţei cetăţenilor. După 1989,
fiind un cadru ju ridic şi orga -

nizatoric, s-a re marcat în funcţia
de comandant al Centrului de
Instrucţie Jan darmi din loca li -
tate. 

A ctitorit două capele or to -
do xe, a ajutat la construirea bi -
sericilor „Pogorârea Sfântului
Duh” şi „Învierea Domnului”,
pre cum şi la amenajarea ci mi -
tirului din zona Caransebeşului.

Remus Porumb s-a evi den -
ţiat şi în plan profesional, ob -
ţinând toate gradele militare. În
anul 1999 a absolvit Facultatea
de Drept din cadrul Universităţii
Europene Drăgan Lugoj, iar în
anul 2000, un curs post uni ver -
sitar de management. 

REMUS PORUMB,
una dintre personalităţile 
cu care se mândreşte
municipiul Lugoj

AUGUSTIN BERCEAN
Cu prilejul Zilei Internaţional
a Fe meii, Fanfara Mu ni ci -
piului a susţinut un concert
dedicat se xu lui frumos. Ma ni -
festarea a avut loc pe Platoul
Casei de Cul tură a Sin di ca -
telor, iar re per toriul a fost for -
mat din mar şuri vesele, val -
suri şi piesa de rezistenţă -
„Only You”.

Tot doamnelor şi dom ni -
şoa relor le-a fost dedicat
spec ta colul “Cânt şi joc pen -
tru mama mea”, găzduit de
sa la Teatrului Mu nicipal

“Traian Gro ză ves cu”, în in -
ter pretarea An sam blu lui Fol -
cloric „Lugojana”. 

În pro gram au fost incluse
cântece şi dansuri populare din
zona de câmpie şi munte a Ba -
natului. Solişti vocali: Do  rin Bi -
riş Coş buc, Vanesa Jar ja, La risa
Lun gu, Andreea Dra   go man.
Soliştii instru men  tişti: Ma  rian
Jarja, Dă nuţ Ma tei, Io nică
Odoba, Groza Leo  nard, Balla
Adrian, Stan ciu Flavius. Con -
ducerea mu zicală a apar ţi nut lui
Ionel Groza, coregrafia fiind
semnată de Puiu Munteanu. 

ADRIANA WEIMER
În data de 6 februarie 2010, la
Ca sa Româno-Franceză a Bi blio -
te cii Municipale Lugoj, au fost
acor date Premiile anuale de Ex -
celenţă şi Premiile “Cititorul
Anu lui” pe anul 2009 ale Bi blio -
te cii Municipale Lugoj. 

Fericiţii câştigători au fost:
Do rin Murariu (profesor la Şcoa -
la de Arte Frumoase “Filaret
Bar bu” Lugoj) - Premiul de Ex -
ce lenţă al Bibliotecii Municipale
Lu goj, pentru cea mai bună co la -
bo rare pe anul 2009; Constantin
Bui ciuc (profesor la Şcoala cu
Cl. I – VIII Nr. 2 Lugoj) - Pre -
miul de Excelenţă al Bibliotecii
Mu nicipale Lugoj, pentru cea
mai bună colaborare pe anul
2009; Dan Damian (elev al Co -

le giului Naţional “Coriolan Bre -
di ceanu” Lugoj) - Premiul  Spe -
cial  “Cititorul Anului” pe anul
2009 al Bibliotecii Municipale
Lu goj, Secţia pentru Adulţi; Că -
lin Adrian Nagy - Premiul “Ci ti -
to rul Anului” pe anul 2009 al
Bi bliotecii Municipale Lugoj,
Sec ţia pentru Adulţi; Daniela Lu -
pulescu (elevă a Şcolii cu Cl. I -
VIII Nr. 3 Lugoj) - Premiul “Ci -
ti torul Anului” pe anul 2009 al
Bi bliotecii Municipale Lugoj,
Sec ţia pentru Adolescenţi şi Co -
pii; Emanuela Maranescu  (elevă
a Şcolii cu Cl. I - VIII  Nr. 6
“Anişoara Odeanu” Lugoj) - Pre -
miul “Cititorul Anului” pe anul
2009 al  Bibliotecii Municipale
Lugoj, Secţia pentru Adolescenţi
şi Copii.

AUGUSTIN BERCEAN
În zilele de 26 şi 27 martie, de la
ora 19.00, pe scena Teatrului Mu -
ni cipal „Traian Grozăvescu”, în
or ganizarea Casei de Cultură a
Mu nicipiului Lugoj, se va des fă -
şura cea de a II-a ediţie a Fes ti va -
lului Internaţional de Blues
„BluesFest”. În program: vineri,
26 martie – Vali „SirBlues” Ră -
cilă şi Cross roads, sâmbătă, 27
mar tie – Mol nar Di xieland Band
(Ungaria) şi Mar cian Petrescu &
Tre nul de Noapte. Prezintă: Flo -
rian Lungu şi Ka tona Ştefan. Preţ
bilet: 20 lei/seară.

ANGELICA RUS

1. Cerere tip
Notă: Titularul cererii trebuie să fie major,

în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii
cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă
în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei
vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai
individual şi în nume propriu.

Titularul cererii de locuinţă trebuie să-şi
desfăşoare activitatea în municipiul Lugoj.

2. Copii xerox de pe actul de identitate şi
de pe actul de naştere ale titularului cererii şi
ale membrilor săi de familie şi, după caz,
certificat de căsătorie sau sentinţă de divorţ
(cu menţiunea „definitivă şi irevocabilă”).

3. Acte doveditoare din care să rezulte că
au alte persoane în întreţinere şi copia actelor
de identitate ale acestora.

4. Declaraţii autentificate ale titularului
cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale
celorlalţi membri majori din familia acestuia şi
/ sau ale altor persoane aflate în întreţinerea
acestuia, din care să rezulte că nu deţin şi nu au
deţinut o altă locuinţă în proprietate şi / sau că
nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie
în municipiul Lugoj, proprietate de stat,
proprietate a municipiului Lugoj sau a unităţii în
care-şi desfăşoară activitatea.

Notă: Restricţia referitoare la nedeţinerea

unei locuinţe în proprietate nu are în vedere
locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de
partaj sau locuinţele trecute în proprietatea
statului în mod abuziv şi care nu au fost
retrocedate în natură. De asemenea, restricţia
nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui
spa ţiu locativ în cămine de familişti sau ne -
familişti, precum şi chiriaşilor din lo cuinţele
preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor
solicitări de retrocedare sau care sunt
retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine
de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile
dotate cu camere de locuit individuale şi cu
dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

5. Pentru titularul cererii, adeverinţă de la
locul de muncă însoţită de o copie după cartea
de muncă, completată la zi şi avizată de
conducerea instituţiei care ţine evidenţa
acesteia. În situaţia în care nu există carte de
muncă, adeverinţa eliberată va cuprinde
menţiuni în acest sens, pe răspunderea
angajatorului şi va fi însoţită de o copie
certificată la zi a contractului de muncă.

