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Monitorul de

O nouă înfăţişare 
pentru cartierul Josif
Constantin Drăgan
„Din ruină spre lumină” - este mo�o-ul cu care porneşte la drum
preotul noii biserici din cartier

După o lungă perioadă în
care cartierul Josif
Constantin Drăgan a

fost neglijat de autorităţi, în
această primăvară au demarat
aici ample lucrări de
modernizare. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

După finalizarea lucrărilor de
înlocuire a reţelei de canalizare,
au început lucrările de asfaltare a
străzilor din cartier, precum şi
cele de amenajare a 150 noi
locuri de parcare. De asemenea,
va fi modernizată zona în care
este amplasată fântâna forată. În
con tinuare, se va reabilita calea
de acces în cartier, în preajma
sen sului giratoriu, până la par -
carea din zonă. 

În acelaşi timp, au fost rea bi -
li tate termic două blocuri de lo -
cuinţe, fiind trecută în calendarul
de priorităţi reabilitarea altor pa -
tru imobile. „Cred că prin aceste
lucrări, cartierul Josif Constantin
Drăgan va primi o nouă în fă ţi -
şare. Este o situaţie deosebită,
pen tru că şi aşa locuitorii din
acest cartier o duc destul de greu,
datorită lipsei locurilor de muncă
şi salariilor modeste”, a declarat
Francisc Boldea, primarul mu ni -
ci piului Lugoj.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean a
pur tat recent o serie de discuţii
cu reprezentanţii com pa niei
portugheze Monte Adria no,
cea care execută lu cră rile la
şoseaua de centură. S-a
stabilit astfel ca dată de fi na -
lizare a lucrărilor data de 16
iu nie, urmând să fie apoi exe -
cu tată etapa de marcaje ru tie -
re, respectiv de instalare a
sem nelor de circulaţie. Po tri -
vit proiectului, vor fi ame na -
ja te trei sensuri giratorii – pe
stra da Timişoarei, pe strada
Ca ran sebeşului şi pe strada
Fă ge tului, adică pe cele trei
dru muri naţionale. Vor fi, de
ase me nea, două intersecţii pe
dru murile judeţene – pe strada
Ta piei şi pe strada He ze ri şu -
lui. Prin urmare, termenul fi -
nal previzionat pentru darea în
fo losinţă a şoselei de centură
es te data de 16 iulie. „Con si -
der că este un lucru foarte im -
por tant pentru oraşul nostru,
în trucât, din momentul în care
şo seaua va fi dată în folosinţă,
va demara asfaltarea străzilor
Bu cegi şi Cuza Vodă”, a de -
cla rat Francisc Bol dea, pri -
marul municipiului. 

În acest context, edilul şef
a pre cizat că, începând din da -
ta de 25 mai, vor demara lu -
cră  ri le de reabilitare a tro tua -
re lor de pe strada Bucegi, pe
por  ţiu nea cuprinsă între Ban -
ca Co mer cială Română şi se -
ma forul din zona Parcului
George Enes cu. În total, vor fi
da laţi 8.000 mp de trotuare, pe
mai mul te străzi din oraş, ur -
mă  toa rea pe listă fiind strada
Ti  mi şoarei. Continuare în pag. 3

În prima jumătate 
a lunii mai, au fost
finalizate lucrările 
pe principalele străzi
incluse în prima
etapă a programului
de asfaltare
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Cetăţeni de
onoare ai
Lugojului -
Nicolae Titulescu
- personalitate
complexă şi
multilaterală

Ziua Independenţei şi
Ziua Eroilor -
manifestări dedicate
aniversării a 133 de ani
de la câştigarea
Independenţei de Stat
a României
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Lucrările la
şoseaua de
centură – pe
ultima sută
de metri
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Ziua Internaţională a
Familiei celebrată la Lugoj

Ziua Internaţională
a Copilului

În anul 1993, Adunarea
Generală a ONU a decis ca
ziua de 15 mai a fiecărui an

să fie în continuare sărbătorită
ca Zi Internaţională a Familiei,
de cizia fiind adoptată prin Re -
zo luţia nr. 47/237 din 20 sep -
tembrie. Anul 1994 a fost Anul
In ternaţional al Familiei, de -
dicat unei mai bune înţelegeri a
pro blemelor familiei şi unei îm -
bu nătăţiri a capacităţii ţărilor
de a rezolva aceste probleme
prin politici corespunzătoare.
La propunerea Institutului
Român pentru Drepturile
Omului, propunere susţinută şi
de Patriarhia României, ziua
de 15 mai a devenit oficial,
Ziua Familiei Române.

MARIA ELENA STĂMUREAN

În urma şedinţei Consiliului Co -
munitar Consultativ, constituit la
nivelul Municipiului Lugoj din
fac tori de decizie, s-au stabilit o
serie de activităţi întreprinse cu
con cursul Bisericii Ortodoxe –
Pro  topopiatul Lugoj, al Co le -
giilor Naţionale din Lugoj, pre -
cum şi al reprezentanţilor Spi -
talului Municipal Lugoj.

Activităţile desfăşurate în ca -
drul centrelor furnizoare de ser -
vicii sociale specializate, aflate în
subordinea Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară, respectiv
Centrele de zi pentru minori şi
adulţi cu dizabilităţi neu ro psi hi -
ce, Complexul de servicii pentru
persoane vârstnice „Sf. Nicolae”,
Ser viciul Creşe şi Centrul co -
munitar de sprijin pentru pre -

venirea abandonului şcolar Mă -
guri, s-au concentrat în toată
această perioadă pe promovarea
fa miliei şi a rolului acesteia în
dez voltarea ulterioară a copilului.

În paralel, în cadrul Spitalului
Mu nicipal Lugoj – Secţia Neo na -
to logie, mamele au fost consiliate
cu prioritate asupra asigurării
unui climat familial cald, pentru
dez voltarea optimă fizică şi in te -
lec tuală a copiilor.

Urmare a bunei colaborări
inter-instituţionale a Direcţiei de
A sistenţă Socială Comunitară cu
Di recţia de Evidenţă a Populaţiei,
în săptămâna premergătoare, dar
şi în data de 15 mai, s-a evi den -
ţiat tinerilor căsătoriţi sem ni -
ficaţia zilei şi importanţa a ces -
teia. În sfera vieţii spirituale,

preoţii Bisericii Ortodoxe Ro -
mâne au promovat importanţa fa -
miliei creştine, a unităţii a cesteia,
mai ales în contextul pe rioadei
dificile socio-eco nomice pe care
o traversăm.

De asemenea, elevii Co le -
giilor Naţionale „Coriolan Bre -
diceanu” şi „Iulia Hasdeu” au
organizat dezbateri având ca
tematică Ziua Internaţională a
Familiei, comportamentul în
cadrul familiei, precum şi
depunerea tuturor diligenţelor
pentru depăşirea stării de risc
(violenţă domestică, trafic de
persoane, abandon de familie,
victimizarea unor categorii vul -
nerabile – copii, bătrâni, femei
prin expunerea la rele tratamente,
la agresiuni, la muncă forţată).

RAMONA ŢĂRANU

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, Primăria Municipiului
Lugoj şi Clubul Copiilor organizează în zona centrală a oraşului
(Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, str. A. Mocioni şi splaiul C.
Brediceanu) o serie de acţiuni dedicate zilei de 1 Iunie.

Vor exista mai multe zone de interes care vor încerca să satisfacă
curiozitatea şi pasiunile copiilor. Manifestările se vor desfăşura după
următorul program: 
• orele 11.00 – 12.30, demonstraţie de karting - vor participa elevii

care frecventează cercul de specialitate din cadrul Clubului Copiilor. 
• orele 11.00 – 13.00, aleea artiştilor, desene pe asfalt, decorarea

unor obiecte din ipsos, realizarea unor desene colective.
• orele 11.00 – 12.30, zona baloanelor - se va desfăşura într-o zonă

destinată special baloanelor, animatori specializaţi în modelarea
baloanelor îi vor învăţa pe copii să construiască împreună diverse
forme de baloane. Pasionaţii de baloane de săpun vor avea
posibilitatea să se întreacă în formarea celor mai mari baloane.

• orele 11.00 – 13.00, zona picturii pe faţă – îşi vor demonstra
talentul elevi de la Cercul Fanteziei. Au prioritate copiii costumaţi
care vor participa la paradele costumelor de carnaval.

• orele 11.00 – 13.00, zona de mişcare - se vor desfăşura ştafete
sportive, concurs de alergare cu saci, tobogan gonflabil, Twister,
circuit pentru maşinuţe teleghidate, etc.

• orele 11.00 – 13.00, spectacol artistic de dans şi muzică – toţi
copiii care doresc să prezinte un moment artistic trebuie să confirme
participarea prin completarea unui formular care poate fi descărcat
de pe pagina de internet www.lugoj.club.edu.ro până în 25 mai. 

• Parada costumelor – cu acest prilej se va organiza o paradă a
costumelor (carnaval, spectacol, sport, etc.), termen de înscriere 25
mai.

În caz de vreme nefavorabilă, programul se va desfăşura în incinta
Casei de Cultură a Sindicatelor.

ADRIANA WEIMER,
DACIANA VUIA
Ca în fiecare an, la Lugoj s-a
sărbătorit „Ziua Europei”, ocazie
cu care anul acesta a avut loc o
ac ţiune mai amplă, sub de nu -
mirea „Săptămâna Europei”.

Astfel, în oraşul de pe Timiş,
Bi blioteca Municipală Lugoj, în
co laborare cu Primăria Mu ni -
cipiului Lugoj, Şcoala de Arte
Fru moase „Filaret Barbu” Lugoj
şi Şcoala cu clasele I-VIII „A -
nişoara Odeanu” Lugoj, a or ga -
ni zat mai multe manifestări cul -
turale: luni, 10 mai, elevi ai
Şcolii de Arte Frumoase „Filaret
Bar bu”, coordonaţi de prof. Do -
rin Murariu şi Henrieta Szabo,
di rectoarea Bibliotecii Mu ni ci -
pale Lugoj, au oferit lu go jenilor
ste guleţe cu însemnele U niu nii
Eu ropene şi cărţi. Tot în ca drul
„Săptămânii Europei”, miercuri,
12 mai, în holul Universităţii Eu -
ro pene „Drăgan” Lugoj, elevi ai
Şco lii cu clasele I-VIII „A ni şoara
O deanu”, coordonaţi de prof.
Ma riana Fratuţescu, au pre gătit
un program artistic, constând din
pre zentarea specificului celor
mai importante ţări din Uniunea

Eu ropeană, cu precădere spe ci fi -
cul oraşelor înfrăţite cu Lu go jul. 

