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Monitorul de

Lucrările de asfaltare
din municipiul Lugoj
sunt în plină desfăşurare
În prima etapă vor fi refăcute 19 străzi

Până la această oră au
fost finalizate deja patru
străzi – Gheorghe Doja,

Ion Luca Caragiale, Libertăţii
şi Banatului. În această pe ri oa -
dă demarează lucrările pe
stră zile Ion Popovici Bă nă ţea -
nul, A.C. Popovici, Caraiman,
Ana Ipătescu şi Insulei.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În paralel, se lucrează în mai
mul te locaţii, la cosmetizarea
bor durilor, respectiv la ame na -
jarea geigerelor de scurgere. Ast -
fel, din cele 19 străzi cuprinse în
prima etapă de asfaltare, doar trei
vor rămâne nefăcute după data
de 1 iunie: Bucegi, Cuza Vodă şi
Ani şoara Odeanu. În acest ultim
caz, lucrările de asfaltare sunt
amâ nate până la înlocuirea re -
ţelei de canalizare, veche de
peste 50 de ani.

Totodată, în aceste zile de -
ma rează proiectarea pentru cea
de-a doua etapă de asfaltări. În
acest caz, lucrările sunt pro gra -
ma te să înceapă după data de 1
iunie, pe listă fiind înscrise stră -
zile: 13 Decembrie, Gheorghe
La zăr, Timotei Cipariu, Olari,
Boc şei, Panselelor, Vlad Ţepeş,
Zo rilor, Izlazul Mic, In de pen -
den ţei, Strugurilor, Hezerişului,
George Dobrin, Vasile Goldiş şi
Dimitrie Cantemir. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Joi, 1 aprilie, ora 9.00, be ne fi -
ciarii apartamentelor ANL au
fost invitaţi în Sala de Con -
siliu din cadrul Primăriei Mu -
ni cipiului. În prezenţa dom nu -
lui primar Francisc Boldea,
tinerilor li s-au înmânat con -
trac tele de închiriere şi cheile
lo cuinţelor. 

Cu acest prilej, edilul şef a
anun ţat intenţia de amenajare
a unor locuri de parcare, pre -
cum şi a unor spaţii verzi, pe
ca re urmează să fie amplasat
un complex de jocuri pentru
copii. În prezent, sunt ame na -
ja te locurile de parcare, după
ce au fost finalizate sistemele
de scurgere a apei pluviale.
De asemenea, domnul primar
le-a recomandat beneficiarilor
să îşi desemneze un re pre zen -
tant de scară, care să se ocupe
de administrarea spaţiilor co -
mu ne din imobil. Tinerilor li
s-a comunicat în mod expres
fap tul că este interzisă orice
mo dificare a structurii in te -
rioa re a locuinţelor pe pe ri oa -
da de garanţie, respectiv în ur -
mă torii 2 ani. Potrivit noii le -
gislaţii în domeniu, be ne fi cia -
rii apartamentelor ANL vor
pu tea cumpăra locuinţele, în
con diţiile prevăzute de lege. 

În paralel, s-a procedat la
apartamentarea celor 20 de lo -
cuinţe finalizate în cursul anu -
lui trecut, în vederea vânzării
lor. Vor fi apartamentate, de
ase  menea, cele 38 de unităţi
lo cative situate în str. Ca ran -
se be şului, nr. 2, care vor fi şi
ele vândute cetăţenilor.

Continuare în pag. 3
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Fonduri nerambursabile
pentru un centru de zi
destinat copiilor aflaţi 
în situaţii de risc

Serviciile sociale prestate
de Cantina de Ajutor Social

MARIA ELENA STĂMUREAN
Prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 13/ 25.02.2010, s-a aprobat
me todologia de acordare a unor
pres taţii sociale sub formă de „ti -
chete sociale”, pentru per soa nele
vârstnice de pe raza mu ni -
cipiului.

Pentru a putea beneficia de
acest ajutor lunar pentru anul
2010, persoanele vârstnice tre -
buie să îndeplinească cu mu lativ
câteva con diţii: să aibă vârsta
legală de pen sionare, să do mi -
cilieze  sau să aibă reşedinţa în
mu nicipiul Lu goj, iar în luna an -
terioară de pu ne rii cererii au
realizat un venit de pâ nă la 400
lei/ membru de fa milie. 

Pentru prima lună (martie),
s-a aprobat acordarea acestor
pres taţii sociale pentru un număr
de 29 de persoane vârstnice ce
au în deplinit condiţiile de mai
sus. Echi pa Monitorului de

Lugoj a stat de vorbă cu M.S.,
un pen sio nar în vârstă de 93 de
ani: „Mă bu  cur mult de aceste
tichete, pen tru că am o pensie
mică şi de mul te ori trebuie să
renunţ la une le ali mente pentru
a-mi plăti fac turile. Acum îmi
pot cumpăra şi fructe şi o mân -
care mai bună”. No na genarul
lugojean mai be ne ficiază de în -
grijire la domiciliu con form
Legii 17/2000 şi a bene ficiat de
Pre miul de Excelenţă în va loare
de 300 lei.

La rândul său, V.I., un alt
pen  sio nar care a atins venerabila
vâr stă de 96 de ani, beneficiar al
aju to rului social conform Legii
416/2001 şi al Premiului de Ex -
ce len ţă, ne-a declarat: „Am doar
125 lei ajutor social. Tichetele
as tea îmi sunt de mare ajutor,
pen tru că pot şi eu să îmi cumpăr
ceva bun de mâncare. Vă mul ţu -
mesc mult!”

Un alt beneficiar al ti che te -
lor de ajutor social, M.D. ne-a
spus: „Sunt persoană cu han di -
cap, iar aju torul de 234 lei nu
îmi ajunge nici de medicamente,
dar să îmi iau de mâncare! Cu
tichetele astea pot să mă gos po -
dăresc mult mai bine. Sunt foar -
te bucuros!” În vâr stă de 85 de
ani, pensionarul lu go jean mai
be neficiază de ajutor pen tru han -
dicap şi îngrijire la do mi ciliu,
conform Legii 17/2000. „Eu
sunt singură şi mă descurc tare
greu. Mă bucur mult de ti chete,
pen tru că pot să îmi cumpăr ali -
mente, iar din  pensie pot să îmi
plătesc cheltuielile fără să mai
împrumut bani pe care apoi abia
îi dau înapoi”, a mărturisit şi
H.M. (69 de ani), care mai be ne -
ficiază de servicii pentru vârst -
nici în Cen trul de Zi şi de ajutor
pentru han dicap.

Biroul Management
Proiecte Eu ro pene din
cadrul Primăriei Mu ni -

cipiului Lugoj împreună cu Di -
rec ţia de Asistenţă Socială Co -
mu nitară Lugoj au elaborat un
pro iect de finanţare intitulat
„Cen tru de zi pentru copiii
aflaţi în situaţii de risc din
municipiul Lugoj”.

RAMONA ŢĂRANU
Proiectul a fost transmis la Au -
toritatea Naţională pentru Pro tec -
ţia Drepturilor Copilului Bu cu -
reşti, aflată sub autoritatea Mi nis -
terului Muncii, Familiei şi Ega -
lităţii de Şanse, în data 30 martie.

Obiectivul general al pro -
iectului îl constituie îm bu nă tă ţi -
rea condiţiilor de viaţă ale co pii -
lor aflaţi în situaţii de risc social
din municipiul Lugoj prin în fiin -
ţarea unui Centru de zi pentru în -
grijirea acestora.

Locaţia Centrului de zi va fi
pe strada A. D. Xenopol, nr. 5, iar

prin înfiinţarea acestuia se ur -
măreşte:

� acordarea de asistenţă me -
dicală şi psihologică pentru 15
copii aflaţi în situaţii de risc
social din Lugoj; 

� consiliere psihologică pen -
tru 15 familii cu copii în situaţii
de risc; 

� program educaţional şi re -
creativ pentru 15 copii din oraşul
nostru.

Beneficiarii direcţi ai ser vi -
cii lor furnizate sunt 15 copii cu
vâr ste cuprinse între 3 şi 14 ani,
care provin din familii deza van -
ta jate socio-economic şi ai căror
pă rinţi cu greu fac faţă di fi cul -
tăţilor cotidiene, existând riscul
se parării copilului de familia sa. 

În cazul în care cererea de fi -
nan ţare va fi aprobată, rezultatele
preconizate ale proiectului sunt:

� Construirea şi dotarea unui
centru de zi pentru îngrijirea
copiilor în situaţii de risc;

� 15 copii din municipiul

Lu  goj aflaţi în situaţii de risc
asis taţi social (medical, edu ca -
ţional, psihologic);

� 15 familii cu copii aflaţi în
si tuaţii de risc din municipiul Lu -
goj consiliate psihologic;

� Servicii de specialitate
pen  tru aproximativ 100 de copii
aflaţi în situaţie de risc în urmă to -
rii 3 ani de la darea în funcţiune a
centrului de zi;

� Un număr de 4 angajaţi ai
DASC Lugoj vor fi instruiţi în
do meniul specific activităţii aces -
tora;

� Înfiinţarea unui nou ser vi -
ciu în cadrul DASC Lugoj, deci
im p  licit creşterea capacităţii ad -
mi nistraţiei lugojene de a furniza
ser vicii sociale.

Valoarea totală a proiectului
se ridică la suma de 87.561,20
euro. Asistenţa financiară ne ram -
bur sabilă solicitată este de
74.738,21 Euro (85,36%), iar
con tribuţia proprie reprezintă
12.822,99 Euro (14,64%).

15 copii din Lugoj vor beneficia de serviciile Centrului 

MARIA ELENA STĂMUREAN
Cantina de Ajutor S ocial se sub -
ordonează Direcţiei de Asis ten -
ţă Socială Comunitară, şi pres -
tează servicii sociale gratuite sau
contra cost persoanelor aflate în
situaţii economico-sociale sau
me dicale deosebite.