6. Acte doveditoare din care să rezulte
unde locuieşte: extras CF şi / sau contract de
vânzare-cumpărare, contract de închiriere din
care să rezulte suprafaţa închiriată, precum şi
o adeverinţă de la asociaţia de proprietari din
care să rezulte numărul persoanelor care
locuiesc în apartament şi suprafaţa locuibilă a

apartamentului în cazul celor toleraţi în spaţiu.
7. Act medical (certificat medical,

adeverinţă medicală, scrisoare medicală,
certificat de handicap, etc) pentru solicitant,
alt membru al familiei sau, după caz, altă
persoană aflată în întreţinere, care necesită
însoţitor sau o cameră în plus (eliberat de
către medicul specialist şi avizat de către
directorul instituţiei de unde a fost emis).

8. Pentru titularul cererii, acte care să
ateste nivelul de pregătire (copie diplomă de
absolvire studii).

9. În cazul în care titularul cererii face
parte din următoarele categorii, va depune
acte în dovedire, după cum urmează:

- tineri proveniţi din case de ocrotire
socială şi care au împlinit 18 ani: adeverinţă
de la instituţia de unde provin;

- tineri care au adoptat sau adoptă copii:
copie sentinţă de adopţie sau alte acte
doveditoare din care să rezulte că a fost
începută procedura de adopţie;

- tineri evacuaţi din case naţionalizate:
copie sentinţă de evacuare, definitivă şi
irevocabilă.

Cererea împreună cu actele doveditoare
se vor depune într-un dosar cu şină.

Dosarul se depune la Biroul Comunicare,
Relaţii cu Publicul, camera 7, din cadrul
Primăriei Municipiului Lugoj.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA 
PE LISTA DE PRIORITĂŢI ÎN VEDEREA
REPARTIZĂRII DE LOCUINŢE A.N.L.

Premiile anuale ale
Bibliotecii Municipale 

Ziua femeii sărbătorită la Lugoj

„BluesFest” 
la cea de-a 
doua ediţie

MARIA ELENA STRĂMUREAN
Prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 13/25.02.2010, s-a aprobat me -
to  dologia de acordare a unor pres -
taţii sociale sub formă de „tichete
so  ciale”, pentru per soanele vârs t -
ni ce de pe raza municipiului Lu -

goj. Pentru a putea beneficia de
acest ajutor lunar pentru anul 2010,
per soa  nele vârstnice trebuie să în -
de pli nească cumulativ câteva con  -
di ţii: să aibă vârsta legală de pen  -
sio na re, să domicilieze sau să aibă
re şe dinţa în municipiul Lu goj, iar

Tichete sociale pentru persoane vârstnice
în lu na anterioară de pu ne rii cererii
au rea lizat un venit de pâ  nă la 400
lei/mem bru de fa mi lie. Fondurile
alo ca te de mu ni ci pa   litate acoperă
acor darea a 250 de tichete. Cei în -
drep tăţiţi să pri  mească aces te aju -
toa re, pot de pu  ne solicitări în  so ţite
de acte do ve  ditoare cu pri vire la si -
tua ţia ma te  rială, a ve ni tu lui rea lizat
şi a si tua  ţiei familiale, în pe rioada
09-19 martie 2010, con  form Ca -
len  da ru lui activităţilor pen  tru acor -
da rea unor prestaţii so cia le sub for -
mă de „tichete so cia le”, aprobat de
Pri ma rul Muni ci piu  lui Lugoj, la
se diul Com ple xu lui de servicii
pen  tru per soane vârst  nice „Sf. Ni -
co lae”, str. Ani şoa  ra Odeanu, nr.
20 Bis., între ore  le 09.00 şi 13.00.
In for maţii se pot obţine la tel.
0256/351441, int. 265.
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Pentru salubrizarea
oraşului în condiţii
eficiente, Primăria

Municipiului Lugoj împreună
cu S.C. Salprest S.A. Lugoj
organizează "Curăţenia de
Primăvară". Acţiunea se
desfăşoară pe teritoriul
municipiului, în zilele de
sâmbătă, după cum urmează:

ANDREEA MĂRGINEANŢU
- 20 martie - ,,Lugojul Ger -

man” – jumătatea Muni ci piu lui
Lu goj, situată pe malul stâng al
râului Timiş;

- 27 martie - ,,Lugojul Ro -
mân” – jumătatea Municipiului
Lu goj, situată pe malul drept al
râului Timiş.

Cetăţenii care locuiesc la
case vor scoate deşeurile în faţa
imobilelor, iar cetăţenii care
locuiesc la bloc vor depune
deşeurile la punctele de colectare
a deşeurilor menajere. Acolo
unde aceste puncte au fost
desfiinţate se vor depune
deşeurile lângă containerele
pentru colectarea selectiva a
cartonului sau pe vechiul
amplasament pentru colectarea
gunoiului menajer.

Activitatea în aceste zile
începe la ora 07.30, fapt pentru
care populaţia este rugată să
scoată în faţa imobilelor
deşeurile provenite din gos -
podăriile proprii până la această
oră.

Începe curăţenia de primăvară

Se vor colecta şi transporta: -
deşeuri vegetale (resturi pro -
venite din tăierea pomilor, a viţei
de vie) etc., - obiecte de uz cas -
nic scoase din uz, - mobilier de -
gradat sau de prisos în gos po -
dărie, - obiecte sanitare de gra -
date, - alte deşeuri din gos po dă -
riile populaţiei.

De asemenea, în această
perioadă se vor colecta în paralel

şi deşeuri de echipamente
electrice şi electronice: - te le -
vizoare vechi, - monitoare de
calculator, - radiouri vechi, -
frigidere, - maşini de spălat etc.

Pentru ridicarea deşeurilor se
vor face comenzi telefonice, de
luni până vineri, între orele 07.00
– 15.00, în săptămânile pre -
mergătoare zilelor de colectare.
Astfel, comenzile vor fi făcute în

săptămâna 15 – 19 martie pentru
data de 20 martie şi între 22
martie – 26 martie pentru data de
27 martie, la numărul de telefon
0256/352834.

Conducerea Salprest a ten -
ţionează cetăţenii că în cadrul
acţiunii ,,Curăţenia de Pri mă -
vară” nu se colectează resturi din
construcţii şi gunoi menajer. 

Mai mult spaţiu 
verde la Lugoj

După mai bine de 4 ani, municipalitatea a reuşit să redeschidă, în data de 2 martie, Târgul
de animale din Lugoj. Acesta va fi deschis în fiecare zi de marţi, în Oborul de animale de
pe strada Şirul Islazului, zona Ţesători. De asemenea, în perioada 28 martie - 04 aprilie,
se va deschide Piaţa de miei. Aceasta va funcţiona în vechea locaţie, situată în apropierea
Autogării Atlasib.