Despre Lugoj, ca oraş mul ti -
cul tural şi multietnic, au vorbit:
Voi chiţa Coţolan, consilier mu ni -
ci pal, prof. Simona Avram, prof.
Constantin-Tufan Stan şi Cebotar
Marina, din oraşul înfrăţit Nis po -
reni – Republica Moldova, elevă
a Colegiului Naţional „Iulia Has -
deu” din Lugoj; moderator: Hen -
rie ta Szabo.

Şi Muzeul de Istorie, Et no -
gra fie şi Artă Plastică a organizat,
în parteneriat cu Colegiul Na ţio -
nal „Coriolan Brediceanu”, sim -
po zionul şi concursul şcolar „Eu -
ro penii şi Ziua Europei”. Lu cră -
rile simpozionului, pe această
temă, au fost susţinute de  mu -
zeograful drd. Răzvan Pinca şi de
cadre didactice de la Co le giul
„Coriolan Brediceanu”, Co le giul
„Iulia Hasdeu”, Grupul Şcolar
„Aurel Vlaicu” şi Grupul Şco lar
„Valeriu Branişte”. Con cur sul s-
a bucurat de participarea ele vilor
de la şcolile deja men ţio nate.
Manifestarea a avut loc pe 10
mai, orele 14.00, în sala Tea trului
Municipal „Traian Gro ză vescu”. 

Ziua Europei la Lugoj

9 Mai la
Centrul
Comunitar
de Sprĳin
pentru
Prevenirea
Abandonului
Şcolar

Data de 9 mai a fost
aleasă ca Zi a Europei
de Consiliul European

de la Milano din 1985,
apreciindu-se că punctul de
pornire a construcţiei
Europei unite a fost
declaraţia prin care, la 9 mai
1950, Robert Schuman,
ministrul de externe al
Franţei, a propus Germaniei,
dar şi altor state europene, să
pună „bazele concrete ale
unei federaţii europene
indispensabile pentru
menţinerea păcii”.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Având în vedere că Centrul
Comunitar de Sprijin din
Măguri a luat fiinţă urmare a
implementării unui proiect cu
finanţare nerambursabilă eu ro -
peană, dar şi faptul că elevii de
vârstă şcolară care îl frec -
ventează în majoritate co -
vârşitoare, locuiesc cu bunicii
sau cu alte rude, părinţii fiind
plecaţi la muncă în străinătate,
Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară a marcat în mod
deosebit, în mijlocul acestor
copii, Ziua Europei. 

Pe lângă veritabila lecţie de
istorie, prezentată chiar de
către beneficiarii Centrului, s-a
discutat despre libera circulaţie
în spaţiul Uniunii Europene şi
despre obligaţiile noastre ca
cetăţeni europeni. Copiii au
recunoscut, pe de altă parte, şi
faptul că resimt acut des păr -
ţirea de părinţi, cu care ţin le -
gătura sporadic. S-a analizat şi
ne cesitatea de a menţine în su -
fletul tinerilor sentimentul
apar tenenţei la un popor, la o
co munitate cu tradiţii proprii,
în contextul Europei Unite.

Primăria Municipiului
Lugoj în colaborare cu
Asociaţia Cultul Eroilor

Lugoj şi Garnizoana
Municipiului Lugoj au
organizat duminică, 9 mai, o
serie de manifestări dedicate
aniversării a 133 de ani de la
câştigarea independenţei de
stat a României, respectiv 65 de
ani de la capitularea Germaniei
Hitleriste. 

LIVIU SAVESCU

Evenimentul a debutat la ora 10,
când organizatorii şi invitaţii aces -
to ra s-au întâlnit în faţa Primăriei.
Co loana oficială s-a deplasat apoi
spre Monumentul Eroilor, din Ci -
mi tirul Ortodox de pe strada Fă ge -
tului. Aici a avut loc un ce re mo nial
religios susţinut de PreaOnoratul
Pă rinte Ioan Cerbu, Protopopul
Lu gojului, urmat de o serie de alo -
cu ţiuni ale invitaţilor de onoare.
Du pă ritualul desfăşurat în urmă
cu 133 de ani, Tonitza Drăghici,
ele vă în cadrul Cercului Eroilor, a
re citat aceeaşi poezie pe care o re -
cita atunci tot un elev. 

În finalul ceremoniei, re pre -
zen tanţii Primăriei, ai partidelor
po litice, ai Jandarmeriei, Poliţiei
şi Gar nizoanei Lugoj, ai

ANCMRR Lu goj, ai Asociaţiei
Cul tul Eroilor, pre cum şi ai
Asociaţiei Veteranilor de Război
au depus coroane în me moria
eroi lor căzuţi pe câmpul de luptă.
La manifestări a mai par ti cipat
Fanfara Municipiului, iar ono rul
a fost dat de un pluton al Uni tăţii
Militare 1220. 

Manifestări închinate 
Zilei Eroilor
În data de 13 mai, cu prilejul Zilei
Eroi lor, Primăria Municipiului Lu -
goj, Garnizoana Lugoj şi Centrul
de Instrucţie Jandarmi Lugoj, în
co laborare cu Asociaţia Naţională
Cul tul Eroilor – Lugoj,  au or ga -
nizat o serie de manifestări de
oma giere a militarilor care şi-au
dat viaţa pentru înfrângerea Ger -
ma niei naziste. 

Evenimentul a fost marcat de
pre zenţa la Lugoj a repre zen tan -
ţilor Ambasadei Federaţiei Ruse la
Bu cureşti - Alexandr Soşnikov, se -
cretar al Ambasadei, şi col. Andrei
Se verov, ataşat militar adjunct al
Am basadei. Aceştia au fost primiţi
la ora 9.30 la sediul Primăriei Lu -
goj de primarul oraşului, alături de
care au fost prezenţi deputatul So -
rin Stragea, lt. col. Marcel Lică,
Co mandantul Unităţii Militare

01220 şi al Garnizoanei Lugoj,
col. jd. Remus Cîmpan, Co man -
dan tul Centrului de Perfecţionare
a Pregătirii Cadrelor Jandarmi
„Ef timie Murgu” Lugoj, Gl. Bg.
(r)  Mircea Mândru, preşedintele
Aso ciaţiei Cultul Eroilor din Lu -
goj, col. (r) Dumitru Cezar, Pre şe -
din tele ANCMRR Lugoj, precum
şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor
din Lugoj. 

Delegaţia oficială s-a deplasat
la Monumentul Eroilor Sovietici,
din Parcul Gării, unde a avut loc
un Ceremonial militar şi religios
în soţit de depuneri de coroane,
oca zie cu care col. Andrei Severov
a spus: „65 de ani de la sfârşitul
ce lui de-al Doilea Război Mondial
es te o dată importantă nu numai
pen tru Rusia, ci pentru toată lu -
mea, şi la fel de important este ca
oamenii care trăiesc în prezent să
îşi aducă aminte ceea ce s-a în tâm -
plat atunci”.

În jurul orei 11, coloana ofi cia -
lă s-a deplasat la Monumentul
Eroi lor din Cimitirul Ortodox de
pe str. Făgetului, unde la fel au
avut loc depuneri de coroane. 

Reprezentanţii Rusiei au ple -
cat apoi spre municipiul Arad, un -
de au participat la acelaşi ma ni fes -
tări.

Ziua Independenţei şi
Ziua Eroilor – prilej de
manifestări comemorative

Cu prilejul Zilei Eroilor, la Lugoj au fost prezenţi reprezentanţii Ambasadei Federaţiei Ruse
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O nouă înfăţişare pentru
cartierul Josif Constantin Drăgan 

Pe lista de priorităţi a autorităţilor
lo cale se află şi biserica din cartier,
am plasată pe locul fostei centrale
ter mice. Pentru început, a fost mo -
der nizată întreaga zonă, prin de -
mo larea celor două turnuri ale fos -
tei centrale, în vederea construirii
unor noi turnuri. De asemenea, bi -
se ricii i-a fost alocată de la bugetul
lo cal suma de 30.000 lei: ”Am pu -
tut începe lucrările de amenajare a
lă caşului de cult, datorită banilor
pri miţi de la Consiliul Local în

Continuare din pag. 1 anul 2009. Întrucât şi în acest an
ne-am bucurat de aceeaşi în ţe le ge -
re din partea autorităţilor, primind
aceeaşi sumă de bani, a fost po si -
bilă continuarea lucrărilor. Astfel
că, odată cu Ruga din cartier, vom
pu tea păşi într-un nou locaş al
Dom nului. 

Pentru locuitorii car tierului
este o realizare deosebită, având de
acum înainte propriul lo caş de
închinare, fără a mai fi obli gaţi să
se deplaseze câţiva ki lo metri până
la cea mai apropiată bi se rică ”, ne-
a declarat părintele Do rel Cim po -
neriu, preot paroh al „Bi se ri cii

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Ga -
vriil”. Pentru locuitorii din cartier,
ini ţiativa muni ci pa li tă ţii este de
bun augur: „Mă bucur că, în sfâr -
şit, se întâmplă şi aici ce va bun.
Pri mul pas important a fost fi na -
lizarea lucrărilor la Pasaj, aşa ne
es te mai uşor să ajungem în oraş.
Da că vor fi reparate şi dru mu rile,
cartierul capătă o nouă faţă”, ne-a
declarat Cristian Z. 

Şi cre dincioşii de aici sunt
bucuroşi că vor avea o nouă bi se -
rică: „Până acum mer geam la sluj -
bă în oraş, dar era des tul de greu să
ajung în fie care du minică. Este

foarte bine să avem şi noi o bi -
serică a noastră, aici, în cartier”,
ne-a mărturisit Elena V. 