Aceste servicii se acordă
încă din 1957, de la apariţia
Hotărârii Con siliului de Miniştri
nr. 454 din 6 aprilie 1957 pri -
vind asis ten ţa bătrânilor pen sio -
nari şi ne pen sio nari. Cantina de
Ajutor Social este acreditată
con form pre ve de rilor legale în
vi goare. 

Pot beneficia de serviciile
ofe  rite de Cantină:

a) copiii în vârsta de până la
18 ani, aflaţi în întreţinerea ace -
lor fa milii al căror venit net me -
diu lu nar pe o persoană în în tre -
ţinere este sub nivelul venitului
net lu nar, pentru o persoana sin -
gură, luat în cal cul la stabilirea
aju to rului social;

b) tinerii care urmează
cursuri de zi la instituţiile de în -
vă  ţământ ce funcţionează în
con  di ţiile legii, până la ter mi -
narea aces tora, dar fără a depăşi
vârsta de 25 de ani, respectiv 26
de ani în cazul celor care ur mea -
ză studii su perioare cu o durată
mai mare de 5 ani, care se află în
situaţia pre văzută mai sus;

c) persoanele care bene fi cia -
ză de ajutor social sau de alte
aju  toare băneşti acordate în con -
di ţiile legii şi al căror venit este
de până la nivelul venitului net
lunar pentru o persoană singură,
luat în calcul la stabilirea aju -
torului so cial;

d) pensionarii;
e) persoanele care au îm pli -

nit vâr sta de pensionare, aflate
într-una dintre următoarele si -
tuaţii: sunt izolate social, nu au
sus ţi nă tori legali, sunt lipsite de
venituri;

f) invalizii şi bolnavii cro -
nici;

g) orice persoană care, tem -
po rar, nu realizează venituri.

Cantina de ajutor social
pres  tează următoarele servicii

so ciale per soanelor
îndreptăţite:

a) pregătirea şi servirea a
două me se, zilnic/persoană,
prân  zul şi cina, în limita alo ca -
ţiei de hrană prevăzute de regle -
men tă rile lega le;

b) transport gratuit numai
pen tru persoanele care bene fi -
cia ză de distribuirea hranei la
do  mi ciliu;

Serviciile sociale prevăzute
de lege se prestează gratuit pen -
tru persoanele îndreptăţite, care
nu au venituri sau ale căror ve -
ni turi sunt sub nivelul venitului
net lunar, pen tru o persoană sin -
gură, luat în cal cul la stabilirea
aju to ru lui so cial. Persoanele în -
drep tăţite să be ne ficieze de
serviciile cantinei de aju tor
social şi care realizează ve ni turi
ce se situează peste nivelul ve -
nitu lui net lunar, pentru o per -
soana sin gu ră, luat în calcul la
sta bi lirea aju to rului social, pot
be neficia de ser viciile can tinei
de ajutor social, cu plata unei
con  tri buţii de 30% din v e nitul pe
per  soa nă, fără a se depăşi costul
me selor ser vite, calculat pe
aceeaşi pe rioadă.

Beneficiarii de ajutor social
au dreptul la serviciile cantinei
de aju tor social pe bază de
anchetă so cia lă, potrivit dis po -
ziţiei pri ma ru lui. Hrana pentru
cele două mese se distribuie, de
regulă, o da tă pe zi, la se diul
can tinei. Per soa nelor care, din
mo tive obiec tive, re zul ta te din
an  cheta so cia lă, nu se pot de -
plasa la sediul can tinei, li se dis -
tri buie hra na pen tru cele doua
me se zilnice la do miciliu, o dată
pe zi, trans por tul gratuit al aces -
teia fiind apro bat de şeful can -
tinei de ajutor social. Ce rerile
pentru prestarea ser viciilor de
asistenţă socială de că tre cantina
de ajutor social se aprobă de
către Directorul exe cutiv al
Direcţiei de Asis tenţă So cial ă
Co munitară.

Masa se serveşte pe baza
unui  abo nament lunar, care  se
eli  be rea ză pe durata unei luni
ca len da ris tice, în baza  cererii
fă cute de către so licitant  şi
apro  bată de către  Pri mar la re -
co   man darea Directorului  Di      rec ţiei
de Asistenţă Socială în ur ma

unei an chete sociale.  Ab o na -
men   tele se eliberează în baza
Dis  po ziţiei Primarului de către
Ser  vi ciu lui Ajutor Social, care
ţi ne evi den ţa acestora şi în toc -
meş te do sa rele şi anchetele so -
cia le pentru fie ca re caz în parte.
Abo namentul cu  prin de date de
iden tificare ale per soa nei res -
pec tive (nume şi pre nu me, cod
nu meric personal, seria şi nu mă -
rul actului de iden titate) şi du pă
caz al  persoanei îm pu ter ni ci te
să ridice masa (în cazul mi no ri -
lor şi al persoanelor ne de pla sa -
bi le)  şi es te valabil nu mai cu
ştam pila uni tăţii emi tente.

Baza materială necesară
func ţio nării Cantinei de ajutor
social şi con trolul activităţii
aces teia se asigură de către Con -
siliul Local al municipiului Lu -
goj, prin Direcţia de Asistenţă
Socială Comunitară, al cărei ser -
viciu subordonat este Can tina.
Fi nan ţa rea se face din bu ge tul
local. Pen tru buna func ţio nare a
can tinei de ajutor social, be ne -
ficiarii serviciilor sociale oferite
de aceas ta au obligaţia să res -
pecte pro  gramul stabilit pentru
servirea me  sei, păstrarea cu -
răţeniei lo ca lului şi a bunurilor
unităţii, pre cum şi măsurile de
igienă.

Cuantumul alocaţiei zilnice
de hrană/persoană pentru Can ti -
na de aju tor social se stabileşte
şi se in de xează prin hotărâre a
Gu ver nu lui. Actualmente este în
vi goare HG nr. 421/ 2008 pri -
vind sta bilirea ni ve lului minim
al alo caţiei zilnice de hra nă pen -
tru con sumurile co lec  tive din in -
sti tuţiile publice de asis tenţă so  -
cială. 

Contribuţiile da torate de per   -
soanele beneficiare ale ser vi cii -
lor cantinei de ajutor so cial se
fac ve nit la bugetul local, iar în -
ca sările pro venite din alte ac ti -
vităţi, în con di ţiile prevăzute de
lege, rămân la dis poziţia cantinei
de ajutor social, pentru îm bu nă -
tă ţirea hranei per soa ne lor asis -
tate. Hrana se serveşte la ghi şeu
pen tru un procent de 90% din tre
be neficiari, care primesc mân  -
carea în recipientele distribuite
de către cantină.

GABRIELA CĂLINA GONGOLA

Direcţia de Asistenţă Socială Co -
mu nitară din cadrul Consiliului
Lo cal Municipal Lugoj, în par te -
neriat cu Asociaţia Asistenţilor
So ciali din Banat, au organizat
vi neri, 26 martie, ora 09.00, o în -
tâl nire pe tema „Dezvoltarea re -
la ţiilor sociale - Realităţi şi per -
spec tive”. Acţiunea, găzduită de
Sa la de Consiliu a Primăriei Mu -
ni cipiului Lugoj, a fost or ga ni -
zată în cadrul Zilelor Asistenţei
Sociale. 

La eveniment au participat
re prezentanţi ai Centrului Edu -
ca tiv Socio-Sanitar Sf. Ioana
An ti da, ai Asociaţiilor Cle men -
tina şi Caritas, ai Casei Estera şi
ai Ca sei Flora. Au mai fost pre -
zenţi membri ai Asociaţiei Per -
soa  ne lor cu handicap fizic, lo -
co motor, re prezentanţi ai bise ri -
ci lor,  ai Po liţiei de Proximitate,
pre cum şi asistenţi sociali din
ca drul Spi ta lului Municipal şi ai

Asistenţii sociali s-au întâlnit la Lugoj

centrelor re zi denţiale din subor -
di nea DGASPC Timiş.

În cadrul întâlnirii au fost
abor date teme specifice, între
care amintim: promovarea mo de -
le lor de bune practici; crearea re -
ţelei de servicii sociale la nivel
lo cal; schimbul de informaţii
des pre programe de finanţare; fa -

ci litarea parteneriatelor între in -
sti tuţii publice locale şi or ga ni za -
ţii neguvernamentale; va lo ri fi ca -
rea experienţelor profesionale şi
instituţionale; identificarea pro -
ble melor cu care se confruntă in -
sti tuţiile/organizaţiile care oferă
servicii sociale si modalităţi de
soluţionare. 

Tichete sociale pentru persoane vârstnice
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Continuă lucrările de asfaltare 
a străzilor din municipiu

De asemenea, în cursul zilei de
mier curi, 14 aprilie, a avut loc
achi ziţia pentru repararea dru -
mu rilor cu piatră cubică sau
balast. Sunt incluse aici străzile
pe care nu se mai intervine în
perioada ur mătoare. 

Faleză nouă între Podul de
Fier şi Piaţa Agroalimentară

Pentru buna desfăşurare a lu cră -
rilor, municipalitatea a transmis
scrisori tuturor lugojenilor care
lo cuiesc pe străzile cuprinse în
cea de-a doua etapă de asfaltare,

Continuare din pag. 1 so licitându-le acestora ra cor darea
la reţeaua de apă şi ca na li zare
până la data începerii lu cră rilor.
„Am primit scrisoarea de la pri -
mărie săptămâna trecută. Mi se
pare normal să facem toate lu -
crările înainte de asfaltare, altfel
degeaba se mai lucrează. Ori cum,
salutăm această iniţiativă”, ne-a
declarat Ioan P., un locatar de pe
strada Vlad Ţepeş. 