FLAVIA CORAŞ
Direcţia de Asistenţă Socială Co -
mu nitară şi Primăria Mu nici -
piului Lugoj marchează Ziua In -
ter naţională a Romilor în data de
8 aprilie 2010, printr-un marş de
pe str. Caransebeşului – platoul
Ca sei de Cultură (unde se va do -
vedi măiestria într-ale dansului şi
ale cântului) – Primăria Mu ni ci -
piului Lugoj (unde beneficiarii
Centrului Comunitar de Sprijin
pen tru Prevenirea Abandonului
Şco lar mulţumesc prin dans auto -
rităţii locale) – Podul de beton,

locul de unde vor fi aruncate pe
apă flori şi jerbe de flori în me -
moria romilor ucişi de către na -
zişti în cel de-al Doilea Război
Mon dial. Evenimentele vor în ce -
pe la ora 11.00.

La Congresul Mondial al Ro -
milor, desfăşurat la Londra, în
anul 1971, s-a luat decizia ca ziua
de 8 aprilie să devină Ziua In ter -
na ţională a Romilor din întreaga
lu me. 

Tot atunci a fost adoptat, ca
imn internaţional al romilor, cân -
te cul „Gelem, gelem“. De ase -

menea, a fost adoptat şi steagul
internaţional al romilor, având ju -
mătatea de jos verde, simbol al
câm purilor înverzite, şi jumătatea
de sus albastră, simbol al cerului
senin, iar la mijloc o roată, sim -
bolizând, pe de o parte, soarta,
roata succesiunii vieţilor, iar pe
de altă parte nomadismul, în re -
laţie cu spaţiul originar al Indiei. 

Informaţii suplimentare se
pot obţine de la Expertul local
pen tru problemele romilor – Ins -
pec tor Adrian Rădulescu – te -
lefon 0256.351441, int. 264.

Ziua Internaţională a Romilor
sărbătorită la Lugoj

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Edilul şef al municipiului Lugoj
s-a întâlnit în cursul acestei luni
cu comitetul de iniţiativă din sa -
tul Măguri. Cu acest prilej, s-a
sta bilit ca asemenea întâlniri să
se desfăşoare lunar, întrucât, în
opi nia domnului primar, re pre -
zen tantul sătesc nu se implică su -
ficient în identificarea şi so lu ţio -
narea problemelor cu care se con -
fruntă locuitorii de aici. 

Primul aspect abordat în ca -
drul întâlnirii se referă la numărul

foar te mic al locuinţelor inta bu -
late – din cele 214 case, doar 40
au actele întocmite conform legii.
Mai mult decât atât, la ora ac tua -
lă nu există niciun fel de date
des pre aceste locuinţe, întrucât
ar hiva Lugojului a fost în mare
par te arsă la Revoluţie, iar în Car -
tea Funciară nu există înscrisuri
în acest sens.

Cu acelaşi prilej, a fost dis cu -
ta tă situaţia Centrului pentru mi -
nori şi a Căminului Cultural din
localitate, dar şi starea drumului

ca re traversează satul sau litigiile
cu societatea Meridian 22 pentru
da toriile la apă şi canalizare. 

Aceleaşi discuţii au fost pur -
ta te şi cu reprezentantul satelor
Ta pia şi Armădia, întrucât în
această perioadă vor demara pro -
iectarea, respectiv execuţia ali -
men tării cu apă a caselor din cele
două localităţi. De asemenea, au
fost prevăzute sumele necesare
pen tru efectuarea unor lucrări de
re paraţii la biserica din satul
Tapia.

Întâlniri cu reprezentanţii satelor
Măguri, Tapia şi Armădia

Certificate energetice gratuite
ANDREEA MĂRGINEANŢU
Primarul Lugojului, domnul Francisc Boldea, a anunţat
obţinerea, cu titlu gratuit, a certificatelor energetice
pentru toate apartamentele situate în blocurile care au
fost reabilitate termic. Aceste certificate atestă
performanţa energetică a imobilelor şi pot fi folosite de
cetăţeni în cazul în care doresc să vândă sau să închirieze
apartamentul. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
O iniţiativă aparţinând con du -
cerii oraşului înfrăţit Nis po reni
urmează să fie pusă în practică în
municipiul nostru. Acţiunea, ini -
ţiată de domnul Ion Gangan, pri -
marul oraşului de dincolo de
Prut, se va des fă şura în cursul lu -
nii aprilie, când o delegaţie din
Nisporeni se va deplasa la Lu goj,
pentru a planta un teren cu nuci.
Ar borii sunt aduşi din Re publica
Moldova, zona fiind re numită
pentru tradiţia în cul tura nu cilor.

În acelaşi timp, edilul şef al
Lu gojului a anunţat de ma ra rea
unei campanii de plantare a
unor noi arbori. Acţiunea, care
se derulează în parteneriat cu
Ser viciul Sere şi Spaţii Verzi,
Co legiul Naţional „Co rio lan
Bre diceanu” şi Ocolul Sil vic,
are ca obiect plantarea de tei şi
mes teacăn, în par curile şi pe
stră zile din mu ni cipiu. 

O asemenea iniţiativă se
integrează în Strategia Locală

de Dezvoltare, care prevede ca
suprafaţa de spaţiu verde să
depăşească 20 mp pe cap de lo -
cuitor. 
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HOTĂRÂREA Nr. 45 din 25.02.2010 privind
aprobarea listelor privind ordinea de prioritate
în soluţionarea cererilor de locuinţe ANL
pentru tineri, destinate închirierii

Art.1. – Se aprobă listele privind ordinea de prioritate în so lu ţio -
narea cererilor de locuinţe ANL pentru tineri, destinate închirierii,
pen tru anul 2010, conform anexelor care fac parte integrantă din pre -
zenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în cre din -
ţează Serviciului Tehnic.

ANEXA NR.1 
LISTA DE PRIORITATI PENTRU LOCUINTELE  ANL

(Familii CARE LUCREAZĂ)