Noua Biserica Ortodoxă,
având hramul Sfinţii Arhangheli
Mi hail şi Gavriil, va fi inaugurată
pe data de 21 mai, cu prilejul Săr -
bătorii Sfinţilor Împăraţi Con stan -
tin şi Elena. Slujba de inaugurare
va fi oficiată de Preasfinţitul Pă rin -
te Episcop Paisie Lugojanul şi
preo tul paroh Dorel Cimponeriu,
alăt uri de clerici ai celorlalte bi se -
rici lugojene. După ceremonialul
re ligios, se va desfăşura tra di ţio na -
la Rugă.

„Din ruină spre lumină” – este mo�o-ul cu care porneşte 
la drum preotul noii biserici din cartier

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În data de 13 mai a avut loc li ci ta -
ţia pentru construcţia a 60 de noi
apar tamente în regim ANL, în car -
tie rul Ţesători. Vor fi două blocuri
în regim P+3E, fiecare cu 30 de
apar tamente. Firma câştigătoare
este din Alba-Iulia, iar repre zen -
tan ţii acesteia au contactat deja
Pri mă ria Municipiului, în vederea
pre dării amplasamentului.

De asemenea, în urma dis cu -
ţii lor purtate de domnul primar
Fran cisc Boldea cu domnul se cre -
tar de stat Ion Sterian, a fost adop -
ta tă o Hotărâre de Consiliu, care
va constitui baza semnării unui
acord între Primăria Municipiului
Lu goj, Ministerul Dezvoltării Re -
gio nale şi Turismului şi Ministerul
Apă rării Naţionale. Actul prevede
con struirea a 150 unităţi locative
pe amplasamentul stabilit în urma
dis cuţiilor cu domnul ministru Ga -
briel Oprea. Dintre acestea, 25 de
apar tamente vor fi destinate ti ne -
ri lor din Lugoj angajaţi în cadrul
Uni tăţii Militare.

În ceea ce priveşte blocul ANL
de pe strada Panait Cerna, edilul-şef
al municipiului a înaintat o se si zare
către firma constructoare – SC
Con fort Izometal – în vederea re -

me dierii defecţiunilor constatate. În
ur ma discuţiilor purtate cu con du -
ce rea firmei constructoare, o echi pă
de muncitori a fost prezentă la Lu -
goj în cursul zilei de marţi, 4 mai,
pen tru a soluţiona problemele de
echi librare la una dintre cen tra le le
ter mice, respectiv unele pro ble me
legate de sistemul de apă şi ca -
nalizare. 

Totodată, a avut loc şi recepţia
in stalaţiei de gaze naturale pentru
ti  ne rii care au întocmit docu men ta -
ţia  necesară. În acest context, dom -
nul primar a ţinut să pre ci ze ze: „La
o chirie modică de câţiva zeci de
lei, este inexplicabil faptul că noii
lo catari aşteaptă ca Pri mă ria să le
fa că şi contractele de uti li tăţi. Toţi
cei care trăim în Lugoj, fie că avem
o proprietate, fie că sun tem chiriaşi,
ne ocupăm singuri de aceste as pec -
te. Aceste contracte sunt indi vi dua -
le şi trebuie să poar te răspunderea
pen tru plata sau ne pla ta utilităţilor.
Primăria asigură ener gia electrică
pentru centralele ter mice, pentru
ilu minatul de sca ră, respectiv ilu -
mi natul public. Tot Primăria asi -
gură contorul de gaz pen tru cele
două centrale. În schimb, plata con -
sumului de ener gie termică va re -
veni locatarilor imobilului”.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Domnul primar Francisc Boldea a
par ticipat în cursul zilei de vineri,
30 aprilie, la o dezbatere publică
or ganizată de parlamentarii de Ti -
miş la sediul Consiliului Judeţean.
Te ma discuţiilor a fost preluarea,
în cepând cu data de 1 iunie, a Spi -
talului Municipal.

În acest context, domnul pri -
mar a solicitat ca datoriile acu mu -
la te de spital până la data de 31
de cembrie 2009, să fie preluate de
către Ministerul Finanţelor. Toto -
da tă, şeful executivului lugojean a
sub liniat necesitatea deschiderii
unei axe prioritare, în vederea ac -
ce sării de fonduri europene des ti -
nate modernizării spitalelor. Dom -
nul primar a precizat: „Nu sunt
speriat de această preluare, ea este
o provocare pentru mine, dar şi o
da torie a cetăţenilor de a avea din
nou un spital cu renume, aşa cum
am avut cu ani în urmă. Consider
că proiectul în valoare de 700.000

LIVIU SAVESCU

Oraşul înfrăţit Jena va dona Lugojului un utilaj
performant de curăţare şi decolmatare a
canalizării.

O delegaţie oficială a municipiului Lugoj
a efectuat, în perioada 21-24 aprilie, o vizită
în ora şul înfrăţit Jena (Germania), la invitaţia
pri ma rului general, dl Albrecht Schroter. Din
de le gaţia lugojeană au făcut parte primarul
Fran cisc Boldea, Mircea Ghera – director
Salprest SA, Daniel Florea – director Meridian
22 SA, Horst Meixemberger şi Flavia Coraş.
La rân dul său, primarul Albrecht Schroter,
însoţit de o delegaţie oficială a municipalităţii
Jena, va veni la Lugoj în data de 13 august.

Aşa cum s-a solicitat autorităţilor din Jena,
vi zita delegaţiei lugojene s-a concretizat cu în -
tre vederi la staţia de epurare a oraşului, care
de serveşte 200.000 de locuitori, la deponeul
ora şului, la uzina de apă, la firma de salu bri ta -
te, precum şi cu o serie de discuţii oficiale cu
primarul general şi cu persoane din con du -
cerea instituţiilor vizitate. Cu această ocazie,
Werner Waschina, director general al staţiei de
epu rare, a menţionat faptul că se intenţionează
do narea către Meridian 22 a unui utilaj per -
formant de curăţare şi decolmatare a ţevilor de
ca nalizare de mare adâncime. Autoutilitara
este dotată cu pompe de mare presiune şi se
poa te folosi atât pentru crearea de presiune, cât
şi pentru extragerea depunerilor din canale.
Şe ful executivului lugojean a solicitat ur -
gentarea formelor privind această donaţie, de -
oarece ea este foarte utilă pentru curăţarea ca -

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Lucrările de reabilitare a reţelei
de canalizare din municipiu
sunt în plină desfăşurare. Până
acum, aceste lucrări au fost fi -
nalizate pe străzile Cassian
Mun teanu, Pescarilor, Timi şu -
lui, Păun Pincio şi Astalaş, Tra -
ian Grozăvescu, spre strada Ni -
colae Titulescu. 

În cursul săp tămânii vii toa -
re va fi introdusă o nouă reţea
de canalizare pe strada Ani şoa -
ra Odeanu şi par ţial pe strada

Traian Gro ză ves cu, în vederea
racordării la ma gistrala prin ci -
pală. Se fi na li zea ză astfel cea
dintâi etapă a pro gramului de
rea bilitare a reţelei de ca na li za -
re  din oraş. 

În vederea demarării celei
de-a doua etape de reabilitare a
ca nalizării, o echipă formată
din re prezentanţi ai Direcţiei
Eco no mice, respectiv ai
Biroului In vestiţii din cadrul
Primăriei Mu nicipiului, a fost
prezentă la Bu cureşti. 

Se amenajează noi
locuri de parcare
ANDREEA MĂRGINEANŢU

În cadrul conferinţei de presă din data de 11
mai, domnul primar a vorbit jurnaliştilor des -
pre lucrările de amenajare a unor noi lo curi
de parcare în cartierele Micro III şi Josif Con -
stan tin Drăgan. „În cartierul Josif Con stantin
Dră gan au fost deja reparate aleile spre fân -
tână, iar de vineri încep lucrările de as faltare.
Au fost de asemenea demolate ba răcile din
preaj ma Bisericii, iar în aceste zile se des fă -
şoa ră şi celelalte lucrări de ame na ja re a zo -
nei”, a menţionat şeful executivului lu gojean.
Tot în cursul lunii mai vor demara lu crările
de reabilitare în cartierul Micro II, pe Aleea
Nucilor, unde, în urma discuţiilor cu cetăţenii
vor fi stabilite noile locaţii pen tru parcare. 

Pentru şoferii care locuiesc în cartierul
Mi cro III, amenajarea unor noi locuri de par -
care este binevenită: „Mă bucur că s-a gân -
dit cineva şi la noi. Seara cel puţin, când mă
întorc eu de la serviciu, e o adevărată aven  -
tură să mai găseşti un loc de parcare. În lipsa
marcajelor, fiecare parchează pe un de apucă.
Nici nu te mai miri dacă di mi nea ţa îţi găseşti
maşina zgâriată sau oglinda agă ţată”, este de
părere George S. Şi pie to nii sunt la fel de
bucuroşi de iniţiativa mu ni  ci pa li tăţii: „Ca să
poţi merge pe trotuar tre buie să ocoleşti
maşinile. Fiecare par chea ză pe un de poate. Îi
înţeleg şi pe şoferi că nu sunt lo curi de
parcare amenajate, dar acum sper să se
rezolve”, ne-a declarat Mariana F. 

Noi blocuri ANL la Lugoj

Spitalul intră în administrarea
municipalităţii

Euro, pe care l-am propus spre
rea lizare anul trecut, va deveni
via bil. Sper să începem rapid lici -
ta ţia, pentru eliminarea pierderilor
de apă, lucrări care vor fi suportate
din cei 550.000 lei alocaţi de la
bu getul local”. 

În unele pavilioane se impune
de caparea pereţilor până la nivelul
că rămizii, pentru prevenirea bo li -
lor intraspitaliceşti. De urgenţă se
im pune şi construirea unui lift ex -
te rior, pentru a asigura transportul
bol navilor între diferite secţii. 