Şi ce tă ţe nii care lo cu iesc pe
strada He ze rişului sunt bu curoşi
că, în sfâr şit, vor scăpa de praful
şi no roa iele de până acum: „De
ani de zile aşteptăm acest lu cru.
Vara, nu poţi deschide un geam
pentru că toată casa se umple de

praf, mai ales când trec ma şinile
mari. Când plouă iar nu e bine,
pentru că se fac nişte no roaie, de
îţi tre buie cizme de cau ciuc. Abia
aş teptăm să locuim şi noi pe o
stra dă asfaltată”, ne-a măr turisit
Elena A.S.

Tot în aceste zile a avut loc
achi ziţia pentru dalarea celor
8.000 mp de trotuar. Totodată, a
fost finalizat proiectul tehnic al
zi dului de sprijin dintre Podul de
Fier şi Piaţa Agroalimentară
„Geor ge Coşbuc”. Urmează eta -
pa de achiziţie a execuţiei, pro -
gra mată să se finalizeze până la 1
iunie, astfel încât trecătorii să nu
mai fie nevoiţi să se deplaseze pe

partea carosabilă. „Este un lu cru
foarte bun! Mai ales pentru noi,
bătrânii, abia avem pe unde să
mergem. Noi ne deplasăm mai
în cet, va fi mult mai bine să pu -
tem merge pe malul Timişului,
fă ră maşini în spatele nostru”, ne-
a declarat Iosif B., un lugojean
ca re merge aproape zilnic la pia -
ţă. Şi Ioana F. apreciază drept bi -
ne venită această iniţiativă: „Eu
merg la piaţă şi de trei ori pe săp -
tă mână, pentru că îi cumpăr me -
reu legume şi fructe proaspete
ce lui mic. Mi-e foarte greu să mă
plimb cu căruciorul pe trotuarul
plin de gropi, cu atât mai puţin pe
partea carosabilă”.

ANDREEA MĂRGINENŢU

Ministrul Apărării Naţionale, Ga -
briel Oprea a fost prezent în vi zi -
tă la Lugoj în data de 26 martie.
În urma discuţiilor dintre domnul
pri mar şi reprezentanţii M.Ap.N.,
au fost solicitate următoarele
obiec tive: Pavilionul A4 - cons -
truc ţie P+3E şi teren aferent în su -
pra faţă totală de 9.500 mp; terenul
în suprafaţă de 43.500 mp. În to -
tal, terenul solicitat are o suprafaţă
de 53.000 mp, în conformitate cu
spe cificaţiile din minuta încheiată
în cursul zilei de 26 martie.

Toate obiectivele solicitate să
in tre în patrimoniul muni ci pa li tă ţii
vor avea drept destinaţie con struc -
ţia de locuinţe pentru tineri, res -
pectiv amenajarea unui sens gi -
ratoriu care va deservi intrarea în

noul cartier de locuinţe. În acest
con text, prin protocolul încheiat
în tre Primăria Municipiului Lu goj,
reprezentanţii Ministerului Apă -
rării Naţionale şi Ministerul Dez -
voltării Regionale şi Turis mu lui,
municipalitatea va pune la dis po -
ziţia tinerilor lugojeni care se an -
gajează în cadrul unităţii mi li ta re
un număr de 25 de unităţi lo ca tive,
din totalul celor 150 de uni tăţi pro -
pu se spre a fi aprobate de Mi nis -
terul Dezvoltării. Totodată, al te 30
de apartamente din Pa vi lio nul A4
vor reveni tinerilor din Lu goj, an -
ga jaţi ai unităţilor mi litare. 

În cadrul întâlnirii cu re pre -
zen tanţii Ministerului Apărării
Na ţio nale, domnul primar a abor -
dat şi problema Cercului Militar
din Lugoj.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Una dintre cele mai importante
pro bleme cu care se confruntă mu -
ni cipalitatea în această perioadă es -
te închiderea gropii de gunoi din
oraş, cel mai târziu în data de 16
iulie. Concomitent, se vor închide
gro pile de gunoi din Buziaş şi Ti -
mi şoara. Edilul şef a avut o discuţie
în acest sens şi cu reprezentanţi ai
Mi nisterului Mediului, dar, fiind

vor ba despre o directivă europeană
în acest sens, nu există nicio po si -
bi litate de amânare a închiderii
gro pii. 

Întrucât Consiliul Judeţean nu
a reuşit până în prezent să ame na -
jeze o groapă de gunoi care să de -
ser vească întregul judeţ, singura
po sibilitate care se întrevede este
trans portarea gunoiului la groapa
din Făget. Aceasta este un deponeu

pri vat, dealtfel singurul autorizat în
în tregul judeţ. Zilnic, la nivelul
mu nicipiului se colectează o can ti -
ta te de gunoi echivalentă cu 21 de
auto gunoiere, care era transportat
la groapa din oraş. Pentru a trans -
por ta însă gunoiul la Făget este ne -
cesară triplarea efectivului de per -
sonal la societatea Salprest. 

Pentru a identifica şi alte po -
sibile soluţii, edilul şef s-a întâlnit

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Comercianţii din bazarul situat în
in cinta Pieţei Agroalimentare
„Geor ge Coşbuc” s-au mutat în
noi le boxe. Vânzătorii au trecut
ast fel, temporar, de la vechile ta -
ra be acoperite cu folii, la mesele
din noul bazar. Repartizarea de fi -
ni tivă a locurilor în incinta noului
ba z ar va fi realizată abia după fi -
na lizarea celei de-a doua clădiri,
res pectiv în perioada 1-15 iunie.

Lucrările la construcţia celui
de-al doilea bazar au demarat deja
în cursul săptămânii trecute, sche -
le tul metalic fiind deja instalat. În
pa ralel, vor fi amenajate noi locuri
de parcare. Însoţit de re pre zen tan -
ţii principalelor servicii implicate,

şe ful executivului a vizitat Piaţa
agro alimentară, în vederea defi ni -
ti vării caietului de sarcini pentru
pro iect, întrucât cele trei proiecte
moş tenite din anii trecuţi prevăd
uti lizarea unor cantităţi imense de
me tal şi a plăcilor de azbociment.
Or, municipalitatea intenţionează
edi ficarea unor construcţii simple,
su ple, care să nu perturbe ac ti vi ta -
tea din piaţă. 

Pentru a permite co mer cian ţi -
lor să îşi desfăşoare activitatea pe
pe  rioada derulării lucrărilor, va fi
re  făcută în primă fază partea din -
spre bazar, apoi cea dinspre Podul
de Fier şi, în cele din urmă, partea
din mijloc. Astfel, două treimi din
pia ţă va fi în permanent func ţională.

Soluţii pentru Baza Ştrand
Primarul municipiului a avut în aceste zile o întrevedere cu re -
prezentanţii unor firme de renume, pe tema refacerii Zonei de
Agrement Ştrand. Pentru realizarea acestui proiect este ne -
cesară însă o sumă  foarte importantă, de care mu ni ci pa li ta tea
nu dispune la ora actuală. Investiţia este cu atât mai ma re cu
cât zona a fost neglijată în ultimii ani de către firma ca re a
concesionat-o. Prin urmare, imobilele s-au degradat foar te
mult. A.M.

Locurile de agrement pregătite pentru
sezonul estival
Serviciul Sere şi Spaţii Verzi desfăşoară lucrări de ame na jare
a zonelor verzi din municipiu. Sunt vizate în special ce le
două locaţii preferate de lugojeni pentru petrecerea tim pu lui
liber în sezonul estival – Plopi şi Cotu Mic. În zona Plopi,
după desţelenirea şi aratul zonei, în această perioadă se va
discui şi se va semăna gazon. De asemenea, va fi adus ni sip şi
elemente de joacă pentru copii. Aceleaşi lucrări vor fi
executate şi în zona Cotu Mic. A.M.

Ministrul Apărării
în vizită la Lugoj

Bazar în haine noi În această vară, Lugojul rămâne fără deponeu cu reprezentanţii unei firme ita lie -
ne, care se ocupă de prelucrarea
de şeurilor şi transformarea aces to -
ra în energie verde. Discuţiile vor
fi reluate în următoarele săp tă -
mâni, în baza unor date tehnice
con crete, în vederea includerii Lu -
go jului într-un proiect european. 

Închiderea vechii gropi 
costă 700 mii lei
O altă soluţie identificată prevede
achiziţionarea a două containere
speciale, cu o capacitate de 24 de
to ne, prevăzute cu sistem de com -
pac tare hidraulic. Acestea ar putea
fi montate pe cele două auto gu no -
ie re aflate în dotarea Salprestului.
Ast fel, se va reduce numărul de
trans porturi la o treime, faţă de ora
ac tuală. 

În această perioadă, mu ni ci -
pa li tatea încearcă identificarea şi
a al tor soluţii pentru rezolvarea
pro  ble mei până în data de 16 iu -
lie, când va trebui demarată pro -
cedura de închidere a gropii de
gu noi. În plus, costurile pentru
această pro ce dură sunt foarte
mari - 700.000 lei - sumă pe care
dom nul primar a solicitat-o Con -
si liului Judeţean. 



M o n i t o r u l  d e  L u g o j aprilie 2010

Născut în anul 1970 în
Măguri Răcătău, ju de -
ţul Cluj, cu paraplegie

con genitală, o maladie in cu ra -
bilă, Vasile Stoica este co n dam -
nat să-şi petreacă toată viaţa în
scaunul cu rotile. Provenind
din tr-o familie săracă şi nu me -
roa să, acesta nu se resemnează,
ci devine un „răzvrătit” îm -
potriva sorţii.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

După un an petrecut la Ti mi şoara,
unde a activat benevol la Fe deraţia
Organizaţiilor Uma ni ta re şi la
Asociaţia Handicapaţilor Lo -
comotori, Vasile Stoica vine la Lu -
goj în 1991 şi frecventează Şcoa la
de Arte. Fire dinamică şi prie -
tenoasă, sportivul a avut ideea de a
parcurge, în căruciorul rulant, pen -
tru prima dată în viaţa lui, o dis -
tanţă de sute de kilometri, „în
semn de prietenie", ca răspuns la
in vitaţia de participare la Con fe -
rin ţa Europeană a Persoanelor cu
Han dicap din Siofok, Ungaria, în
1993. A fost un record personal,
rea lizând un traseu de 340 km în
pa tru zile. Urmează în acelaşi an o
al tă reuşită: Maratonul Curajului

pâ nă în Franţa - 3.400 de km par -
curşi în 40 de zile în cărucior.