Nr. crt. Nume Punctaj Nr. dosar
1 POPESCU MARGARETA 60.00 517
2 SZEKELY MARIA 60.00 694
3 DAVID NORICA 59.00 180
4 MUNTIAN DANIELA 58.00 39
5 BALAN ILIE 58.00 201
6 ENACHE  ELENA 56.00 88
7 UNGUREAN OVIDIU 55.00 162
8 MANTOIU CALINA 55.00 215
9 ANDERCA DANA 54.00 1
10 CONSTANTIN HORTENSIA 54.00 239
11 ZEPA MARIA 54.00 309
12 PETRINESCU FELICIA 54.00 352
13 CONDRATIUC RAMONA 54.00 356
14 MURARU GABRIELA 52.00 232
15 BISZAK SORINA 52.00 349
16 NICULA LOREDANA 51.00 259
17 DARABANT DACIAN DANIEL 51.00 287
18 COVACI ADINA MARIANA 51.00 344
19 RADOI ADRIAN 51.00 379
20 CADARIU ERZSEBET 50.00 230
21 HECKER CLAUDIA 50.00 253
22 SVALECZ ADRIAN 50.00 268
23 DURNEVICI DELIA 50.00 269
24 DOMBA LOREDANA 50.00 368
25 DINA CRISTIAN 50.00 406
26 GROZA IOAN 50.00 467
27 SPATH RAMONA 49.00 104
28 CRING ELENA 49.00 240
29 DULAN CORINA 49.00 290
30 PADUREAN COSMIN IONEL 49.00 291
31 DRAGUJAN VALENTINA 49.00 298
32 IGA MARIUS DORIN 49.00 305
33 VELESCU ENIKO 49.00 389
34 POP INGRID ECATERINA 49.00 393
35 FEHR MIHAELA 49.00 397
36 ANDRASONI ADIN PUIU 49.00 407
37 PETRESCU CRINA 49.00 421
38 NAGY  ANDREI 48.00 207
39 PADURARIU TEODOR 48.00 359
40 BALINT CRISTINA 48.00 541
41 GLAVA ANDREI ROBERT 48.00 573
42 GROZA DANIELA 48.00 664
43 TOTH FLORIN 48.00 676
44 RAILEANU ADRIANA 47.00 117
45 IACOB RAMONA ELENA 47.00 266
46 BLAJ  MARINELA 47.00 302
47 PETCU MIHAELA 47.00 332
48 BARANYAI ADINA CRISTINA 47.00 377
49 SUBA MARIA 47.00 390
50 MARGINEANTU CRISTINA 47.00 408
51 FRUNZEA VERONICA 47.00 449
52 RUSI GABRIEL 47.00 495
53 STOICA ERSILIA 47.00 502
54 HANTIG IONELA 47.00 543
55 BRAUN SORIN GINA 47.00 547
56 MOLDOVAN BUTA MARIUS 47.00 550
57 MUNTEAN ADRIAN 46.00 112
58| GEORGESCU DANIELA 46.00 129
59 MILOS IZABELA 46.00 265
60 ZAHAPSCHI FLORIN 46.00 347
61 LUCACI SILVIU 46.00 360
62 MIKUSKA MARGARETA 46.00 361
63 CURCA NICOLETA 46.00 419
64 PAUN IONUT ANDREI 46.00 471
65 BARABAS ESTERA 46.00 472
66 GURGU CRISTINA 46.00 514

Nr. crt. Nume Punctaj Nr. dosar
67 NIGA FLAVIUS 46.00 575
68 BOT CLAUDIU GABRIEL 46.00 602
69 CAPRIORU ADELINA GABRIELA 46.00 656
70 PUZDERIE VASILE 46.00 670
71 LUCHIAN ANCA MIHAELA 46.00 692
72 LUPULESCU ADRIAN 46.00 696
73 MANDRUT GHEORGHE 45.00 294
74 FRIEDRICH GINA 45.00 311
75 SIMINA IONELA VIORICA 45.00 322
76 RADMACHER ANDREI 45.00 323
77 PREDA FLORICUTA STEFANIA 45.00 354
78 IACOB DAENEANU 45.00 424
79 SALGAU BOGDAN 45.00 432
80 DRAGOS STEFAN FLORINEL 45.00 446
81 LATA DORIN 45.00 456
82 FRANTESCU DANIEL 45.00 490
83 POPESCU ANKA 45.00 519
84 COVALIUC GICA 45.00 542
85 CORCHES EMANUEL 45.00 545
86 SEVASTRU NICOLETA 45.00 604
87 DANCIU ELENA 45.00 632
88 LUPSA CAMELIA 44.00 122
89 FLOREA ADRIAN 44.00 366
90 SURDU PATRICIA CARMEN 44.00 370
91 MILOS LUCIAN 44.00 375
92 RADINOIU CRISTINA 44.00 412
93 PIRVU ADRIANA 44.00 422
94 FILIPECZ LOREDANA 44.00 429
95 TAMPLARU ION 44.00 442
96 MICULA COSMIN CIPRIAN 44.00 469
97 SIRBU MIRCEA 44.00 510
98 HOTA VALENTINA 44.00 552
99 BOBU FLORIN 44.00 583
100 JURJ ROZALIA OTILIA 44.00 614
101 CHIRAN FLORENTINA 44.00 640
102 TIMOC STANA 44.00 660
103 IVANESCU IOAN 44.00 693
104 COSTINAS DOMNICA SIMONA 43.00 105
105 KOVACS ECATERINA 43.00 267
106 GRIGORE PETRICA 43.00 301
107 BOTT MIHAELA GABRIELA 43.00 396
108 GALL ELENA 43.00 420
109 SANGEORZAN ADRIAN 43.00 436
110 CRISTIAN ELENA CAMELIA 43.00 466
111 IAMANDII MARIUS 43.00 489
112 BENEDEK PAUL ADRIAN 43.00 544
113 DUMESCU DANIEL 43.00 579
114 DUMITRU MONICA 43.00 587
115 MANGU GIGI EMIL 43.00 599
116 JURCHESCU FLORIN 43.00 618
117 FUZIA EMANUELA 43.00 631
118 CIMPONERESCU CIPRIAN 43.00 662
119 BERCZE ADRIAN 43.00 691
120 PETRISOR COSMIN 42.00 431
121 ADOCHITEI VASILE RELU 42.00 453
122 DIPPERT MIHAELA ADRIANA 42.00 485
123 BOIASU MARIN IONUT 42.00 506
124 SAVU ALINA ELENA 42.00 507
125 MUSCAI CRISTIAN 42.00 526
126 VENCZEL LEONTINA 42.00 528
127 BORDEI DIANA 42.00 533
128 UDREA DANIELA 42.00 567
129 HODOBAS MARIANA 42.00 584
130 JEJONESCU IOAN 42.00 597
131 TOPLICEANU IONELA 42.00 610
132 PETRUESCU ELENA 42.00 616
133 IVANUS IRINA 42.00 622
134 LOGHIN ALINA MIHAELA 42.00 629
135 TUDOR ELENA 42.00 634
136 STANCONI NICOLETA CRISTIN 42.00 636
137 MIRCEA DORIN 42.00 638
138 STIRBAN IOAN 42.00 682
139 JURCHESCU IOAN SORIN 41.00 376
140 ZSURZS ELVIS 41.00 418
141 CRIVAT MANUELA 41.00 470
142 CIZMASIU RAMONA ELENA 41.00 476
143 ZSARKO FLORENTINA 41.00 477
144 LUNGU MIHAI 41.00 488
145 ANDREI DANIELA 41.00 548
146 CIURESCU VOICHITA 41.00 562
147 CIOLICI MIHAI ALINA 41.00 582
148 FARKAS ANA-MARIA 41.00 637
149 CIRSTIOABA TANIA 41.00 657
150 STULEANEC IOAN 41.00 667
151 LAZAR IOAN LUCIAN 41.00 672