O nouă donaţie pentru municipiul Lugoj

nalizării aflate la mare adâncime, cum ar fi cea
de pe spl. 1 Decembie, str. I. Huniade sau stră -
zile Crişan şi Cloşca, şi ar însemna evitarea lu -
cră rilor de decopertare a străzilor pe o lăţime
de 4 metri şi o adâncime de 6 metri. Tot cu
această ocazie, primarul Albrecht Schroter a
propus iniţierea unui program de specializare
a angajaţilor Staţiei de Epurare din Lugoj, pre -
cum şi ai societăţilor Meridian 22 şi Salprest la
societăţi similare din Jena, primăria an ga jân -
du-se să le asigure cazarea şi masa pe perioada
şe derii.

Şeful executivului consideră această vizită
ca fiind foarte utilă, în primul rând deoarece
în acest an se vor finaliza lucrările de mo der -
nizare a staţiei de epurare şi se va închide
groa pa de gunoi a oraşului.

Se încheie prima etapă de
modernizare a reţelei de canalizare
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ANDREEA MĂRGINEANŢU

În perioada 29 mai – 9 iunie, un
grup de 23 de elevi ai Şcolii de
Arte Frumoase „Filaret  Bar bu”
din Lugoj, împreună cu în soţitorii
acestora, se vor afla în Fran ţa, în
localităţile Fran conville şi Saint
Leu la Foret, ca ur mare a par te -
ne  riatului cu şco lile de muzică
din aceste lo ca li tăţi. În această
pe rioadă vor avea loc schimburi
pe dagogice între ca drele di dac ti -

ce române şi fran ceze, vor fi sus -
ţi nute stagii co mu ne de muzică
ins trumentală, vocală şi fol clo -
rică, precum şi concerte comune
în cele două localităţi. De ase me -
nea, elevii români vor vizita
unele obiective cultural-istorice,
între care a min tim Luvru, Ver -
sailles, Mont martre et Sacre
Coeur, Muzeul Muzicii, Turnul
Eiffel, Muzeul Rodin, Muzeul
Brâncuşi etc. 

Delegaţia română va fi cazată
în familiile franceze, iar chel tu ie -
lile de transport şi celelalte chel -
tu ieli vor fi asigurate de către Pri -
măria Municipiului şi de către
membrii delegaţiei. 

„Aceste legături cu şcolile de
muzică din Franţa, începute
acum trei ani, au fost posibile
prin implicarea pianistei Dana
Paul Giovaninetti, cetăţean de
onoare al Lugojului, precum şi

prin sprijinul acordat de către
Primăria şi Consiliul Local Lu -
goj”, ne-a declarat Petru Ma droa -
ne, directorul Şcolii de Arte Fru -
moase, adăugând că „participarea
delegaţiei române în Franţa
constituie un prilej de a face cu -
noscut francezilor activitatea
edu cativă, cultural-artistică des -
fă şurată de către elevii şcolii
noas tre, precum şi tradiţiile cul -
turale ale Lugojului”. 

Folclorul românesc ajunge în Franţa

Se lansează volumul „Societatea
de Ştiinţe Istorice din România -
Filiala Lugoj”
ADRIANA WEIMER

Societatea de Ştiinţe Istorice din România - Filiala Lugoj,
Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj, Biblioteca Municipală
Lugoj, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj şi Cenaclul &
Revista „BANAT” Lugoj organizează  lansarea volumului
„Societatea de Ştiinţe Istorice din România - Filiala Lugoj”,
semnat de Simion Todorescu. Volumul va fi prezentat de prof.
emerit Dan Popescu, preşedintele Societăţii de Ştiinte Istorice
din România - Filiala Lugoj şi Cetăţean de Onoare al
Lugojului, Dumitru Tomoni, Luminiţa Wallner-Bărbulescu şi
Cristian Ghinea; moderator: Henrieta Szabo. Lansarea va
avea loc joi, 27 mai, la ora 18.00, în Sala de Consiliu a
Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” Lugoj.

ADRIANA WEIMER

Marţi, 27 aprilie, ora 18.00, la Galeria
„Pro Arte” Lugoj, în cadrul Zilei
Editurii Brumar din Timişoara, a avut
loc lansarea, în premieră, a volumului
„Un castel cu vinuri vechi”, semnat de
scriitorul timişorean Ovidiu Forai,
volum însoţit de un CD. Cartea,
apărută la prestigioasa editură
timişoreană Brumar, la sfârşitul anului
2009, a fost prezentată de Ela Iakab,
Constantin Buiciuc şi Florin
Teodorescu; moderator: Henrieta
Szabo şi Simona Avram.

Organizatorii lansării au fost:
Biblioteca Municipală Lugoj, Editura
Brumar Timişoara, Galeria „Pro Arte” Lugoj, Casa de Cultură a
Sindicatelor Lugoj, Cenaclul & Revista „Banat” Lugoj.

Volumul „Un castel cu vinuri vechi” semnat de Ovidiu Forai a
fost extrem de bine primit, atât de publicul avizat, cât şi de publicul
tânăr, cu o mare prezenţă.

„Un castel cu vinuri
vechi” la Lugoj

ADRIANA WEIMER

Ziua de 23 aprilie marchează, în fiecare an, Ziua Mondială a Cărţii
şi a Drepturilor de Autor – Eveniment UNESCO şi Ziua
Bibliotecarului din România. Astfel, vineri, 23 aprilie, a avut loc la
Lugoj o manifestare culturală dedicată acestui important eveniment
mondial şi naţional. Organizatorii manifestării, Biblioteca
Municipală Lugoj, Primăria Municipiului Lugoj şi Şcoala de Arte
Frumoase „Filaret Barbu” Lugoj, au oferit lugojenilor cărţi (printre
care şi cărţi despre municipiul Lugoj), revista lugojeană „Banat” şi
flori. Iată ce ne-a declarat Henrieta Szabo, directoarea Bibliotecii
Municipale din Lugoj: „Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de
Autor este o zi de sărbătoare în calendarul UNESCO, dar şi o zi în
care în România se sărbătoreşte Ziua Bibliotecarului. Avem
convingerea că biblioteca a fost şi va rămâne o instituţie a cărţii fără
de care nicio comunitate locală nu va putea să păstreze vie memoria
culturală, chiar dacă biblioteca secolului XXI devine tot mai mult
o instituţie care se supune legilor concurenţei şi trebuie să
conştientizeze valoarea informaţiilor pe care le vehiculează prin
intermediul cărţii”.

Ziua Mondială a Cărţii 
şi a Drepturilor de Autor 
şi Ziua Bibliotecarului 
din România

Expoziţie la Pro Arte 
SILVIA BLOCH

Devenită deja tradiţională, expoziţia profesorilor şi studenţilor
de la Facultatea de Arte şi Design Timişoara, Secţia Arte textile
şi tapiserie, va fi găzduită de Galeria Pro Arte din Lugoj, în
perioada 24 mai – 15 iunie. Concomitent, Clubul Copiilor Lugoj
expune lucrările elevilor participanţi la ediţia a VI-a a
Concursului naţional „Muzica sferelor”. Elevii participanţi la
concurs reprezintă oraşe precum Craiova, Timişoara, Filiaşi,
Constanţa, Alexandria, Cluj, Vâlcea, Reşiţa, Suceava,
Caransebeş etc. La vernisajul expoziţiei va lua cuvântul
doamna Rodica Banciu-Regep, care este şi preşedinta juriului
concursului.

TUDOR TRĂILĂ

Ajuns la ediţia XXXV-a,
Festivalul In ter naţional „Ti mi şoa -
ra Muzicală”, or ga nizat de că tre
Filarmonica „Banatul”, se des -
făşoară în perioada 29 aprilie - 29
mai, la Timişoara. 

A lă turi de pres tigioşi invitaţi
(dirijorii Jin Wang, Eckart Hubner,
Radu Popa, Emil Aluaş, Theo
Wolters; pia niştii Pascal Amoyel,
Horia Mihail; violoniştii Cristina
An ghe lescu şi Alexandru To mes -
cu; vio lonceliştii A le xan dru Mo ro -
şa nu şi Răzvan Suma, actriţa Maia
Mor genstern; com po zitorul şi in -
ter pretul Ju lio Santillan; A na lia
Se lis, cvartetul „Ad li bi tum”, Big
Band-urile Uni ver si tăţilor a me ri -
cane McNeese şi Co lo rado de
Nord, Or ches tra Sim fo ni că şi Co -
rul „Ion Românu” al Fi lar monicii
„Banatul”) sâmbătă, 22 mai, de la
ora 19.00, va con cer ta, pe scena
Sălii „Capitol” din Timişoara, Co -

Corul „Ion Vidu” la Festivalul
Internaţional „Timişoara muzicală”

HENRIETA SZABO

Biblioteca Municipală Lugoj organizează
Concursul de Creaţie „Ideal european - 2010”
– eseu pe teme europene, în contextul
„Uniunea Europeană – 60 de ani de istorie şi
actualitate (1950 – 2010). Concursul este
destinat elevilor cu vârsta cuprinsă între 14-
19 ani. 

Prin intermediul eseului, tinerii vor trebui
să argumenteze viziunea proprie referitoare la

integrarea europeană prin păstrarea şi pro -
movarea valorilor naţionale şi locale pentru o
Europă imaginară de mâine. Cum ar trebui să
arate o „Europă ideală?”, este unul dintre
subiectele propuse de organizatori.

Concursul va consta în redactarea unui
eseu de maximum 3 pagini, în format A4 (la
dimensiunea corpului de literă de 12).
Materialele, în format electronic şi listate în 3
exemplare, se primesc, de luni până vineri,

între orele 9.00-17.00, la sediul Bibliotecii
Municipale Lugoj, str. Ion Creangă Nr. 1.
Eseurile vor face obiectul unei dezbateri în
contextul evenimentului cultural „Săptămâna
europeană la Lugoj”, şi vor fi premiate.
Premiile vor consta în cărţi, diplome şi bani.
Lucrările selectate vor fi publicate într-o
broşură. 

Data şi locul festivităţii de acordare a
premiilor vor fi anunţate în timp util.