În 1995 străbate 10 ţări eu ro -
pe ne, cu ţinta finală Atlanta, unde
se desfăşurau Jocurile Pa ra lim pi -
ce, dar este nevoit să renunţe din
lip să de sponsori, după ce stră bă -
tuse 8.000 de km. Turul lumii a
fost reluat în 1998, când pe par cur -
sul unui an a traversat România,
Un garia, Austria, Germania, Fran -
ţa, Canada, SUA (coasta estică şi
500 km pe coasta vestică), Aus tra -
lia (coasta estică de la Melbourne
la Cairns), Egipt, Turcia, Bulgaria,
în sumând un total de 26.000 km.

Record mondial 
pentru sportivul lugojean
În octombrie 2001, la „College of
the Canyon” din California, a de -
pă şit recordul mondial de 124 km
- aceasta fiind cea mai mare dis -
tan ţă parcursă într-o zi pe o pistă
de stadion - realizând 132 km în
19 ore şi 16 minute. Prin această
vic torie şi-a înscris numele în
„Car tea Recordurilor”.

Preşedinte al Clubului Sportiv
„MARATON '93”, înfiinţat la
Lugoj, Vasile Stoica continuă să-

şi îmbogăţească palmaresul. În
pri măvara lui 2003 a parcurs un
nou traseu-record, de la Los An -
geles la Chicago, pe renumita
Route 66, străbătând 3.800 km în
66 de zile. În 2006, Vasile a în tre -
prins cu succes o nouă expediţie
de peste 5.000 km, dincolo de gra -
niţele handicapului, în căutarea li -
mi telor umane. Destinaţia finală a
fost Cabo Finisterre - sau Capătul
Pă mântului - cel mai vestic punct
al Spaniei şi al Europei.

Pe lângă sport, unde este cam -
pion naţional la probele de viteză şi
re zistenţă, Vasile are o pasiune deo -
se bită pentru artă şi infor ma ti că. El
este pictor şi web designer. Iar prin -
tre hobby-urile sale se află pes -
cuitul, baschetul şi tenisul de ma să.

Ca semn de recunoaştere a me -
ritelor din activitatea sportivă, a
activităţilor desfăşurate privind sen -
sibilizarea opiniei publice faţă de
pro blemele persoanelor cu di za bi li -
tăţi, precum şi pentru pro mo va rea
ima ginii Lugojului şi Ro mâ niei în
lu me, Consiliul Local al Mu ni ci piu -
lui Lugoj i-a acordat lui Va sile Stoi -
ca în anul 1999 titlul de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Lugoj.

CETĂŢENI DE ONOARE 
AI MUNCIPIULUI LUGOJ
Vasile Stoica - dincolo de graniţele handicapului

MARIA ELENA STĂMUREAN

La Congresul Mondial al Romilor, desfăşurat la
Londra, în anul 1971, s-a luat decizia ca ziua de 8
aprilie să devină Ziua In ternaţională a Romilor din
întreaga lume. Tot atunci a fost adop tat, ca imn
internaţional al romilor, cântecul „Gelem, ge lem”.
De asemenea, a fost adoptat şi steagul inter na -
ţional al ro milor, având jumătatea de jos verde,
simbol al câmpurilor în  verzite, şi jumătatea de sus
albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o
roată, simbolizând, pe de o parte, soarta, roata suc  -
cesiunii vieţilor, iar pe de altă parte nomadismul,
în relaţie cu spaţiul originar al Indiei. 

Primăria Municipiului Lugoj, împreună cu
Direcţia de Asis tenţă Socială Comunitară, a mar -
cat Ziua internaţională a romilor în data de 8
aprilie printr-un marş de pe str. Caran se be şului -
platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, unde s-a
dovedit măiestria în tr-ale dansului şi ale cântului
- Primăria Municipiului Lu goj, unde beneficiarii
Centrului comunitar de sprijin au mul ţumit prin
dans autorităţilor locale - Podul de Beton, locul
de unde au fost aruncate pe apă flori şi jerbe de
flori în memoria ro milor ucişi de către nazişti în
cel de-al Doilea Război Mon dial. Marşul a fost
urmat de un dineu. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Una dintre priorităţile avute în vedere de executiv în
aces te zile vizează modernizarea Monumentului Is -
toric de pe stra da Tapiei, edificiu neglijat în ultimii
ani. Ca atare, în aces te zile vor fi montate dalele din
ju rul Monumentului şi va fi asfaltată zona de intrare.
Pen tru că este o zonă foar te bună, aflată în ve ci nă ta -
tea şoselei de centură, şeful exe cutivului a ales să
plan teze aici cei 100 de nuci primiţi de la mu ni ci -
palitatea  oraşului înfrăţit Nisporeni.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Lucrările de reabilitare a reţelei de canalizare sunt în
plină desfăşurare pe străzile Astalaş, Cassian Munteanu
şi Timişului, respectiv Tra ian Grozăvescu şi Anişoara
Odeanu. În pa ralel, se desfăşoară lucrările la Staţia de
Epu rare, care trebuie finalizată în acest an. De ase me -
nea, în tru cât în prezent se lucrează la instalarea con duc -
telor de gaz pe strada Fă getului, în imediata ve cinătate
a şoselei de cen tură, municipalitatea anun ţă cetăţenii din
zo nă că, pe perioada des fă şurării lucrărilor, va fi blocat
canalul deversor de apă de pe par tea stângă a şoselei. 

Ziua Internaţională
a Romilor
sărbătorită la Lugoj

Monumentul de pe strada
Tapiei în vizorul autorităţilor

Lucrări în grafic la canalizare
şi Staţia de Epurare
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Arhiepiscopul Francisco Javier
Lo zano, Nunţiul Apostolic în Ro -
mânia şi Republica Moldova, a
efec tuat o vizită în Eparhia Gre -
co-Ca tolică de Lugoj.

Sâmbătă, 10 aprilie, la ora
9.00, reprezentantul oficial al
Va  ti canului a avut o întrevedere
cu domnul primar Francisc Bol -
dea şi cu domnul viceprimar
Ioan Am bruş. La întâlnire a par -
ticipat şi PS Alexandru Me sian,
Epis co pul Greco-Catolic de
Lugoj.

În cadrul discuţiilor, domnul
pri mar a făcut o scurtă prezentare
a municipiului Lugoj, punând ac -
cent pe ecumenismul local, con -
text în care Arhiepiscopul Fran cis -
co Javier Lozano a declarat: „Noi
trebuie să ne implicăm tot mai
mult pentru a crea unitatea creş -
tină. Faptul că suntem culte di -
ferite nu trebuie să mai fie un mo -
tiv de despărţire, ci de unitate. To -
a te bisericile catolice, sub au to -
ritatea Sfântului Papă, se an ga jea -
ză pe drumul acestei unităţi (…).

Lucrurile care ne unesc sunt mai
multe decât cele care ne se pară”.

De la Primăria Municipiului,
Ar hiepiscopul Francisco Javier
Lo zano s-a oprit la catedrala epis -
copală din localitate, unde s-a
întâlnit cu clerul Proto po pia tu lui
Greco-Catolic Lugoj şi cu re pre -
zentanţii cultelor din mu ni ci piu.

La Lugoj, Nunţiul Apostolic
a mai vizitat Casa memorială
„Epis cop Ioan Ploscaru” şi Cen -
trul educativ socio-sanitar „Sf.
Ioana Antida”.

Biblioteca Municipală va
primi 10 computere noi,
cu licenţă software pen tru

programe Microsoft, pre cum şi
un program complex de in  stru i -
re profesională pentru în treg
personalul. Toate aces tea sunt
posibile datorită unui pro gram
gestionat de Fundaţia IREX şi
finanţat chiar de Bill Gates. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Instituţia lugojeană a fost se lec ţio -
nată în cadrul Programului „Bi -
blio  net - Lumea în Biblioteca
mea”, finanţat de Fundaţia „Bill şi
Me  linda Gates”, având ca obiectiv
fa  cilitarea accesului gratuit la in ter -
net şi instalarea de calculatoare în
bi bliotecile publice din România. 