Nr. crt. Nume Punctaj Nr. dosar
152 BIRCEA MIHAELA 41.00 678
153 LEMENI GABRIELA 40.00 382
154 MUTIU ADRIAN 40.00 426
155 PITARU CORNEL 40.00 445
156 LOGHIN ELENA 40.00 486
157 CHIRIAC PETRONEL 40.00 497
158 STANCIU SILVANA 40.00 522
159 OLARIU MARIANA 40.00 557
160 MIKLOS GHEORGHE 40.00 561
161 CARNEALA DIANA 40.00 565
162 MINDRU MIHAI 40.00 580
163 BALOGH LUMINITA 40.00 592
164 POPOVICI LIDIA 40.00 601
165 RATA CALIN 40.00 603
166 JUCU DANIELA 40.00 607
167 JURCHESCU IONELA 40.00 633
168 BARCAN MIHAELA NUTA 40.00 645
169 GYAPIAS VALERIA 39.00 283
170 DRAGOMIR MIREL DANIEL 39.00 450
171 JIVAN DANIEL NICOLAE 39.00 468
172 CASA IOAN 39.00 568
173 MAXIM JULIETA 39.00 570
174 BAIA ROXANA VOICHITA 39.00 642
175 ENCHESCU CRISTIAN 39.00 648
176 PODEAN CIPRIAN 39.00 684
177 MANOLACHE VASILE 38.00 403
178 TAUT FLORIN ADRIAN 38.00 475
179 POPOVICI NELU GIGEL 38.00 483
180 ZANIER MARIA MIHAELA 38.00 546
181 MIKLOS ADELINA 38.00 566
182 GIRCU ADINA 38.00 572
183 NEGRU PETRU 38.00 574
184 MILITARU MARINELA 38.00 589
185 BENZAR MARIA 38.00 591
186 CAUNEAC DUMITRA 38.00 595
187 PALL MIHAI 38.00 630
188 TEODORESCU ALIN 38.00 641
189 LAZARESCU CARMEN 38.00 643
190 GRIGORAS VIOLETA 38.00 655
191 SZOMORU MARIA 38.00 685
192 MUNTEAN CLAUDIU 38.00 687
193 PETCOVICI CLAUDIU 37.00 182
194 MUNTEANU RODICA 37.00 434
195 HOBAN VASILE 37.00 508
196 LUMINOS IRINA 37.00 549
197 BIBAN IONUT 37.00 576
198 MEZEI CARLA 37.00 590
199 MARCU ALEXANDRU ILIE 37.00 596
200 GHERGA ELENA 37.00 605
201 BEZDEDEANU SORIN 37.00 635
202 ZAMFIR RAMONA 37.00 671
203 SISKOVITH FLORIN 36.00 463
204 ZBAGAN DANIEL 36.00 518
205 ZAMFIR IOSIF IRINEL 36.00 608
206 VAGIUNIC MIHAELA 36.00 646
207 UDRESCU DANIELA 36.00 658
208 FESTO IULIANA 36.00 669
209 ORASEANU ARGENTIN 36.00 673
210 TALYAI ANNA 35.00 437
211 ALEXA EMILIA 35.00 500
212 CIMPEAN TUDOR 35.00 555
213 LIVADARU RAMONA 35.00 558
214 MIKLOS CAROL 35.00 586
215 GAGA FLOAREA 35.00 647
216 DAMSA PAULA 35.00 663
217 DRAGOS ALIN 35.00 666
218 BUTI CRISTIAN PETRU 35.00 683
219 ALBASTROIU EVI MARGARETA 34.00 451
220 COJOCAR MARINELA 33.00 231
221 IONASCU ANA ILEANA 33.00 439
222 CONSTANTIN ELISABETA 33.00 532
223 JIANU ADINA 33.00 571
224 COVACI MARIA 33.00 578
225 IUSAN IONUT 31.00 279
226 UNGUREANU RAMONA 31.00 564
227 KISS FLORIN 28.00 457

Nr. crt. Nume Punctaj Nr. dosar
1| DOMOKOS RONALD 56.00 537
2 GEORGESCU IULIAN 55.00 129
3 ILINCA ALEXANDRU 55.00 535
4 PETRISOR MONICA IOAN 55.00 536
5 SANDOR FLORENTINA 55.00 539
6 FLORAI ADRIANA 55.00 577

ANEXA NR.2 
LISTA DE PRIORITATI PENTRU LOCUINTELE  ANL

Tineri CARE LUCREAZA
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IInnffoorrmmaaţţiiii
Începând cu data de

11.01.2010 audienţele la Pri ma -
rul Municipiului Lugoj, prof.
ing. Francisc Constantin Bol dea,
se vor desfăşura, săp tă mânal,
după următorul pro gram:

- înscriere – luni, ora 8.00, la
Biroul Comunicare, Relaţii cu
Publicul, camera 7 a Primăriei
Municipiului Lugoj, pe baza
actului de identitate;
- audienţe – miercuri, ora 15.00.

� 0256/352240 – Cabinet Primar
� 0256/351620 – Birou Relaţii cu Publicul
� 0256/354057 – Direcţia Impozite şi Taxe
� 0256/353630 – Birou Investiţii
� 0256/353697 – Compartiment Urbanism
� 0256/351115 – Compartiment Protecţie Civilă
� FAX – 0256/350393
� MAIL – contact@primarialugoj.ro
� SITE – www.primărialugoj.ro

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ COMUNITARĂ LUGOJ
� 0256/351441 – Compartiment Relaţii cu Publicul
� Fax - 0256/329961
� CANTINA DE AJUTOR SOCIAL – 0256/354621
� COMPLEXUL DE SERVICII PT. PERSOANE

VÂRSTNICE “SF. NICOLAE” – 0256/358226
� CENTRUL DE ZI PT. ADULŢI CU HANDICAP

NEUROPSIHIC/ CENTRUL DE ZI PT. MINORI CU
HANDICAP NEUROPSIHIC – 0256/351152

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI
� 0256/336025 – sediu PML
� 0256/352516 – sediu Poliţie
� 0256/336025 – FAX
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ 0256/351304
MUZEUL DE ISTORIE 0256/354903
CASA DE CULTURĂ 0256/357013
GALERIA “PRO ARTE” 0256/357886
SERVICIUL PUBLIC SERE 0256/351902
SERVICIUL PUBLIC DESFACERE, 
PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE 0256/354220
S.C. MERIDIAN 22 S.A. 0256/351720
S.C. SALPREST S.A. 0256/352834
POLIŢIA COMUNITARĂ 0256/353324
SALA DE SPORT 
“LAVINIA MILOŞOVICI” 0256/350742

PPRROOGGRRAAMMUULL  AAUUDDIIEENNŢŢEELLOORR

TTEELLEEFFOOAANNEE  UUTTIILLEE
DDIINN  PPRRIIMMĂĂRRIIAA  LLUUGGOOJJ

Ce părere aveţi despre Monitorul de Lugoj?

Ce informaţii ar trebui să cuprindă
Monitorul de Lugoj?

Sugestii şi probleme legate de activitatea 
Primăriei Municipiului Lugoj

Nume şi prenume
Adresa
Cupoanele se depun la sediul Primăriei Lugoj, camera 7

Taloanele anonime nu se iau în considerare!