Concursul de Creaţie „Ideal european - 2010”

rul „Ion Vidu”, dirijat de mae s trul
R emus Taşcău. Din repertoriu vor
face parte lu crări din li teratura
mu zicală ro mânească şi uni ver -
sală, cla sică şi con temporană, ale

unor renumiţi com pozitori pre -
cum: E. Wid mann, O. di Lasso,
Passereau, J. Brahms, G. P.
Palestrina, All. Scar latti, Fr.
Poulenc, W. A. Mo zart, P. Cons -

tantinescu, D. G. Ki riac, S. To -
duţă, R. Geor gescu, W. M.
Klepper, T. Jarda, Al. Paş canu, G.
Di nicu, S. Drăgoi, F. Bar bu. Inter -
ven  ţie solistică: Lu cian Oniţa. 

Personalitate marcantă a
istoriei noastre, Nicolae
Titulescu s-a născut pe 4

martie 1882 la Craiova. Tatăl,
Ioan Titulescu, a fost de
profesie avocat, iar mama,
Maria, nepoata marelui pictor
Theodor Aman şi descendentă
din familia revoluţionarului
Nicolae Bălcescu. A făcut
studiile liceale la Liceul „Carol
I”, obţinând la absolvire
premiul de onoare al colegiului.
În 1903 a primit o bursă de
studii la Paris, devenind
laureat al Facultăţii de Drept
de la Sorbona.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

A fost o personalitate complexă şi
mul tilaterală, profesor, orator, jur -
nalist, economist şi distins di plo -
mat, cunoscând patru limbi de cir -
cu laţie internaţională. A fost pro -

fe sor universitar la Universitatea
din Iaşi şi la cea din Bucureşti şi
timp de trei decenii şi-a „consacrat
viaţa şi activitatea în slujba apă -
rării independenţei teritoriale a
Ro mâniei, pentru creşterea pres ti -
giului ei în lume”, îndeplinind
func ţiile de ministru de finanţe,
de legat la Conferinţa de Pace de la
Trianon, ambasador la Londra, de -
legat permanent la Liga Naţiunilor
şi ministru de externe al României
în mai multe guverne. A fost unul
dintre promotorii reformei agrare,
pe care a trebuit să o apere la Ge -
ne va împotriva atacurilor contelui
Apponyi şi, timp de opt ani, a
luptat pe linie diplomatică pentru
a feri România de pretenţiile ab -
surde ale optanţilor unguri. 

Distins profesor şi avocat, Ni -
colae Titulescu a fost cel mai mare
di plomat al României în perioada

interbelică, remarcându-se drept
singurul reprezentant al unei ţări
ales preşedinte al Adunării Ge ne -
rale a Ligii Naţiunilor, în anii 1930
şi 1935. A militat şi a luptat pentru
unirea Transilvaniei şi Banatului
cu România, desfăşurând la Paris
şi Londra, în anul 1918, o ac ti vi -
tate complexă în acest sens.

Pentru a cinsti figura lui Titu -
les cu, lugojenii au hotărât în şe -
dinţa din 20 martie 1935, la pro -
punerea consilierului prof. V. Si -
mo nescu, să i se acorde titlul de
ce tăţean de onoare al municipiului
Lugoj, ca „reprezentant de frunte
al diplomaţiei româneşti, luptător
strălucit şi intransigent pentru
drepturile poporului român şi
frontierele ţării”. La 24 martie
1935, are loc în oraşul nostru o
ma re adunare cetăţenească, con sti -
tuindu-se Liga Antirevizionistă.

CETĂŢENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI LUGOJ

Nicolae Titulescu - personalitate
complexă şi multilaterală

Cu această ocazie, a avut loc şi
dezvăluirea monumentului Unirii,
situat în faţa Prefecturii Judeţului.
La 29 august 1936, a fost înlocuit
din Guvernul Tătărăscu, de către
ca marila de la curtea lui Carol al
II-lea, fără nicio motivaţie logică
ori politică. 

Nicolae Titulescu s-a stins din
viaţă în data de 17 martie 1941, în
oraşul francez Cannes, fiind în -
mor mântat în Braşov.
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Rotary Club Lugoj a
sărbătorit sâmbătă, 8
mai, 10 ani de la

chartarea organizaţiei. La
eveniment au participat
reprezentanţi ai cluburilor
Rotary din Mulhausen
(Germania), Lisabona –
Amadora (Portugalia),
Budapesta, Szeged şi
Szekszard (Ungaria), precum
şi guvernatorul Districtului
2241 România – Republica
Moldova, Daniel Condurache.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Manifestările aniversare au
debutat la Primăria Municipiului
Lugoj, unde membrii clubului şi
invitaţii acestora s-au întâlnit cu
primarul Francisc Boldea. Cu
acest prilej, edilul-şef al oraşului
a ţinut să mulţumească mem bri -
lor organizaţiei pentru implicarea
în viaţa Lugojului, în special
pen tru acţiunile de caritate pe
care le-au iniţiat. În acelaşi timp,
dom nul primar a făcut o scurtă
ra diografie a lucrărilor de in ves -
tiţii realizate la nivelul mu ni -
cipiului, încheindu-şi pledoaria
cu situaţia gravă în care se află
Spi talul Municipal. Întrucât spi -

10 ani de activitate a Clubului
Rotary Lugoj

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Lucrările de reabilitare a reţelei
de alimentare cu apă în mu ni -
cipiul Lugoj sunt în plină des fă -
şu rare. 

Întrucât proiectul a fost gre -
şit întocmit şi a primit apro barea
Ministerului Mediului abia în
data de 17 decembrie 2008,
plăţile au fost întârziate. De ase -

menea, a intervenit o altă gre -
şeală – atunci când s-a început
lucrările nu s-a stabilit în mod
corect traseul conductei, care
urma să treacă pe sub şoseaua
de centură. Prin urmare, acesta
a trebuit deviat cu 20 metri,
pentru a se încadra în normele
legale în vigoare. 

De atunci şi până în prezent,
au fost executate lucrări în va -

loare de 4.500.000 lei, dintre
care 3.300.000 bani de la Mi -
nisterul Me diului, 1.100.000 de
la bu getul local, întrucât prin
con ven ţia aprobată în de -
cembrie 2008 s-a stabilit ca pro -
iectul să fie su portat în proporţie
de 75% de către Minister,
respectiv 25% din fonduri
locale. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

O dată cu venirea primăverii,
administraţia lugojeană a
demarat şi lucrările de
înfrumuseţare a oraşului. Astfel,
încă de la începutul lunii mai, au
fost instalate primele ghivece cu
muşcate pe stâlpii din oraş, în
zona celor două poduri, pe
splaiul Mocioni, în Piaţa Josif
Constantin Drăgan, Piaţa
Victoriei, pe strada Cuza Vodă, în
intersecţia MOL, pe splaiurile
Coriolan Brediceanu şi Corneliu
Coposu, în zona Universităţii
Europene Drăgan până la Parcul
„George Enescu”, la Sala de
Sport „Lavinia Miloşovici”, în
preajma bisericilor, precum şi în
principalele cartiere din mu -
nicipiu. Tot în această perioadă,
Serviciul Sere şi Spaţii Verzi va
înlocui florile de iarnă cu cele de
vară, astfel că locul panseluţelor
va fi luat de petunii, begonii,
scoleus sau ageratum. „Îmi place
foarte mult cum arată oraşul plin
cu flori. Parcă dă Lugojului un
aer mai vesel, mai curat. Din
păcate însă prea puţini
concetăţeni ştiu să aprecieze
acest lucru. Mulţi cred că florile
ar arăta mai bine pe balcon sau în

curtea proprie. Nu înţeleg ce
extraordinar lucru este să ai un
oraş de care să fii cu adevărat
mândru”, crede Elisabeta R. 

Vacanţă pe malul Timişului
De asemenea, o dată cu

apropierea sezonului estival, au
demarat şi primele lucrări de
pregătire a zonelor de agrement
din oraş. „În zona Plopi au fost e -
xe cutate lucrări de nivelare a te -
re nului, de discuire şi a fost deja
semănat gazonul. La începutul
lunii viitoare vom trece la a me -
na jarea malurilor Timişului”, ne-
a declarat Angela Neagoe, şef
Serviciu Sere şi Zone Verzi. 

„În continuare, se vor executa
lu  crările specifice de amenajare a
zo  nei, astfel încât, o dată cu ve ni  -
rea sezonului cald, locuitorii o ra  -
şului să se bucure de o locaţie
foarte frumoasă pentru petrecerea
tim  pului liber”, a precizat Fran cisc
Boldea, primarul mu ni ci piu lui.

Pentru lugojenii pe care criza
îi împiedică să ajungă la mare sau
în alte staţiuni, malurile Ti mi şului
rămân principalul punct de a tracţie
pe perioada sezonului cald. „În
acest an chiar nu ne vom per mite o
vacanţă. Aşa că, cel mai probabil,

Înfloreşte oraşul!
Angajaţii Serviciului Sere şi Spaţii Verzi
pregătesc oraşul pentru vară

concediul ni-l vom petrece la
Timiş. Ne-am bucura dacă am găsi
o plajă mai curată şi mai îngrijită”,
este de părere Alin C. Şi îm pă ti mi -
ţii pescuitului apreciază iniţiativa
mu nici pa li tă ţii: „Ne bucurăm că
vom avea şi noi parte de alte con -

diţii pe ma lurile Timişului. Mai
tre buie doar să înţeleagă şi lu go je -
nii că gunoiul nu se aruncă prin
tufe şi nici în apă. Noi chiar în cer -
căm să curăţăm locul, pentru mine
malul Timişului este a doua casă”,
ne-a mărturisit Petru V., pensionar.

talul va fi preluat de administraţia
lo cală, domnul primar şi-a ex -
primat intenţia de a implica toate
instituţiile, organizaţiile şi fir -
mele din oraş în reabilitarea a -
cestuia. În acest context, edilul
şef a ţinut să mulţumească Clu -
bului Ro tary Lugoj pentru pa tu -
rile do nate spitalului, ex pri mân -
du-şi totodată speranţa unei

colaborări vii toare în ceea ce pri -
veşte as pectele vieţii sociale din
municipiu. 