Programul are patru com po -
nen te principale. În primul rând, se
urmăreşte facilitarea accesului la
informaţii, prin înfiinţarea unei re -
ţele de biblioteci dotate cu com pu -
tere. În acest context, Biblionet
spri  jină cu precădere acele in sti -
tuţii care îşi stabilesc cu prio ri ta te
accesul la informaţie al ce tă ţe ni lor
dintr-o comunitate locală. Un alt
obiec tiv constă în pro mo va rea va -
lo rii bibliotecilor în rân dul co mu -
ni tăţii. Prin im ple men ta rea pro gra -

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Ca şi în anii precedenţi, la ini ţia ti va
executivului, Consiliul Local Mu -
nicipal a adoptat o hotărâre re fe  -
ritoare la sumele de bani ce se acor  -
dă cultelor din oraş. Suma cea mai
mare revine Bisericii Orto do xe
„Ador mirea Maicii Dom nu lui” - 43
mii lei, bani destinaţi ame na jă rii ex -
terioare a clădirii. La rândul său,
Bi serica Ortodoxă „Pogorârea
Sfân   tului Duh” a primit 35 mii lei,
pen   tru pictura interioară. Alţi 30
mii lei au fost direcţionaţi  către Bi -
se  rica Ortodoxă „Sfinţii Arhan gheli
Mi hail şi Gavril” din car tie rul ITL,
ba nii fiind destinaţi fi na li ză rii lu -
cră rilor de construcţii. Bi se rica Or -

to doxă „Sfântul Ioan Bo te ză to rul”
(Cotu Mic) a primit 30 mii lei, în
timp ce pentru Bisericile „Sf. Io sif
Mi tropolitul” (Dealul Vii lor) şi „În -
vie rea Domnului” au fost alo caţi
câ te 25 mii lei. În total, cul tul or to -
dox a primit 213 mii lei. Nu au fost
ne glijate însă nici ce le lal te cul te din
mu nicipiu. Cea mai ma re su mă a
fost alocată Bisericii Ro ma no-Ca -
to lice - 25 mii lei. Ur mea ză Cul tul
Gre co-Catolic, cu su ma de 13 mii
lei, aceeaşi sumă fiind des ti nată şi
cul telor reformat şi pen ti cos tal. O
su mă importantă, 17 mii lei, a pri -
mit şi Biserica Bap tistă „Ha rul”. În
total, suma alocată cul telor din mu -
ni cipiu se ridică la 310 mii lei.

AUGUSTIN BERCEAN

Corul „Ion Vidu” al Casei de
Cul tură a Municipiului Lugoj,
di rijat de maestrul Remus Taş -
cău, a prezentat duminică, 11
apri lie, tradiţionalul Concert de
Paşti, eveniment găzduit de Bi -
se rica Ortodoxă „Adormirea
Mai cii Domnului”.

Intitulat „Naşterea, Patimile
şi Învierea Domnului” şi înscris
sub semnul ciclului Pascal, con -
cer tul a cuprins lucrări din li te ra -
tu ra muzicală românească şi uni -
ver sală, celebrând astfel, graţie
acor durilor sacre, Învierea Mân -
tui torului nostru Iisus Hristos. 

Regalul de muzică de calitate
a fost susţinut de soprana Mia
Ioa na Iuga şi basul Lucian Oniţa.

„Ca repertoriu, am ales deo -
po trivă lucrări care se cântă în
ca drul Liturghiei, cât şi piese
con certante, adică scrise anume
pen tru concerte, şi care compun
cea mai numeroasă secţiune” –
spu ne maestrul Remus Taşcău,
di rijorul coralei lugojene.

Motivele pentru care Corul
Vi du revine mereu cu acest con -
cert la Biserica „Adormirea Mai cii
Domnului” sunt două. „În pri mul
rând, acustica este una deo se bită.
Biserica are un ecou mo de rat, atât
cât e necesar pentru ast fel de
concerte şi care fa vo ri zea ză so no -
ritatea plină a corului. În al doi lea
rând, cântăm mereu cu plăcere
acolo, pentru că am fost primiţi cu
căl dură atât de con ducerea Pro to -
po piatului, cât şi de public, iar asta
generează o sta re pozitivă, care se
transmite ar tiştilor” - precizează
dirijorul Co rului Ion Vidu. 

Concertul pascal din acest an
a început cu un moment de re cu -
le gere în memoria foştilor corişti
şi dirijori ai ansamblului, după
ca  re s-a intonat un „Tatăl nostru”
şi „Doamne, miluieşte”. Anul
aces ta, Corul Ion Vidu împlineşte
200 de ani de la înfiinţare (1810-
2010), iar aniversarea va coin ci -
de cu cea de-a XIX-a ediţie a
Fes tivalului Coral Internaţional
„Ion Vidu” din 18-20 iunie. ANDREEA MĂRGINEANŢU

La iniţiativa şefului executivului
lu gojean, a fost înfiinţată Co mi -
sia pentru inventarierea pa tri mo -
niu lui local. Noua comisie este
for mată din cinci persoane, pro -
venind din cadrul principalelor
ser vicii ale instituţiei – Com par -
ti mentul Urbanism, Serviciul Pu -
blic Administrare şi Întreţinere a
Domeniului Public, Direcţia
Eco nomică, Serviciul Tehnic,
Di recţia Impozite, Taxe, Exe cu -
tori Bugetari. 

Înfiinţarea unei asemenea
co mi sii a fost necesară, întrucât,
în că din anul 2001, nu au mai
fost întocmite recepţii generale

ale obiec tivelor de investiţii.
Din acest motiv, investiţiile nu
au fost incluse în inventarul in -
s ti tu ţiilor pentru care au fost
rea lizate. 

Totodată, pentru efi cien ti za -
rea activităţii din cadrul Pri mă -
riei, va fi înfiinţat un com par ti -
ment pentru administrarea stră zi -
lor şi a construcţiilor edilitare din
municipiu. Acest lucru pre su pu -
ne modificarea organigramei
apa ratului de specialitate al pri -
marului. Noul compartiment va
avea atribuţii în ceea ce priveşte
ad ministrarea, întreţinerea, rea bi -
li ta rea,  semnalizarea şi dirijarea
cir culaţiei pe străzile din oraş. 

DACIANA VUIA

Muzeul de Istorie şi
Etnografie Lugoj, în
parteneriat cu pro fe -
sorii şi elevii Gru pu -
lui Şcolar „Aurel
Vlai  cu”, a organizat
pe data de 25 martie
sim pozionul „Traian
Vuia, gânditor şi mi -
li tant social - po li -
tic”, acţiunea  fiind
pri  lejuită de co me -
mo  rarea a 60 de ani
de la moartea inven -
ta torului şi omului
po  litic bănăţean Tra -
ian Vuia. Lucrările
sim  pozionului au

fost susţinute de prof. Şipoş Ibolya („Traian Vuia şi perioada fran ceză”),
mu zeograf drd. Răzvan Pinca („Activitatea publicistică a lui Traian
Vuia”) şi prof. Marcel Drăgan („Traian Vuia şi Unirea din 1918”). 

Paştele în imaginaţia copiilor
Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj a organizat în preajma Săr bă -
to rilor Pascale manifestarea intitulată „Paştele în imaginaţia co -
piilor”. Evenimentul a prilejuit  expunerea  picturilor, desenelor şi
colajelor realizate pe această temă de preşcolarii Grădiniţei P.P. Nr.
4 (Structura P.N.2), instituţie în parteneriat cu care a fost organizată
ma nifestarea. Vernisajul acesteia a avut loc în holul Teatrului Mu ni -
ci pal Lugoj, unde în faţa auditorului format din preşcolari, edu -
catori şi părinţi, muzeograful drd. Daciana Vuia a prezentat mituri
le gate de sărbătorile pascale, în ideea familiarizării copiilor cu tra -
di ţiile bănăţene ale celei mai mari sărbători a creştinătăţii - Paştele.
DACIANA VUIA

Biblioteca Municipală
sprĳinită de Fundaţia
„Bill şi Melinda Gates”

mului se vor asigura de ase menea
servicii de formare pen tru biblio te -
cari, respectiv cursuri de formare
în utilizarea com pu te rului. 

Centru de informare
comunitară la Bibliotecă
Pe de altă pare, iniţiatorii pro gra -
mu lui şi-au propus implicarea ad -
mi nistraţiilor locale, în vederea
adap tării politicilor publice, pro mo -
vând relevanţa şi importanţa tot mai
mare a bibliotecilor în so cie ta tea
românească actuală şi nevoia de
organizare a resurselor co res pun -
zătoare noului rol al bibliotecilor. 

„Prin aceste acţiuni Biblio teca

va fi mai vizibilă, mai aproa pe de
co munitate, va putea să inte rac ţio -
ne ze, să comunice mult mai bine
cu vizitatorii săi. Cred că astfel va
creş te şi nu mărul de ci titori, mai
ales că ne-am propus să creăm şi
un site al Bibliotecii, pentru a afla
ast fel ce produse cul turale îşi do -
resc lugojenii”, ne-a declarat Hen -
rie ta Szabo, di rectoarea instituţiei.

Proiectul se va concretiza în
va ra acestui an, prin crearea unui
cen tru de informare comunitară
des tinat tuturor lugojenilor. Pentru
aceasta este necesară amenajarea
unui spaţiu corespunzător în in cin -
ta Bibliotecii Municipale.

Nunţiul Apostolic a vizitat
Eparhia Greco-Catolică de Lugoj

Bani pentru cultele din Lugoj

Concert de Sărbători al Corului
Ion Vidu: „Naşterea, Patimile
şi Învierea Domnului”

Noi măsuri pentru 
mai multă eficienţă

60 de ani de la moartea 
lui Traian Vuia



M o n i t o r u l  d e  L u g o j aprilie 2010

A G E N D A acţiunilor sportive pe anul 2010 propuse a fi finanţate din bugetele C.J. Timiş, al C.L. Lugoj, precum şi din alte surse