BIROUL EVIDENŢA
PERSOANELOR:
Preluare acte pentru cărţi de
identitate:
Luni: 08.30 – 19.30
Marţi: 08.30 – 19.30
Miercuri: 08.30 – 19.30
Joi: 08.30 – 19.30
Vineri: 08.30 – 15.00
Eliberări acte:
Luni: 08.30 – 19.30
Marţi: 08.30 – 19.30
Miercuri: 08.30 – 19.30
Joi: 08.30 – 19.30
Vineri: 08.30 – 16.30
COMPARTIMENT 
STARE CIVILĂ:
Preluare acte:
Luni: 08.30 – 13.00
Marţi: 08.30 – 13.00

Miercuri: 08.30 – 13.00
Joi: 08.30 – 13.00
Vineri: 08.30 – 13.00
Sâmbătă: 09.00 – 11.00
Eliberări acte:
Luni: 13.00 – 18.30 
Marţi: 13.00 – 16.30
Miercuri: 13.00 – 16.30
Joi: 13.00 – 16.30
Vineri: 13.00 – 16.30
Programul casieriei:
Luni şi joi: 08.30 – 16.30
Marţi, miercuri 
şi vineri: 08.30 – 15.00
Intervalul orar cuprins între
12.45 - 13.00 şi 17.00 - 17.15
constituie pauză de masă,
activitatea cu publicul fiind
întreruptă în acest interval. 

Programul de lucru cu publicul al Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Lugoj:

Primăria Municipiului Lugoj anunţă că începând cu data de 15
martie se eliberează acordul în baza căruia pot fi executate lucrări de
intervenţie la gospodăria subterană, cu afectarea domeniului public
asfaltat sau pavat. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului
Lugoj, Serviciul Tehnic, etaj II, camera 211, sau la telefon
0256/353697, zilnic între orele 08.00 – 16.00.

Autorizaţii pentru spargerea carosabilului

HOTĂRÂREA Nr. 49 din 25.02.2010 privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010  al  S.C. "Salprest” S.A. Lugoj

Art.1. - Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. "Sal -
prest" S.A. Lugoj pe anul 2010, conform anexei care face parte in te -
grantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în cre din -
ţează S.C. "Salprest" S.A. Lugoj.

HOTĂRÂREA Nr. 51 privind aprobarea bugetului local pe anul 2010.
Art.1. - Se aprobă  bugetul local  pe anul 2010, conform anexelor

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în cre din -

ţează Direcţiei Economice, Biroului Investiţii şi Direcţiei Impozite şi
Taxe, Executori Bugetari.

Nr. crt. Nume Punctaj Nr. dosar
7| CIOFU VERONICA 53.00 538
8 OCNEANU SLAVITA 53.00 680
9 BATEA ALIN 52.00 329
10 ALEXA DANIELA 52.00 367
11 BACAU CAMELIA 51.00 177
12| CHEVERESAN ZAMFIR 51.00 333
13 BODEA FLORIAN 51.00 455
14 FRATILA LUCIA 50.00 255
15 MORARIU MARIUS 49.00 272
16 LAZARESCU RAMONA 49.00 324
17 ANDRASI OVIDIU NICOLAE 49.00 342
18 MUSAT ANCUTA 49.00 392
19 MARKUS MARIA 48.00 679
20 GHEDOVESCU VALENTIN 47.00 296
21 HODAN MARIUS 47.00 300
22 MUIA CRISTINA 46.00 251
23 AANEI CODRUT VASILE 46.00 254
24 BOGDAN EMILIAN SORIN 46.00 381
25 LUNGU ALEXANDRU 46.00 402
26 STEFAN CORINA 46.00 534
27 PAVEN IOAN MARIAN 45.00 351
28 AUGUSTIN GHEORGHE MARIAN 45.00 487
29 BORZ ALINA 45.00 494
30 ANDRONI LACRAMIOARA 44.00 263
31 TAURU ELENA 44.00 273
32 BIVOLARU CLAUDIU PETRU 44.00 306
33 BERNHARD CIPRIAN 44.00 505
34 JURCHELEA CRISTINA 44.00 581
35 STAMUREAN ELENA MARIA 44.00 677
36 LONGA MIRABELA 43.00 585
37 IONITOAIE MANUELA 43.00 625
38 DEDIU ALINA 43.00 674
39 LAZAR DANIELA 43.00 681
40| MICU TEODOR 43.00 689
41 BALICA DAN OCTAVIAN 43.00 695
42 OLARIU COSMIN 42.00 260
43 NECHIFOR BOGDAN 42.00 276
44 CHIS SORIN 42.00 321
45 DAN DIANA EVELINE 42.00 428
46 ANDRASI NELUTU 42.00 649
47 GETVAN ANDRU 42.00 675
48 PIRJOL VICTOR DENIS 42.00 686
49 SEVCENCO DANIEL DAN 41.00 315
50 JURJESCU IOAN 41.00 320
51 SAVOAEA IONELA 41.00 383
52 VERSAN STEFAN 41.00 403
53 BOTI MARIANA 41.00 426
54 CIOLAN IONUT 41.00 435
55 MOSONI ARMINIO FABIAN 41.00 482
56 DEHELEANU DUMITRU 41.00 521
57 BALUTA MARIAN CATALIN 41.00 615
58 ANGHEL RENE CORNEL 41.00 624
59 ANGHEL MIHAI CORNEL 41.00 644
60 TOFAN OVIDIU COSMIN 41.00 690
61 CORNEAN ILIE PETRU 40.00 384
62 DOMANYEK ERNEST 40.00 427
63 SERBANOIU CLAUDIU MIREL 40.00 448
64 GRECESCU CRISTIAN 40.00 480
65 GRECESCU NICOLAE 40.00 481
66 PAUL NICOLAE PETRU 40.00 493
67 CIRESAN LAVINIA 40.00 501
68 ENOAICA FLORIN 40.00 525
69 INDRICAU CRISTIAN 40.00 653
70| FLOREA COSMIN GABRIEL 40.00| 654
71 KISS ANDREA LORENA 40.00 688
72 LUNGU MARIANA OANA 39.00 257
73 BELNICEANU NICOLETA 39.00 258
74 BERBECE MINODORA 39.00 289
75 LUPEA GABRIEL 39.00 520
76 GRUIA IULIU RAZVAN 39.00 551
77 CERNESCU FLORIN 39.00 594
78 GHEDOVESCU CLAUDIA 39.00 619
79 PETRESCU ROLAND 39.00 661
80 NICOARA MIHAI BOGDAN 39.00 665
81 MUNTEAN OANA 38.00 458
82 MUNTEAN CIPRIAN 38.00 459