Invitaţii s-au deplasat apoi în
Par cul Prefecturii, unde a fost
plantat un arţar roşu, donat de
către Clubul Rotary Mulhausen
din Germania, ca semn al prie -
teniei de lungă durată dintre cele
două cluburi.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În cadrul săptămânalei conferinţe
de presă, edilul-şef a vorbit jur -
na liştilor despre desfăşurarea lu -
cră rilor de modernizare a Staţiei
de Epurare. În urma in ves ti ga -
ţiilor făcute, s-a constatat că atât
din cauza bazinului de retenţie la
ie şirea spre Lugoj, cât şi obturării
par ţiale a canalului principal de
la Jabăr, în cazul unor ploi to ren -
ţiale, canalul principal îşi ridică
ni velul cu peste 1 metru, ceea ce

în seamnă că absorbţia se rea -
lizează într-un termen prea lung. 
Prin urmare, la ultimele pre ci -
pitaţii s-au constatat pro bleme pe
străzile Ion Neculce, Corneliu
Co posu şi Mărăşeşti. „Sperăm ca
o dată cu punerea în funcţiune a
Sta ţiei de Epurare această situaţie
să fie remediată”, a precizat dom -
nul primar, amin tind faptul că
bazinul de retenţie este plin de
mâl, ceea ce afec tează de ase me -
nea buna funcţionare a reţelei de
canalizare.

Lucrările la
Staţia de Epurare
sunt în grafic

Se reabilitează reţeaua de alimentare cu apă 
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HOTĂRÂREA NR. 67/29.04.2010 privind aprobarea procedurii de
acordare a înlesnirilor la plata accesoriilor datorate bugetului local
pentru neplata la termen a impozitelor pe clădiri şi terenuri 

Art.1. – Se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plata
accesoriilor datorate bugetului local pentru neplata la termen a impozitelor
pe clădiri şi terenuri, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţiei Impozite şi Taxe, Executori Bugetari.

ANEXA LA HCL NR. 67/29.04.2010
Procedura de acordare a înlesnirilor la plata accesoriilor datorate

bugetului local pentru neplata la termen a impozitelor pe clădiri şi terenuri
La cererea temeinic justificată a contribuabililor persoane fizice care

înregistrează restanţe la plata impozitelor, taxelor datorate bugetului local,
pentru care  s-au calculat majorări de întârziere, aceştia beneficiază de
înlesniri la plata acestor creanţe bugetare accesorii. 

În categoria creanţelor bugetare accesorii sunt cuprinse majorările de
întârziere datorate de persoane fizice pentru neplata la termen a impozitelor
şi taxelor pe clădiri şi terenuri datorate bugetului local al municipiului Lugoj,
aferente debitelor anului 2008 şi 2009, calculate până la data plăţii integrale
a debitelor (inclusiv cele stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate de
organele competente şi cele stabilite ulterior datei intrării în vigoare a
prezentei hotărâri) dar nu mai târziu de 30 septembrie 2010.

Creanţele bugetare accesorii, vor fi scutite la plată dacă debitorii persoane
fizice, care au depus cererea, îndeplinesc, condiţia: impozitele şi taxele pe
clădiri şi terenuri datorate bugetului local al municipiului Lugoj şi neachitate
au fost plătite integral până la data depunerii cererii, inclusiv.

Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii persoane fizice vor depune,
o cerere motivată, la Direcţia Impozite şi Taxe, Executori Bugetari.

La cerere se vor anexa documentele din care să rezulte îndeplinirea
condiţiei de plată a debitelor restante, respectiv ordine de plată prin bancă,
chitanţe casă, dovada veniturilor realizate din luna precedentă depunerii
cererii, dovada stării de sănătate dacă este cazul, orice alt document.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente
impozitelor şi taxelor va fi analizată, în termen de 10 zile de la data

înregistrării, de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite
şi Taxe, Executori Bugetari. În urma analizei se va întocmi un referat care va
fi avizat juridic şi supus spre aprobare directorului executiv al Direcţiei
Impozite şi Taxe, Executori Bugetari. Acordarea înlesnirilor la plată se face
de către Consiliul Local Municipal Lugoj la propunerea Direcţiei Impozite
şi Taxe, Executori Bugetari.

În baza hotărârii Consiliului Local Municipal Lugoj, accesoriile aferente
impozitelor şi taxelor, datorate bugetului local al municipiului Lugoj pentru
care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute, vor fi scăzute din evidenţele fiscale,
despre acest lucru fiind înştiinţat contribuabilul persoană fizică ce a depus
cererea.

I.1. Criteriile pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice care
nu realizează venituri sau ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din
indemnizaţia de şomaj sau ajutor social

- solicitantul scutirii să realizeze venitul în exclusivitate din indemnizaţia
de şomaj sau ajutorul social;

- să nu fi deţinut în ultimii 2 ani şi să nu deţină alte proprietăţi (clădiri,
terenuri) în afara celei de la adresa de domiciliu pentru care se solicită
scutirea;

- suprafaţa construită locuibilă a imobilului (mai puţin anexele), să nu
depăşească 200 mp; 

- să nu deţină mai mult de un mijloc de transport, cu excepţia celor
aparţinând invalizilor şi adaptate invalidităţii acestora; 

- să achite integral toate obligaţiile faţă de bugetul local, calculate până
la data depunerii cererii de scutire. 

I.2. Criteriile pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice ale
căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe economie sau
sunt un caz medical deosebit-boli incurabile sau boli care presupun
tratamente având cost ridicat greu de suportat din veniturile realizate 

- veniturile lunare realizate de persoanele care solicită scutirea în raport
cu situaţia în care se încadrează conform alineatului de mai sus este mai mic
decât salariul minim brut pe economie, sau este de până la 1000 lei pentru caz
de boală (sau media este sub 1000 lei în cazul coindivizarilor soţ, soţie);

- să nu fi deţinut în ultimii 2 ani şi să nu deţină alte proprietăţi (clădiri,
terenuri) în afara celei de la adresa de domiciliu pentru care se solicită

scutirea;
- să nu deţină mai mult de un mijloc de transport, cu excepţia celor

aparţinând invalizilor şi adaptate invalidităţii acestora; 
- să achite integral toate obligaţiile faţă de bugetul local, calculate până

la data depunerii cererii de scutire. 
În vederea acordării facilităţii fiscale se va întocmi un dosar care va

cuprinde:
1. cererea făcută de proprietar prin care acesta solicită scutirea la plata

accesoriilor pentru restanţele aferente domiciliului care va cuprinde: 
- elementele de identificare a proprietarului imobilului pentru care se

solicită scutirea; 
- elemente de identificare a bunurilor impozabile deţinute în proprietate;
- natura obligaţiei fiscale pentru care se solicită înlesnirea.
2. documente justificative solicitate de serviciul de specialitate:
- copie act identitate a solicitantului şi al celorlalţi coindivizari dacă este

cazul; 
- actele privind imobilele în cauză (extras CF actualizat dar nu mai vechi

de 30 de zile);
- actele care să dovedească venitul solicitantului şi al celorlalţi

coindivizari unde este cazul (adeverinţă din care să rezulte că beneficiază de
indemnizaţie de şomaj, ajutor social, adeverinţă de la locul de muncă din
care rezultă venitul, cupon de pensie etc);

- documentele care atestă situaţiile excepţionale invocate (bilet de
internare, adeverinţă de la medicul de familie, diagnostic, etc.);

- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine alte
proprietăţi în afara celei de la adresa de domiciliu, că nu deţine bunurile
specificate mai sus, că nu realizează alte venituri decât cele pentru care a
depus actele; 

- certificat de atestare fiscală emis de Administraţia Finanţelor Publice
Lugoj, din care rezultă că nu realizează alte venituri, ex. închirieri, activităţi
liber-profesioniste, etc. 

3. referat întocmit de serviciul de specialitate şi supus spre aprobare
directorului. 

Înlesnirile pot fi solicitate şi acordate atât înaintea începerii executării
silite cât şi în timpul derulării acesteia.

LIVIU SAVESCU

În urma speculaţiilor iscate de o -
bligativitatea achiziţionării ca se -
lor de marcat de către pro du că -
torii a gricoli, Francisc Boldea,
pri  ma rul municipiului Lugoj, pre -
ci  zează: „În ultimul timp, se ve -
hi cu lează în Piaţă - şi chiar se dau
in te,r viuri - cum că ar fi necesare
case de marcat pentru pro du că -
torii a gricoli şi că Primăria nu pu -
ne în a plicare acest sistem. Do -
resc să spun clar: Primăria şi Pri -
marul nu vor obliga niciun pro du -
cător a gri col să aibă casă de mar -
cat, pentru că este o prostie. Este
inadmisibil ca unei bătrâne care
vinde în piaţă ver deţuri sau urzici
să-i cerem casă de marcat, al cărei
preţ mi nim este 500 lei. Sperăm
ca gu ver nul să emită o hotărâre în
acest sens şi să revină la o pro pu -
nere care a fost făcută înainte şi
care nu a fost aplicată niciodată”. 

Şi producătorii agricoli care
vând în piaţa din Lugoj consideră
inad misibile asemenea măsuri:
„Nu am auzit prostie mai mare ca
asta. Eu nici nu ştiu cum arată o
ca să de marcat, dar să o mai şi fo -
lo  sesc! Şi de unde bani? Dacă
strâng 30 de lei pe zi, e bine. Al -
tă  dată abia scot banii de trans -
port”, ne-a spus revoltată Mă ri -

oa ra S. „Păi dacă ne obligă să ne
cum  părăm case de marcat, mai
bine renunţăm. Pentru o legătură
de mărar şi un kilogram de car -
tofi pe care abia le vindem, nu
me  rită. Nu-i destul că muncim a -
tâta pentru câţiva lei, şi pe ăştia
să îi dăm la stat?! Atunci mai bi -
ne stăm”, ne-a declarat şi Ioan P.

Şi cumpărătorii sunt revoltaţi
de o asemenea iniţiativă: „Cine o
să mai vândă pe piaţă? O să
ajungem să cumpărăm totul de la
su permaket, unde numai produse
naturale nu găseşti”, este de
părere Gabriela B.