Nr.
crt. Acţiunea sportivă Data Locul desfăşurării

acţiunii Organizatori Bugetul (lei)
din care:

solicitat 
C.J. Timiş

solicitat 
C.L. Lugoj 

solicitat 
D.S. Timiş alte surse

1. Lupte greco – romane – Cupa „Banatului” 04 – 05.2010 Lugoj C.L.Lugoj
CSŞ Lugoj 1.000 - 1.000

- -

2. Cupa „Toţi diferiţi, toţi egali” – competiţie pentru
persoane cu handicap 04 - 05.2010 Lugoj

C.J.Timiş, D.S.Timiş
C.L.Lugoj 
CSHF Maraton93

7.250 4.100 1.050 1.200 900

3. Slovenia Open - competiţie de tenis de masă pentru
persoane cu handicap 04 - 09.05.2010 Lasko – Slovenia C.L.Lugoj

CSHF Maraton93 7.980 - 4.300
-

3.680

4. Atletism – Concurs „Micul Atlet” 08.05.2010 Lugoj C.L.Lugoj
CSŞ Lugoj 800 - 800

- -

5. RITTO – Rumanien International Open - competiţie de
tenis de masă pentru persoane cu handicap 19 - 23.05.2010 Cluj

C.I.P.T.M, C.P.R.
C.L.Lugoj 
CSHF Maraton93

4.900 - 1.900 1.250 1.750

6. Gimnastică – Cupa Banatului 05.2010 Lugoj C.L.Lugoj
CSM Lugoj 2.000 - 2.000

- -

7. Gimnastică – Concurs Euroregiune DKMT 05.2010 Lugoj C.J. Timiş, C.L. Lugoj
CSŞ Lugoj 500 - 500

- -

8. Gimnastică – Concurs Euroregiune DKMT 05.2010 Lugoj C.L. Lugoj
CSM Lugoj 1.000 - 1.000

- -

9. Maraton în fotoliu rulant 29 - 30.05.2010 Timşoara
C.J. Timiş
D.S. Timiş 
CSHF Maraton 93

4.250 2.600 - 500 1.150

10. Mountain Bike – Cupa „Concordia” 01.06.2010 Lugoj C.L. Lugoj
C.T. Concordia 3.000 - 1.500 - 1.500

11. Şah – Cupa „1 Iunie” 01.06.2010 Lugoj C.L. Lugoj
C.S.M. Lugoj 350 - 350 - -

12. Fotbal – Cupa „1 Iunie” 01.06.2010 Lugoj
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

2.000 1.000 1.000 - -

13. Atletism – Grand Prix Lugoj 2010 05.06.2010 Lugoj C.J. Timiş, C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj 3.500 2.000 1.500 - -

14. Turneu naţional de volei pe plajă – Cupa „CSŞ Lugoj” 14-15.06.2010 Lugoj C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj 1.500 - 1.000 - 500

15. Fotbal – Cupa „C.S.Ş. Lugoj” 30.06.2010 Lugoj C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj 2.000 1.000 1.000 - -

16. Volei – Turneu Internaţional „World Festival 2010” 07.2010 Viena - Austria
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

8.000 5.000 2.000 - 1.000

17. Cupa „Ana Lugojana” ediţia a XV-a - competiţie pentru
persoane cu handicap 05 - 08.08. 2010 Lugoj

C.J. Timiş
C.L. Lugoj
D.S. Timiş
CSHF Maraton 93

38.600 7.500 18.200 3.200 9.700

18. Şah – Festivalul Internaţional de şah Memorialul 
„A. Pichler şi C. Raina” 14 - 15.08.2010 Lugoj

C.J. Timiş
C.L. Lugoj
CSM Lugoj

3.100 2.000 1.000 - 100

19.
Cupa „Harom Domor” – ediţia a V - a - concurs
internaţional de tenis de masă pentru persoane cu
handicap

20 - 22.08.2010 Szekszard Ungaria C.L. Lugoj
CSHF Maraton 93 2.850 - 2.050 - 800

20. Atletism - Crosul Toamnei – ediţia a III-a 25.09.2010 Lugoj C.L.Lugoj
C.S.Ş.Lugoj 500 - 500 - -

21. Atletism - Crosul „Dealul Viilor” – ediţia a XXXVIII-a –
concurs naţional 09.10.2010 Lugoj

C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

7.500 5.000 2.500 - -

22. Lupte greco – romane – Memorialul „Aurel Ciosa” 10 - 11.2010 Lugoj
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

4.000 2.000 2.000 - -

23. Lupte libere – Memorialul „George Luca” 10 - 11.2010 Lugoj
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

4.000 2.000 2.000 - -

24. Gimnastică – Concurs Euroregiune DKMT 11.2010 Lugoj
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
CSŞ Lugoj

500 - 500 - -

25. Fotbal – Cupa „1 Decembrie” 01.12.2010 Lugoj C.L. Lugoj
CSŞ Lugoj 2.500 1.500 1.000 - -

26. Şah – Cupa „1 Decembrie” 01.12.2010 Lugoj C.L. Lugoj
CSM Lugoj 350 - 350 - -

27. Acţiuni sportive de masă - Diverse 04 - 12.2010 Lugoj
C.L. Lugoj 
Unităti de învăţământ
din mun. Lugoj

3.000 - 3.000 - -

28. Premieri sportivi 2010 12.2010 Lugoj C.L. Lugoj 40.000 - 40.000 - -

TOTAL 156.930 35.700 94.000 6.150 21.080

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 25.02.2010
privind stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru
beneficiarii Centrului  de zi pentru minori cu
handicap neuropsihic şi ai Centrului de zi pentru
adulţi cu handicap neuropsihic

Art. 1. - Se stabileşte alocaţia zilnică de hrană
pentru beneficiarii Centrului  de zi pentru minori
cu handicap neuropsihic şi ai Centrului zi pentru
adulţi cu handicap neuropsihic la 6,3
lei/persoană/zi.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei
hotărâri se încredinţează Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară.

Având în vedere Referatul Direcţiei Economice
nr. 25.609 din 06.04.2010;

Având în vedere Referatul Direcţiei Impozite şi
Taxe, Executori Bugetari nr. 25.664 din 06.04.2010;

Având în vedere Adresa nr. 25.268 din
01.04.2010 şi Referatul nr. 24.769 din 31.03.2010
ale Biroului Investiţii;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.
51 din 02.03.2010 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2010;

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

În conformitate cu Legea nr. 11/2010 privind
bugetul de stat pe anul 2010;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin.
(4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală – republicată,
modificată şi completată;

În temeiul  art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală -
republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. - Se aprobă  rectificarea bugetului local

pe anul 2010, conform anexelor care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei
hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice,
Biroului Investiţii şi Direcţiei Impozite şi Taxe,
Executori Bugetari.

privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

HOTĂRÂREA
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M o n i t o r u l  d e  L u g o j
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!

Art. 1. – Se aprobă înaintarea către Guvernul României a
propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea
unor imobile situate în Municipiul Lugoj, din domeniul public al
Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
în domeniul public al Municipiului Lugoj şi în administrarea Consiliul
Local al Municipiului Lugoj, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Imobilele descrise la pct. 3 şi 4 din anexa nr. 1 vor fi
utilizate pentru:

- dezvoltarea de locuinţe colective în regim A.N.L. şi funcţiuni
complementare;

- realizarea de locuinţe sociale;
- construirea de spaţii de agrement şi sport;
- realizarea unui drum de acces din str. Timişorii spre noul cartier

propus prin PUZ „Str. Timişorii”.
(2) Consiliul Local al Municipiului Lugoj se obligă ca printr-o altă

hotărâre, la cererea Guvernului, să treacă în domeniul public al statului
şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale un număr de 55 de
locuinţe şi terenul aferent acestora, după cum urmează:

a) 30 de locuinţe din pavilionul A4 după transformarea acestuia;
b) 25 de locuinţe din cele care se vor construi, pe terenul identificat

potrivit anexei nr. 2, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Art. 3. – La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi
contrare se abrogă.

Art. 4. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Compartimentului Urbanism – Mediu şi Direcţiei
Economice.

HOTĂRÂREA
privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile

situate în Municipiul Lugoj, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în
domeniul public al Municipiului Lugoj şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Nr. crt.
Locul unde este situat

imobilul care se transmite în
administrare

Persoana juridică de la care se
transmite dreptul de administrare

asupra imobilului

Persoana juridică la
care se transmite

imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului

1. Municipiul Lugoj, 
str. Mocioni, nr. 30

Statul Român - 
Ministerul Apărării Naţionale

Municipiul Lugoj -
Consiliul Local al

Municipiului Lugoj

Imobil 2939 (parţial) – teren de sub
locuinţe, în suprafaţă de 418 mp, înscris în
C.F. nr. 372 L.G., nr. top. 661

2. Municipiul Lugoj, str.
Timişorii, nr. 110, bl. b3

Statul Român - 
Ministerul Apărării Naţionale

Municipiul Lugoj -
Consiliul Local al

Municipiului Lugoj

Imobil 3297 (parţial) – teren de sub
locuinţe, în suprafaţă de 374 mp, înscris în
C.F. nr. 10095 L.R., nr. top. 9010/3

3.
Municipiul Lugoj, str.

Timişorii, nr. 124 - identificat
conform anexei nr. 2

Statul Român - 
Ministerul Apărării Naţionale

Municipiul Lugoj -
Consiliul Local al

Municipiului Lugoj

Teren în suprafaţă de 0,8250 ha, cu
următoarele pavilioane:
- A cu Suprafaţa construită 160 mp şi
Suprafaţa desfăşurată 160 mp;
- A1 cu Suprafaţa construită 121 mp şi
Suprafaţa desfăşurată 121 mp;
- A2 cu Suprafaţa construită 303 mp şi
Suprafaţa desfăşurată 303 mp;
- A4 cu Suprafaţa construită 1.127 mp şi
Suprafaţa desfăşurată 4.508 mp;

4. Municipiul Lugoj - identificat
conform anexei nr. 2

Statul Român - Ministerul
Apărării Naţionale

Municipiul Lugoj -
Consiliul Local al

Municipiului Lugoj

Imobil 1252 (parţial) – teren în suprafaţă
de 4,4750 ha

ANEXA NR. 1 la H.C.L. NR. 62 DIN 12.04.2010

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din
25.02.2010 privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe
anul 2010, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local
Capitolul 67.02 – “Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul
05.01 “Acţiuni sportive”

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Cererea d-lui Roşu Alin nr. 25.334 din

01.04.2010;
Având în vedere Referatul Serviciului Public de Administrare şi

Întreţinere a Domeniului Public nr. 25.635 din 06.04.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 25.02.2010

privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2010, propuse
pentru a fi cofinanţate din  bugetul local Capitolul 67.02 – “Cultură,
recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 “Acţiuni sportive”;

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin.
(6) lit. a) pct. 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală - republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din

25.02.2010 privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul
2010, propuse pentru a fi cofinanţate din  bugetul local Capitolul
67.02 – “Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 “Acţiuni
sportive”, se modifică prin înlocuirea acesteia cu anexa la prezenta
hotărâre.