Nr. crt. Nume Punctaj Nr. dosar
83 JIVULESCU GRATIELA 38.00 479
84 PECEARA ANREEA 38.00 509
85 GIURGIU NICOLETA 38.00 511
86 MICULA SERGIU 38.00 512
87 MICULA PAUL 38.00 513
88 BRINAS LIVIU 38.00 529
89 VIERESCU LAURENTIU CRISTI 38.00 593
90 PELESCA CONSTANTIN FLAVIU 38.00 598
91 JUCU ALINA MARIA 38.00 606
92 DOSPIN CRISTIAN 38.00 612
93 NYISZTOR FLORIN 38.00 617
94 BUDARIU ARMINA MELANIA 38.00 621
95 HERENY MARIO 38.00 626
96 CANTONEANU ALEXANDRU 38.00 628
97 STURZU MIHAELA 38.00 650
98 BACIU NATALIA 38.00 652
99 UNGUREANU ALINA 37.00 156
100 RUS MARIA 37.00 339
101 ALMOSDI FLAVIUS 37.00 388
102 LUNGU DANIELA 37.00 460
103 MARTENIUC IOAN 37.00 523
104 ALEXANDRU ANDREEA 37.00 620
105 CRETU OLIVIA 36.00 399
106 NASTIUC IONELA 36.00 503
107 BUCUR CRISTIAN 36.00 530
108 CRACIUN OTTO FLORIN 36.00 553
109 PETCONI VALENTIN 36.00 556
110 CIURESCU LAVINIA 36.00 627
111 MACOVEI CORINA 35.00 623
112 SIMON CRISTINA 34.00 391
113 NICOLI STEFANICA 34.00 440
114 FECHETE LOREDANA 34.00 491
115 PELE ALEXANDRU 34.00 540
116 TIRDA CRISTIAN 34.00 560
117 NECHITA CRISTIAN 34.00 600
118 CRISTEA DARIUS 34.00 611
119 CIRESAN ROXANA 33.00 504
120 SIMA DANIELA 33.00 531
121 RISCU GHEORGHE 33.00 554
122 ORHA CLAUDIA 33.00 651
123 POPA IONEL 33.00 668
124 CUTRICICHI CRISTIAN 31.00 443
125 TALPES NICOLETA 31.00 559
126 DIMOFTE CRISTIAN 31.00 569
127 ZELISCA CALIN 29.00 613
128 SARBU SEBASTIAN PETRU 29.00 639
129 MONINET NASTASIA 26.00 527



MM oonn ii tt oo rruu ll   dd ee   LL uu gg oo jj martie 2010

MM oo nn ii tt oo rruu ll   ddee   LL uu gg oo jj
Comitetul de redacţie

Editori coordonatori: Andreea Mărgineanţu 
Liviu Savescu

Secretar de redacţie: Mirabela Longa
Relaţii cu publicul: Angelica Rus

Redactori: Maria-Elena Stămurean
Monica David
Mihaela Ştefănescu
Claudia Lupulescu
Claudia Biriescu
Luci Dumitrache

Fotoreporteri: Aurel Jurubiţă
Raoul Rusalin

Departament IT: Flavius Niga
Corectură: Adriana Weimer

Pe 24 februarie 2010, în
ca drul manifestării
“Dra gobetele sărută fe te -

le”, Muzeul de Istorie, Et no -
gra fie şi Artă Plastică a or ga -
nizat o miniexpoziţie de et no -
grafie pe scena Teatrului Mu ni -
cipal Lugoj. 

DACIANA VUIA
Expoziţia a etalat obiecte din pa -
tri monial muzeal, cu o valoare
deo  sebită - piese de mobilier ţă ră -
nesc (scaune, masă, ladă de zes tre,
su cală), ţesături şi port po pu lar din
zo na Lugojului (ca trin ţe, oprege,
laibere, ştergare, po nievi, faţă de
masă) dar şi vase de ce ramică. În
ideea conservării pa tri mo niu lui

spi ritual şi material al spa ţiu lui ru -
ral de odinioară, ma ni fes ta rea a ur -
mă rit restaurarea unei vechi săr bă -
tori a calendarului po pular ro mâ -
nesc - Dragobetele. Ui  tată de mit
la început de secol XX, săr bă toa -
rea se reinventează sub ochii
noştri, ca o replică la con curentul
său direct, săr bă toa rea Sf. Va len -
tin, una de import, mult prea uşor
adop tată, după pă rerea noastră, de
ro mâni.

Acţiunea face parte dintr-un
pro  iect de parteneriat – „Di ver si -
ta  te şi multiculturalitate”- în che iat
în tre Muzeul din Lugoj şi Şcoa la
Ge nerală Nr. 3, Şcoala Ge ne rală
Nr. 6 şi Şcoala de Muzică. Coor -

do naţi de profesoarele Dana Pe tro -
vici şi Denisa Dimulescu, toţi ele -
vii participanţi au purtat cos tume
po pulare specifice et nii lor română,
ger mană, ucraineană şi rromă,
cân tând şi dansând pe aceste rit -
muri.

Cuvântul de deschidere l-au
avut prof. Dana Petrovici, dr.
Wallner Bărbulescu Luminiţa,  di -
rec torul Muzeului şi muzeograf
drd. Daciana Vuia. Folosirea tim -
pu lui modern în a valorifica tre cu -
tul a fost ilus tra tă prin organizarea
unui concurs de Miss şi Mister
Dra gobete, câş tigat de elevii Pa tri -
cia Sârbu, res pectiv Răzvan Dima
(Şcoala Ge ne rală Nr. 6).

SILVIA BLOCH
În perioada 11 martie – 30 apri lie,
la Galeria Pro Arte sunt ex puse lu -
cră rile a 60 de artişti plas tici din
Ti mişoara, Reşiţa, Lugoj şi Dro -
beta Turnu-Severin. Ci tân du-l pe
pro fesorul univ. dr. Ioan Iovan, cel
ca re a deschis ver ni sajul ma ni fes -
tării: „Salonul lu go jean, prin larga
participare ar tis tică întregeşte un
spa ţiu de crea ţie amplu, cir cum -
scris spi ri tua lităţii bănăţene şi fun -
da mentat pe experienţa şcolii ti mi -

şo rene de artă”. Făcând o trecere
în revistă a artiştilor prezenţi la sa -
lon, nu pu tem să nu remarcăm fap -
tul că din cei 63 de artişti ex po -
zanţi, 22 sunt fie originari din
Lugoj, fie şi-au început cariera şi
au atins ma turitatea artistică ac ti -
vând în Lu goj.

Viaţa culturală întregeşte şi
îm plineşte existenţa unui oraş, iar
Lu gojul trebuie să-şi păstreze lo -
cul de centru cultural şi spiritual
al Banatului.

RAMONA ŢĂRANU
Sală plină miercuri, 10 martie la
Tea trul Municipal “Traian Gro -
zăvescu”, unde liceenii din Lu -
goj i-au susţinut pe colegii lor
an grenaţi în concursul „Cine ştie
câş tigă”, organizat de Radio Ro -
mânia Cultural. 

„Cine ştie câştigă” este o
emi siune de cultură generală cu
pes te 60 de ani de istorie la So -
cietatea Română de Ra dio -
difuziune. 

La start, s-au înscris trei con -
curenţi de la tot atâtea licee din
Lugoj. Este vorba de Dan Andrei
Da mian, de la Colegiul Naţional
„Coriolan Brediceanu”, Larisa
Diana Berzava de la Colegiul
Na ţional „Iulia Hasdeu” şi Ionuţ
Ale xandru Moscaliuc, de la „Va -
leriu Branişte”. Ei au răspuns la
în trebări legate de istoria şi per -
sonalităţile Lugojului. 