În continuare, edilul şef a
pre cizat că pentru a avea o si tua -
ţie clară a fost făcut un inventar
al meselor care au fost şi nu me -
ro tate. Au rezultat astfel 258 me -
se în sectorul central, 18 mese în
hala de produse lactate, 11 mese
în sectorul de flori şi 37 mese
aflate lateral, în sectorul care nu
este acoperit. În total sunt 324 de
mese. Edilul-şef a solicitat ad mi -
nis traţiei pieţei situaţia exactă a
me selor închiriate în piaţă, deoa -
rece consideră că este nedrept ca
o persoană să închirieze 5 sau 6
mese, iar alta să nu aibă po -
sibilitatea să închirieze măcar
una.

La Lugoj producătorii
agricoli nu sunt obligaţi 
să aibă case de marcat

În prima jumătate a lunii
mai, au fost finalizate
lucrările pe principalele

străzi incluse în prima etapă a
programului de asfaltare. În
aceste zile, vor fi terminate
lucrările pe strada Libertăţii,
urmând apoi străzile Anişoara
Odeanu, Bucegi şi Cuza Vodă.
De asemenea, au fost executate
marcaje rutiere noi pe 15 străzi
din municipiu, iar în prezent se
lucrează la ridicarea gurilor de
canal pe toate arterele deja
asfaltate.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Concomitent, au fost realizate
deja toate demersurile pentru de -
mararea celei de-a doua etape de
asfaltări: „Suntem în faza de se -
lecţie a ofertelor de proiect, ur -
mând ca din data de 1 iulie să în  -
cepem efectiv cea de-a doua eta -
pă, prin asfaltarea străzilor
Gheorghe Lazăr, Independenţei,
Ti motei Cipariu, Victoriei, Is la -
zul Mic, Hezerişului, 13 De cem -
brie, Olari, Strugurilor, Geor  ge
Dobrin, Vasile Goldiş, Di mitrie
Cantemir”, a precizat dom  nul
primar, subliniind fap tul că prin

această a doua etapă de asfaltări
au fost reabilitate prac tic toate
căile de acces spre zo na
industrială de pe strada Tapiei. 

În paralel, se desfăşoară lu -
crări de reparaţii pe străzile
balastate din municipiu. Până în
prezent au fost finalizate astfel
de lucrări pe străzile Cassian
Munteanu, Timişului, Pes ca -
rilor, Fagilor, parţial Traian
Vuia. De asemenea, în aceste
zile se desfăşoară lucrări de rea -
bilitare pe străzile Livezilor,
Agri culturii, urmând apoi Spi -
nanţei, Constantin Brân co vea -

Prima etapă de asfaltări 
se apropie de final

nu, Partizanilor. 
Totodată, a fost reabilitată

în treaga zonă din preajma Par -
cului Gării şi au intrat în re pa -
raţii străzile Someşului, Ion
Creangă, Filaret Barbu, Mihai
Emi nescu, Romanilor, Pade şu -
lui, Ioan Neculce, splaiul Cor  -
ne liu Coposu, Viorelelor, Ţe să -
torilor, Jabărului, Dimitrie Can -
te mir, Cloşca. 

Cea de-a doua etapă de as -
fal tare mai cuprinde străzile
Vlad Ţepeş, Zorilor şi Pan se le -
lor. „Sperăm ca prin aceste lu -
crări deosebit de importante
pen tru municipiu, problema
dru murilor din oraş să fie re zol -
vată”, a mai precizat edi lul-şef. 

Veşti bune pentru biciclişti
Totodată, vor fi demarate lu cră -
rile de amenajare a unor piste
pentru biciclişti, în primă fază
pe străzile Gheorghe Doja şi Ti -
mo tei Popovici. Iniţiativa mu ni -
cipalităţii este bine primită de
lu gojenii care folosesc bi ci cle -
tele: „E un lucru foarte bun. Eu
unul folosesc foarte mult bi ci -
cleta, soţia mea la fel. Dar tre -
buie să fim foarte atenţi, pentru
că mulţi şoferi nu respectă
regulile de circulaţie, mai ales
pe drumurile foarte aglo me ra -
te”, ne-a declarat Iosif R., care
lo cuieşte pe strada Gheorghe
Doja. 

„Ar fi foarte bine dacă s-ar
face piste pe toate străzile din
Lugoj. Eu fac naveta la serviciu
cu bicicleta în fiecare zi şi abia
mă strecor printre maşini. Mai
ales şoferii de tir nici măcar nu
se uită la noi”, ne-a spus şi La -
vinia P. „Un lucru foarte bun
pen tru Lugoj”, crede şi Traian
M., muncitor la una dintre fir -
mele de pe strada Tapiei: „Nici
nu-mi imaginez cum ar fi să
merg la serviciu cu bicicleta, în
condiţii mai sigure decât
acum”.
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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!

Acte necesare pentru înscrierea
pe lista de priorităţi în vederea
repartizării de locuinţe 
din fondul locativ de stat:
ANGELICA RUS

- Cerere (întocmită de solicitant)
- Copie xerox după Buletin / Carte de Identitate (soţ, soţie)
- Copie xerox după certificatele de naştere ale copiilor
- Acte care să ateste calitatea de:

o Provenit dintr-o instituţie de ocrotire socială
o Invalizi gr. I sau II
o Persoană cu handicap
o Pensionari-cupon
o Veterani şi văduve de război
o Beneficiari L.118/1990
o Beneficiari L.42/1990

- Copie după sentinţa de evacuare
- Declaraţie autentificată la notar, din care să rezulte că

împreună cu familia nu deţin locuinţă proprietate personală în
România, nu au înstrăinat nicio locuinţă după 01.01.1990, nu au
beneficiat de credite de la stat pentru construirea de locuinţă şi nu
sunt chiriaşi într-o locuinţă de stat

- Acte doveditoare de venituri-adeverinţă salariu, cupon, etc.
- Adeverinţă cu veniturile impozabile
- Adeverinţă de teren agricol din localitatea de naştere
- Dosar cu şină
Dosarul împreună cu actele necesare se depune la Biroul

Comunicare, Relaţii cu publicul, parter, camera 7 a Primăriei
Municipiului Lugoj.

Eliberarea cărţii 
de identitate

MONICA-OTILIA DAVID

În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei şi pentru
buna organizare şi desfăşurare a recensământului populaţiei şi al
locuinţelor în anul 2011, vă facem cunoscut că, potrivit prevederilor
O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14
ani, minorul are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate
şi persoana fizică are obligaţia ca, înainte de expirarea termenului
de valabilitate al actului de identitate cu cel puţin 15 zile, să solicite
eliberarea unei noi cărţi de identitate.

În acest context, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor invită toţi
cetăţeni care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de
identitate, precum şi pe cei ale căror acte de identitate au termenul
de valabilitate expirat, să se prezinte la sediul Biroului de Evidenţă
a Persoanelor din Piaţa J. C. Drăgan nr.5 Lugoj (sediul Poliţiei
Municipiului Lugoj), pentru eliberarea cărţilor de identitate.

Actele necesare în acest scop sunt: 
- cerere pentru eliberarea actului de identitate (TIP-de la

ghişeu); 
- actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate

şi carte de alegător sau carte de identitate provizorie), cu excepţia
cazului de pierdere, furt sau distrugere a acestuia, 

- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al

soţului supravieţuitor, original şi copie; 
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original

şi copie; 
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul

soţului supravieţuitor, original şi copie; 
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14

ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,

original şi copie. 
Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre

următoarele documente:
- acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia

română în vigoare, privind titlul locativ (contractul de vânzare-
cumpărare, contractul de donaţie, certificatul de moştenitor, extrasul
de carte funciară în care să fie înscrisă adresa imobilului, contractul
de construire, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a
imobilului, contractul de încheiere, etc);

- declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită
de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită
eliberarea actului de identitate pe adresa de domiciliu la care titular
este altă persoană;

- documentul eliberat de primării, din care să rezulte că
solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în
Registrul agricol;

- chitanţă privind achitarea contravalorii actului de identitate în
valoare de 7 Ron şi a taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 4
Ron.

Programul de lucru cu publicul este: 
LUNI şi JOI - 8,30 – 18,30
MARŢI, MIERCURI şi VINERI - 8,30 – 16,30

Atenţie la foc!
Dezvoltarea turismului este în continuă creştere, cu perspective de

a deveni o adevărată industrie în acest domeniu. Acest aspect impune
operatorilor din turism oferirea unor condiţii de cazare şi alimentaţie
publică care să corespundă unor cerinţe de securitate la incendiu, în
conformitate cu legislaţia actuală în vigoare. Având în vedere că ne
aflăm în preajma deschiderii sezonului estival, operatorii de turism vor
fi asaltaţi de clienţi, fapt pentru care considerăm necesară luarea
măsurilor de prevenire a incendiilor, obligatoriu a fi respectate în acest
domeniu, conform cerinţelor I.S.U Banat – Timiş şi a legislaţiei în
vigoare.

CONSTANTIN UDRESCU

Principalele pericole de incendiu sunt generate de: 

• prezenţa unui număr mare de persoane, pe traseele turistice şi
la unităţile cu profil de turism; 

• neglijarea sau chiar eludarea regulilor şi a măsurilor de
prevenire şi stingere a incendiilor, mai ales în ceea priveşte utilizarea
focului deschis în aceleaşi locaţii; 

• existenţa unor mari cantităţi de materiale combustibile,
îndeosebi lemn şi mase plastice, folosite la finisaje, decoraţiuni,
mobilier la structurile de turism, cât şi marea diversitate a instalaţiilor
utilitare – electrice, de ventilaţie, încălzire, sanitare, climatizare,
prepararea hranei, etc.; 

• desfăşurarea unor activităţi, altele decât cele specifice, de ca -
za re: birouri pentru firme, organizare de expoziţii, spaţii comerciale
şi de prestări servicii, săli de jocuri, fără a respecta măsurile de pro -
tecţie la foc legate de specificul activităţii şi, de cele mai multe ori, cu
suprasolicitarea instalaţiilor utilitare peste capacitatea proiectată.