Art. 2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţiei Economice şi Serviciului Public de
Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public.

HOTĂRÂREA
privind înaintarea către Guvernul României a propunerii

de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unui
imobil situat în Municipiul Lugoj, din domeniul public al
Statului Român şi din administrarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor în domeniul public al Municipiului
Lugoj şi în administrarea Consiliul Local al Municipiului Lugoj

Art. 1. – Se aprobă înaintarea către Guvernul României a
propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind trans mi te -
rea străzii Plevnei - parţial - din domeniul public al Statului Român
şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în do  -
me niul public al Municipiului Lugoj şi în administrarea Consiliului
Lo cal al Municipiului Lugoj.

Art. 2.– Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciului Tehnic şi Direcţiei Economice.

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 278 din
29.11.2007 privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere
datorată de persoanele vârstnice, îngrijite în cămin şi /sau
de susţinătorii  legali, precum şi modalităţile de acoperire a
costului mediu lunar de întreţinere
Nr. 57 din 25.03.2010

I. – Art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 278 din 29.11.2007
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea
contribuţiei lunare de  întreţinere datorată de persoanele vârstnice,
îngrijite în cămin şi/sau  de susţinătorii legali, precum şi modalităţile
de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere se modifică şi va
avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru
persoanele vârstnice instituţionalizate la Căminul pentru persoane
vârstnice la 536 lei/persoană/ lună.”

Primăria Municipiului Lugoj demarează
procedura de atribuire a spaţiului
comercial din Bazarul Pieţei G. Coşbuc –
Boxa 17, pentru activitatea de alimentaţie
publică, în suprafaţă de 24 mp.
Pot participa:

- Revoluţionari îndreptăţiţi în baza Legii 341/2004
- Societăţi comerciale, PFA, II, IF

Procedura de atribuire

Etapa I Până în data de 07/05/2010 pot depune dosarele
revoluţionarii care doresc acest spaţiu. În data de 10/05/2010, ora
12.00, se va face selecţia dosarelor şi se va atribui spaţiul conform
Legii 341/2004, după criteriile de atribuire stabilite de Primăria
Municipiului Lugoj şi care pot fi consultate la sediul instituţiei de
orice persoană care are calitatea necesară.

Rezultatul acestei etape va fi afişat la Avizierul din incinta
Primăriei în data 11/05/2010.

Dacă în prima etapă spaţiul respectiv nu se atribuie niciunei
persoane menţionate mai sus, se va proceda la:

Etapa a II –a, licitaţie cu strigare.

SC, PFA, II, IF – depun dosarele între 18/05/2010 şi
25/05/2010.

Licitaţia va avea loc în data de 26/05/2010 ora 12.00.

Primăria Municipiului Lugoj demarează
procedura de atribuire a spaţiului
comercial din Bazarul Pieţei G. Coşbuc –
Boxa 18, pentru activitatea de alimentaţie
publică, în suprafaţă de 24 mp.
Pot participa:

- Revoluţionari îndreptăţiţi în baza Legii 341/2004.
- Societăţi comerciale, PFA, II, IF

Procedura de atribuire 

Etapa I Până în data de 07/05/2010 pot depune dosarele
revoluţionarii care doresc acest spaţiu. În data de 10/05/2010,
ora12.00, se va face selecţia dosarelor şi se va atribui spaţiul
conform Legii 341/2004, după criteriile de atribuire stabilite de
Primăria Municipiului Lugoj şi care pot fi consultate la sediul
instituţiei de orice persoană care are calitatea necesară.

Rezultatul acestei etape va fi afişat la Avizierul din incinta
Primăriei în data 11/05/2010.

Dacă în prima etapă spaţiul respectiv nu se atribuie niciunei
persoane menţionate mai sus, se va proceda la:

Etapa a II –a, licitaţie cu strigare.

SC, PFA, II, IF – depun dosarele între 18/05/2010 şi 25/05/2010.
Licitaţia va avea loc în data de 26/05/2010 ora 12.00.

Eliberarea cărţii de identitate provizorie
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana

fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de
identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate,
care locuiesc temporar în România.

Documente necesare:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria

celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie
şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române,
a adresei de domiciliu /adresei de reşedinţă, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
provizorii – 1 leu;

- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei
extrajudiciare de timbru – 4 lei.

Amenzi de 15 mii lei într-o singură lună
SORIN IONIŢĂ
Agenţii comunitari lugojeni au întocmit în luna martie un număr
de 278 procese-verbale de contravenţie, în sumă de aproape 15.000
lei. Dintre acestea, 92 procese-verbale au fost încheiate pentru
încălcarea prevederilor HCL 165/2005, în timp ce 97 au avut a
obiect încălcarea prevederilor HCL 46/2001. Alte 59 procese-
verbale au fost întocmite pentru încălcarea prevederilor HCL
49/2001. În fine, poliţiştii au întocmit 30 procese-verbale de
contravenţie la Legea 61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii
publice.

Între acţiunile întreprinse de Poliţia Comunitară în această
perioadă amintim combaterea cerşetoriei în zona centrală (în
preajma bisericilor, a Casei Căsătoriilor etc.) şi depistarea
(identificarea) persoanelor fără adăpost. Totodată, au fost luate
măsuri de ordine, linişte publică şi siguranţa elevilor la liceele şi
şcolile generale din municipiu. Poliţiştii nu au neglijat nici acţiunile
de control al zonelor de depozitare ilegală, respectiv ieşirea din oraş
către Satul Mic, ieşirea către Tapia, Piaţa Obor etc. Pe perioada
desfăşurării lucrărilor de asfaltare în oraş, agenţii au asigurat măsuri
de blocare şi deviere a traficului rutier, cu ocazia lucrărilor de
asfaltare a carosabilului.
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ADRIANA WEIMER

Primăria Muncipiului Lugoj şi
Bi blioteca Muncipală Lugoj or -
ga  nizează, în cadrul Festi va lu lui
„Lu cian Blaga” Lugoj 2010 deja
tra  diţionalul concurs de poe zie -
edi  ţia a VII-a. Com pe tiţia este
des  chisă tuturor ele vilor, creatori
de poezie, cu vârsta cuprinsă în tre
12 - 19 ani.

Concursul de poezie este or  -
ga  nizat pe două secţiuni de vâr  -
stă (12 - 15 ani şi 16 - 19 ani) şi
se des făşoară după ur mă torul
Re  gu lament. Poeziile tri mise la
Con cursul de Creaţie Poe tică, în
nu măr de maxim 5 (cinci) poe -
zii, tre buie să fie dac ti l  o gra fia -
te/lis ta te, fiecare în câ te 5 (cinci)
exem pla re. Fie care exemplar
tre  buie să ai bă acelaşi MOTTO.
Acelaşi MOTTO tre buie scris şi
pe un plic mic, care trebuie să
con   ţină: da tele per so nale ale ele -
vu  lui/elevei (data naş terii, adre -
sa, şcoa la, clasa, te lefonul, dacă
a mai publicat poe zii şi unde a
mai pu blicat, pre miile obţi nu te).
Poe ziile dac tilografiate şi pli cul
cu da tele personale se vor pune
într-un plic mare şi se vor trimite
pe adresa: Bi blio teca Mun i ci pa -
lă Lu goj, Str. Ion Creangă Nr. 1,
Lu goj, Cod 305500, Jud. Timiş.
Pe lângă plicul cu poeziile dac ti  -

lo   gra fiate/listate, cei inte re saţi
pot tri mite poeziile şi da tele per so  -
na le pe CD sau pe adresa de e-mail:
bi blioteca_lugoj@yahoo.com, ast  -
fel: 2 fişiere tip document - doc:
1 fişier care să cuprindă poe  ziile
par ti ci pan te la Con cursul de
Poe zie şi 1 fişier care să
cuprindă da tele per sonale ale
ele vului/elevei; am bele fişiere
tre  buie să poarte ace laşi
MOTTO. Poeziile tri mi se şi în
for m at electronic trebuie să fie
re  dactate în Word, corpul de li -
teră (mărimea literei) să fie de 14
şi fontul redactării să fie Times
New Roman CE.

Plicurile şi e-mail-urile cu
poe  ziile participante la Con cur -
sul de Poezie se vor primi pe
adre sa poştală şi pe cea elec -
tronică a Bibliotecii Muni ci pale
Lugoj, începând cu data de 26
aprilie, până în data de 31 mai.

Poeziile premiate la Con -
cursul de Poezie vor fi pu bli cate
în cea de a VII-a plachetă - an to -
lo gie a Festivalului „Lu cian Bla -
ga” Lugoj 2010. Lan  sa rea an to -
lo giei festi va lului şi în mâ na rea
Di plomelor şi a Premiilor pen tru
poe zie se vor des făşura în cadrul
Fes  ti valului „Lucian Bla ga” Lu -
goj 2010, care va avea loc în pe -
rioa da 1 - 10 iunie, da tă care va
fi pu blicată în mass-media.

CSM Lugoj, campioană
naţională a ediţiei 2009
a Superligii masculine

de lupte libere, a luat startul în
noul sezon competiţional,
prima etapă desfăşurându-se
la Bucureşti. 