Realizatoarea emisiunii, An -
dreea Ionescu, şi redactorul Ovi -
diu Chira s-au declarat încântaţi
de atmosfera în care s-a des fă şu -
rat concursul.

Concursul s-a desfăşurat în
co laborare cu Primăria mu ni ci -
piu lui Lugoj, Biblioteca Mu ni ci -
pală şi Teatrul „Traian Gro ză ves -
cu”, parteneriatul media fiind
asi gurat de TenTv, „Redeş tep -
tarea” şi Nova FM. 

De altfel, juriul a fost com -
pus din reprezentanţi ai acestor
in stituţii: Henrieta Sazbo, di rec -

GABRIELA GONGOLA
Nevoia de combatere a fe no me -
nului violenţei domestice şi de in -
for mare cu privire la serviciile
exis tente de susţinere a victimelor
vio lenţei domestice şi a abuzului
se xual, a condus la necesitatea
rea lizării unei campanii stradale,
în tr-o zi dedicată iubirii, de
Dragobete. 

Direcţia de Asistenţă Socială
Co munitară a invitat Asociaţia
pen tru Promovarea Femeii din Ti -
mi şoara, pentru a derula, în par -
teneriat cu Colegiul Naţional „Co -
riolan Brediceanu” şi Clubul Co -
pii lor Lugoj,  Campania, “Iubirea
nu naşte violenţă”. Cu acest prilej,
a fost amenajat un stand pentru
va lorificarea articolelor con fec ţio -
nate de beneficiarii centrelor de zi
pentru minori şi adulţi cu han di -
cap şi ai Complexului pentru per -
soa ne vârstnice “Sf.Nicolae”. În -
dră gostiţii s-au putut fotografia în -
tr-un cadru special creat pentru
aceasta ocazie. Toţi voluntarii im -
p licaţi au împărţit fluturaşi şi au
în drumat trecătorii la standul cam -

FLAVIA CORAŞ
Un eveniment cultural inedit a
avut loc vineri, 19 februarie, la
Tea trul Municipal Traian Gro -
ză vescu. Prezent în mijlocul lu -
go jenilor, poetul şi cantautorul
fă geţean George Popovici şi-a
lan sat ultimul său volum de
ver suri - “Tăceri în amurg”.
Lan  sarea a îmbinat poezia cu
mu  zica de bună calitate.

George Popovici se află la
cel de-al patrulea volum de poe -
zie ieşit de sub tipar. “Tă ceri în
amurg”, apărut la Edi tu ra “Eu -
beea” din Timişoara, a pri mit
încă de la început apre cieri foar -
te bune din partea cri ticii. Lan -
sa rea de la Lugoj a fost făcută în
ca drul unei şe dinţe festive a Ce -
naclului “Ano timpuri”, ce func -
ţio nează sub egida Casei de Cul -
tură a Mu nicipiului. George Po -
po  vici, membru al Cenaclului
“Geor  ge Gârda” din Făget, s-a
ară  tat încântat de lansarea or ga -
ni  zată la Lugoj. Despre creaţia
sa au vorbit Ion Oprişor, coor do -
na tor al cenaclului lugojean
“Ano  timpuri”, Ion Căliman, Si -
mo na Avram, Maria Ro go be te,
Lu creţiu Epure, Cristian Ghi nea
şi editorul timişorean Ilie Che la -
riu. La lansare au par ticipat o
sea mă de scriitori fă ge ţeni, prin -
tre care Ion Gheor ghe Oltean şi
Ar cadie Chir ş baum, precum şi
re prezentanţi ai tipografiei FED
din Lugoj, ca re au asigurat con -
cep ţia şi ţi nuta grafică a vo lu mu -
lui. Co ri na Munţiu şi Maria Ro -
go bete, ac triţe ale Teatrului Mu -
ni cipal “Tra ian Grozăvescu”, au
re citat un grupaj de poezii ale
poe tului fă geţean. A urmat un
dialog mu zical între cantautorii
Va sile Gon doci şi George Po po -
vici, ca re au interpretat piese
folk, iar atmosfera a fost în tre gi -
tă de Ioan Vodicean, primarul lo -
ca  li tă ţii Săvârşin din judeţul
Arad, prie t en al autorului, care i-
a de lec tat pe cei prezenţi cu sa -
vu  roase poezii în grai.

Dragobetele serbat 
într-o inedită expoziţie

Salonul Artelor Vizuale 
la Galeria Pro Arte

„Iubirea nu naşte violenţă”

paniei, pentru a fi  informaţi des -
pre frecvenţa abuzului şi despre
exis tenţa serviciilor oferite de
Aso ciaţia pentru Promovarea Fe -
meii din Timişoara. Au fost îm păr -
ţite pliante şi diseminate informaţii
pen tru peste 500 de oameni, cu
pri vire la fenomenul violenţei do -
mes tice şi a existentei Asociaţiei
APFR din Timişoara, care sprijină
vic timele acestui fenomen, iar 10

fe mei din Lugoj vor beneficia de
ser vicii gratuite timp de o săp tă -
mână in Timişoara. Aceasta cam -
pa nie nu s-a limitat doar la in for -
ma rea  trecătorilor, iar daca cu -
noaş teţi o femeie victimă a vio -
lenţei în familie, ajută-ne să o aju -
tăm! Sună la 0256/293203, linia
de criză - Telefonul albastru, sau la
Di recţia de Asistenţă Socială Co -
munitară Lugoj, cam 12.

Voluntarii implicaţi în proiect au îndrumat trecătorii 
la standul campaniei

„Tăceri 
în amurg“ 
s-a lansat 
la Lugoj

Au ştiut şi au câştigat
toarea Bibliotecii Municipale,
Con stantin Ilie, actor al teatrului
lu gojean, Liviu Savescu şi Raoul
Ru salin din partea Primăriei şi
jur nalistul Cristian Ghinea. 

După şase probe individuale,
una comună şi două reprize adre -
sate de întrebări adresate celor
din sală, Dan Damian s-a situat
pe locul întâi, urmat în ordine de
Larisa Berzava şi de Ionuţ Mos -
caliuc. 

Lor li s-au alăturat Valentina
Teo dorescu de la Colegiul „Iulia
Has deu” şi Adelina Antal de la
Co legiul „Coriolan Brediceanu”,

ca re au răspuns corect la probele
adresate publicului. 

Câştigătorilor le-au fost ofe -
rite premii din partea Radio Ro -
mâ nia Cultural şi a Editurii „Vre -
mea”. Primăria Municipului Lu -
goj a pus la bătaie 500 de lei
pentru premiul întâi, 400 res pec -
tiv 300 pentru locurile ur mă toa -
re, iar cei care au răspuns corect
din sală au primit câte 100 de lei. 

Pentru cei care vor să re tră -
ias că atmosfera concursului, emi -
siunea va fi difuzată pe Radio
Ro mânia Cultural în 18 aprilie,
de la ora 17.30.