VIOREL DUMITRU

Federaţia Română de lupte a pro -
pus pentru ediţia 2010 a Su per li -
gii masculine un nou sistem
com petiţional, în care fiecare
spor tiv acumulează individual
punc te, urmând ca la finalul fie -
că rei runde acestea să fie to ta li -
za te.  Pe ntru C.S.M. Lugoj au
punc tat în această primă etapă
Va lentin Popescu - 8 puncte, Lu -
cian Şolga - 10 puncte, Marius
Ena che - 8 puncte, Florinel Ciu -
ciu - 8 puncte, Andronic Dima -
9 puncte, Mihai Turculeanu - 3
punc te şi Cristian Ţepeneag - 9
punc te. În noul sistem com pe ti -
ţio nal, locul I este cotat cu 10
punc te, locul doi cu 9 puncte şi
aşa mai departe. 

Echipa de lupte a C.S.M. Lu -
goj a adunat după această primă
eta pă 47 de puncte, în condiţiile
în care au lipsit din lot cei cinci
spor tivi moldoveni. Etapa a re -
ve nit formaţiei Steaua Bucureşti,
ca re a acumulat 55 de puncte, pe
lo cul trei clasându-se CSM Re -

C.S.M. Lugoj, pe locul II după
prima etapă de Superligă

Lupte libere

şi ţa. Bilanţul după această primă
eta pă îl face profesorul Luca Ră -
doi, antrenorul echipei de lupte a
CSM Lugoj: „Suntem mulţumiţi
de rezultat şi de punctele reuşite
de sportivii pe care i-am înscris
în această primă etapă, pentru că
tre buie să ţinem cont de faptul că
lup tătorii din Republica Moldova
nu au putut să participe. Noi spe -

răm că în iunie, la Lugoj, să
avem echipa completă şi astfel să
reu şim să ne impunem, la fel ca
şi în următoarele două etape ră -
mase până la turneul final”.

După derularea celor patru
eta pe, primele şase clasate se vor
în tâlni în turneul final, cel care va
sta bili echipa campioană a ediţiei
2010 a Superligii masculine de

lup te libere. Până atunci însă,
lup tătorii pregătiţi de profesorul
Lu ca Rădoi se vor întrece în fi na -
la campionatului naţional in di vi -
dual, programat la sfârşitul lunii
apri lie, la Drobeta Turnu-Se ve -
rin. Anul trecut sportivii CSM
Lugoj au câştigat cinci medalii la
acest campionat naţional indi -
vidual.

ADRIANA WEIMER

Marţi, 20 aprilie, la ora 17.30, în
Sa la de Consiliu a Teatrului Mu -
ni cipal „Traian Grozăvescu” Lu -
goj, a avut loc o dublă lansare de
carte: volumele „Despre Banat“,
în re gistru normal şi Vederi din Ti -
mi şoara, ambele publicaţii sem na -
te de binecunoscutul editor şi scrii -
tor timişorean Viorel Ma ri nea sa,
ma na ger şi consilier edi torial al
Edi tu rii Marineasa din Timişoara. 

La Lugoj, volumele au fost
pre zentate de Cornel Ungureanu,
Eu gen Bunaru, Dorin Murariu,
Con stantin Buiciuc şi Cristian
Ghi nea; moderator: Henrieta Sza -
bo, directoarea Bibliotecii Mu ni -
ci pale Lugoj; organizatori: Bi blio -
te ca Municipală Lugoj, Casa de
Cul tură a Municipiului Lugoj,
Edi tura „Marineasa” Timişoara,
Ce naclul şi Revista „Banat” Lu -
goj şi Casa de Cultură a Sin di ca -
telor Lugoj.

VIOREL DUMITRU

Gimnaştii de la Clubul Sportiv
Şco lar Lugoj au devenit cam -
pioni naţionali pe echipe, la ca te -
go ria juniori III, în cadrul cam -
pio natelor naţionale şcolare pen -
tru juniori desfăşurate la Buzău.
An trenorii Adrian Meleancă şi
Ioan Bulacu s-au deplasat la con -
curs cu patru gimnaşti - Bogdan
Iu rea, Ionuţ Todor, Victor Bă ni -
cioiu şi Marian Toda - aceştia
reu şind un parcurs fără greşeală,
în urma căruia au depăşit echi pe -
le Dinamo Bucureşti şi CSŞ
Sfân tu Gheorghe, formaţii cla -

sate pe locurile doi şi trei. Tinerii
sportivi lugojeni nu s-au mul ţu -
mit doar cu acest titlu, ei câş ti -
gând medalii şi în concursurile
in dividuale pe aparate. Au mai
ur cat pe podium: Ionuţ Todor, lo -
cul I la inele şi paralele, respectiv
locul II la cal şi individual com -
pus, Victor Bănicioiu, locul I la
să rituri şi bară, locul III la inele
şi Bogdan Iurea, locul II la pa ra -
lele. În concursul rezervat ju ni o -
rilor II, Armando Ciucu, com po -
nent al lotului naţional de juniori,
a câştigat medalia de argint la
bară. 

Mircea Pora a lansat la Lugoj volumul „Ani de pasaj”
Miercuri, 31 martie, la ora 17.00, în Sala de Consiliu a Teatrului
Municipal „Traian Grozăvescu” din Lugoj, a avut loc lansarea
volumului „Ani de pasaj”, semnat de îndrăgitul scriitor timişorean
Mircea Pora. În volumul de proză „Ani de pasaj” Mircea Pora,
colaborator permanent al revistei „Banat”, reuneşte fragmente care
au apărut de-a lungul anilor în revistă. Volumul a fost prezentat de
Viorel Marineasa şi Gabriel Marineasa, manageri ai Editurii
Marineasa, Eugen Bunaru, Dorin Murariu şi Constantin Buiciuc;
moderator: Henrieta Szabo, directoarea Bibliotecii Municipale
Lugoj. Organizatorii lansării au fost: Biblioteca Municipală Lugoj,
Şcoala de Arte Frumoase „Filaret Barbu” Lugoj, Casa de Cultură a
Municipiului Lugoj, Cenaclul şi Revista „Banat” Lugoj. A.W.

Monografie Cornel Veselău
Şcoala de Arte Frumoase „Filaret Barbu” Lugoj, Cenaclul &
Revista „Banat” Lugoj şi Biblioteca Municipală Lugoj au organizat
vineri, 19 martie, la ora 13.30, lansarea monografiei Descântec
pentru Cornel Veselău, volum apărut la Editura Nagard din Lugoj
şi semnat de Ion Căliman şi Elena David. Volumul a fost prezentat
de prof. Constantin-Tufan Stan şi prof. Constantin Buiciuc;
moderator: prof. Dorin Murariu.
Lansarea a avut loc în Sala de Festivităţi a Şcolii de Arte Frumoase
„Filaret Barbu”, unde Claudia Gâlea, Vasile Gondoci, Grupul
vocal-folcloric din Făget şi Grupul instrumental-folcloric al Şcolii
de Arte Frumoase „Filaret Barbu” au susţinut un frumos program
artistic. A.W.

Construcţia Uniunii Europene
Volumul Construcţia Uniunii Europene, semnat de lugojeanca dr.
Liliana Popescu-Bîrlan, conferenţiar SNSPA Bucureşti, a fost lansat
vineri,  9 aprilie, ora 18.00, la Galeria „Pro Arte” Lugoj. Volumul a
fost prezentat de: Luminita Wallner-Bărbulescu, directoarea
Muzeului de Istorie si Etnografie Lugoj, Henrieta Szabo,
directoarea Bibliotecii Municipale Lugoj, prof. Simona Avram şi
jurnalistul Cristian Ghinea. Lansarea a fost organizată de Galeria
„Pro Arte” Lugoj, Biblioteca Municipală Lugoj şi Muzeul de Istorie
şi Etnografie Lugoj. A.W.

Gimnastul Vlad Cotuna (foto),
le gi timat la CSM Lugoj, a câş -
ti gat medalia de aur la sol în ca -
drul Campionatelor In ter na ţio -
na le de Gimnastică ale Ro mâ -
niei. Cotuna, care a obţinut o
no tă de 15,250, i-a devansat în
cla sament pe grecul Dimitrios
Mar kousis care a fost notat cu
15,050 şi pe bulgarul Alek san -
der Batinkov, care a obţinut no -
ta 13,975. Vlad Cotuna a de cl a -
rat că se aştepta să câştige me -
dalia de aur, mai ales că solul

Turneul final la Botoşani
Licitaţia pentru turneul de promovare în prima ligă de volei

feminin a fost câştigată de Pro Volei Botoşani, echipă care a oferit
10.000 de euro. Oficialii grupării C.S.M. Lugoj s-au oprit la 7.000 de
euro, iar cei de la C.S.M. Bucureşti la 9500 de euro. Turneul va avea
loc în perioada 7-9 mai, la Botoşani, cu participarea echipelor C.SM
Lugoj, Argeş Volei Piteşti, CSM Bucureşti şi Pro Volei Botoşani. V.D.

Gimnaştii lugojeni, campioni
naţionali la juniori III

Aur la Internaţionalele
României

es te aparatul lui preferat. Gim -
naş tii români au obţinut în
aceas tă competiţie 11 din cele
12 titluri puse în joc, la mas cu -
lin şi feminin. V.D.

Concurs de poezie
al Festivalului
"Lucian Blaga"
Lugoj 2010

Viorel Marineasa, dublă
lansare de carte la Lugoj

Volumul „Despre Banat“, în
re gis tru normal a mai fost lansat şi
la Timişoara, în Sala „Orizont” a
Uniunii Scriitorilor din România,
vi neri, 12 februarie, la ora 12.00,
un de a fost prezentat de: Adriana
Ba beţi, Rodica Bărbat, Cornel Un -
gureanu, Ioan Viorel Bol du reanu,
Daniel Vighi, Gheorghe Se cheşan,
Eugen Bunaru, Oc ta vian Doclin şi
Nicolae Sârbu. Ce le două volume
ale scrii to rului ti mi şorean Viorel
Marineasa sunt un câştig real al
literaturii ro mâne, al literaturii din
Banat şi de pre tu tindeni.