Măsuri şi reguli de prevenire, respectiv stingere a incendiilor,
pentru turişti: 

• În spaţiile de cazare este strict interzisă utilizarea aparatelor
elec trice de orice fel: fiare de călcat, reşouri, radiatoare, ter mo plon -
joane, spirtiere, aragaze turist, etc., care prezintă pericol de incendiu; 

• fumatul este permis numai în locuri special amenajate; 
• la toate unităţile de cazare, planul de evacuare în caz de in cen -

diu trebuie să se găsească afişate pe spatele uşilor camerelor de cazare;
• se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi bu -

toanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel (unde e xis tă); 
• în cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt

depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează
personalul de la recepţie;

• se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi
climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu, camera de
hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu
se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).

Pe traseele turistice: 
• efectuarea focului numai în locurile special stabilite, amenajate

şi marcate, iar orice activitate în pădure, indiferent de natura acesteia,
va fi desfăşurată cu respectarea strictă a normelor de prevenire a
incendiilor; 

• accesul autoturismelor particulare în pădure, precum şi
instalarea corturilor pentru cazare în alte locuri decât cele special
amenajate este interzis; 

• să nu lase focul nesupravegheat, iar la plecare să stingă jarul cu
apă; 

• să nu facă foc pe timp de vânt; 
• o grijă deosebită trebuie acordată copiilor cărora nu trebuie să

li se lase la îndemână mijloacele de aprindere (chibrituri sau brichete); 
• să nu se facă foc în imediata apropiere a fondului forestier, la

o distanţă mai mică de 100 m;
• orice început de incendiu observat trebuie să fie anunţat la

numărul unic de urgenţă 112 pentru a fi lichidat de către pompieri
înainte de a produce pagube materiale sau pierderi de vieţi omeneşti.

Reguli de PSI pentru unităţile de turism: 
• Conducerea unităţii turistice va asigura în permanenţă buna

funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare (instalaţii
de hidranţi interiori şi exteriori, instalaţii speciale de semnalizare şi
stingere a incendiilor, stingătoare, etc.). 

• Se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor
utilitare (electrice, de încălzire, ventilaţie /condiţionare a aerului etc.).
Nu se admit modificări sau improvizaţii la instalaţiile utilitare. Orice
lucrări de reparaţii sau întreţinere la instalaţiile de acest tip se
efectuează numai de către personal autorizat;

• Personalul unităţilor de turism va fi instruit periodic asupra
modului în care se face alarmarea, anunţarea, dirijarea şi evacuarea
persoanelor spre ieşire, precum şi asupra modului de folosire a
mijloacelor de intervenţie;

• Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu se va face în aşa fel
încât să nu producă panică în rândul turiştilor; 

• Turiştii din fiecare cameră trebuie să aibă acces la două căi de
evacuare, independente una faţă de alta; 

• În camerele de cazare, pe partea interioară a uşilor, se va afişa
schiţa cu traseul de evacuare a turistului (spre ieşirea principală şi cea
de serviciu). Pe noptieră, la loc vizibil, se vor găsi fluturaşi cu
instrucţiuni în cel puţin 3 limbi de circulaţie internaţională, privind
comportamentul în caz de incendiu; 

• Focurile de tabără sau pentru prepararea hranei se fac doar pe
timp fără vânt, la distanţă suficientă de construcţii, culturi agricole
sau fondul forestier şi cu asigurarea supravegherii permanente şi
stingerii acestora cu apă.

HOTĂRÂREA NR. 74 /29.04.2010 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate al lucrării de  investiţii “Asfaltare
drum de acces la garajele din Cotu-Mic”

Art. 1. –  Se aprobă Studiul de fezabilitate al lucrării de
investiţii  “Asfaltare drum de acces la garajele din Cotu-Mic”,
conform Proiectului nr. DP-1127/2009, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroului Investiţii şi Direcţiei economice.

HOTĂRÂREA NR. 76/29.04.2010 privind aprobarea
susţinerii Programului “Biblionet – lumea în biblioteca mea”
de către Consiliului Local al Municipiului Lugoj în calitate de
co – partener 

Art. 1. – (1) În calitate de co – partener în Programul Biblionet,
Consiliul Local al Municipiului Lugoj se angajează să suporte
următoarele costuri aferente administrării spaţiului din biblioteca
locală unde vor funcţiona calculatoarele cu acces public gratuit la
Internet: abonamentul Internet, asigurarea echipamentelor donate
prin programul Biblionet, plata utilităţilor şi asigurarea securităţii
spaţiului prin instalarea unor sisteme de siguranţă.

(2) De asemenea, Consiliul Local se angajează să finanţeze
costul transportului şi cazării bibliotecarului/bibliotecarilor pentru
participarea la cursurile de instruire organizate de Biblionet, la
Biblioteca Judeţeană Timiş.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroului Management, Proiecte Europene şi Direcţiei
Economice.

HOTĂRÂREA NR. 79/ 04.05.2010 privind aprobarea
preluării 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

Art. 1. – Se aprobă preluarea 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,
identificate conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. – Imobilele descrise la pct. 3 şi 4 din anexa nr. 1 vor fi
preluate în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de
locuinţe colective prin programe ANL şi funcţiuni complementare
spaţiilor de locuit, conform documentaţiilor de urbanism în vigoare,
în maxim 3 ani de la preluarea imobilelor.

Art. 3. - Consiliul Local al Municipiului Lugoj se obligă să
transfere Ministerului Apărării Naţionale un număr de 55 de
locuinţe ce se vor realiza 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. 4. – La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte
prevederi contrare se abrogă.

Art. 5. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Compartimentului Urbanism – Mediu şi Direcţiei
Economice.
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Serviciul Tehnic din cadrul
Primăriei Municipiului
Lugoj, împreună cu

reprezentanţi ai  Poliţiei
Municipiului şi ai
 Ad ministraţiei Finanţelor Pu -
blice au desfăşurat în perioada
12-13 un control în ceea ce
priveşte activitatea de transport
persoane în regim taxi. 

CLAUDIA LUPULESCU

Prin acest control s-a urmărit ve ri -
fi carea  documentelor care stau la
ba za valabilităţii autorizaţiei taxi
şi a modului cum sunt echipate
au tovehiculele care stau la baza
prac ticării activităţii de transport
per soane în regim taxi.

În prima zi a acţiunii au fost
pre zente 49 de  persoane fizice
auto rizate şi întreprinderi fami lia -
le care au încheiat contracte de co -
la borare cu dispeceratul ,,S.C.
Rudy Taxi S.R.L.”, din totalul de
65 de colaboratori ai acestui  dis -
pe cerat. A fost reţinută  o autori -
za ţie taxi, deoarece posesorul
aces teia are suspendat permisul pe
o perioada de o lună, urmând ca
atunci când va reintra în posesia
aces tuia să se prezinte la Serviciul
Teh nic pentru a primi autorizaţia. 

Din cei 16 taximetrişti care au
lip sit la aceasta acţiune, 8 au anun -
ţat înainte de desfăşurarea con -
trolului că nu vor putea fi pre zenţi
în data şi la ora stabilită de oa rece
prezenţa lor era necesara  în altă
locaţie în acel moment, dar se vor
prezenta pentru verificare ul terior,
la o dată şi oră ce le va fi co mu ni -
ca tă. Alte 3 persoane fizice au to -

Taximetriştii la control!

rizate au depus  dosarele  şi au  to ri -
za ţiile, în vederea pre schim bării
acestora, ca urmare a schim bă rii
au toturismului utilizat în aceas tă
activitate. În schimb, 5 t a xi metrişti
nu au fost prezenţi şi nici nu au
anun ţat că nu vor putea veni.

În cea de-a doua zi, au fost
pre zente pe platou 27 de persoane
fi zice autorizate şi întreprinderi fa -
miliale care au încheiat contract de
colaborare cu dispeceratul ,,S.C.
Sandysir S.R.L.”,din totalul de 39
de colaboratori ai acestui  dis pe ce -
rat. Din cei 12 taximetrişti care au
lip sit la această acţiune, 7 au anun -
ţat înainte de desfăşurarea con tro -

lu lui că nu vor putea fi prezenţi în
data şi la ora stabilită deoarece
pre zenţa lor era necesară  în altă
lo caţie în acel moment, dar se vor
pre zenta pentru verificare ulterior,
la o dată şi oră ce le va fi co mu ni -
ca tă, iar un număr de 5 persoane
fi zice autorizate au depus cereri
sau dosare şi autorizaţiile  în ve -
derea preschimbării acestora.

Tot în data de 13 mai, au fost
pre zente la verificare 3 din cele 4
auto turisme care practică transport
per soane în regim taxi sub sigla
dis peceratului ,,S.C. Privat Lugoj
Taxi S.R.L.”, conform pro gra mă -
rii. Una dintre autorizaţii a fost

sus pendată la cerere. Singurul dis -
pe cerat care nu a răspuns solicitării
a fost ,,S.C.Karsi S.R.L.”, care  are
eli berată o autorizaţie de transport
şi  un număr de 6 copii conforme
(au torizaţii pentru transport per -
soane în regim taxi). 

Persoanele fizice autorizate
ca re nu s-au prezentat la control
vor fi înştiinţate că vor suporta ri -
go rile legii, în caz că refuză să se
su pună controlului. Nu au fost
sem nalate nereguli în ceea ce pri -
veş te documentele care stau la
baza valabilităţii autorizaţiei taxi
şi a modului cum sunt echipate
autovehiculele.

VIOREL DUMITRU

Secţia de lupte a C.S.M. Lugoj a
câş tigat cinci medalii în cadrul
cam pionatelor naţionale in di vi -
dua le, ce s-au disputat la în ce pu -
tul lunii mai, la Drobeta-Turnu
Se verin. Cel mai bun rezultat i-a
apar ţinut lui Valentin Popescu,
me daliat cu aur la categoria 60
kg. Sportivul reşiţean a devenit
din nou campion naţional la se -
niori, de această dată la o ca te go -
rie superioară de greutate, după
ti tlul cucerit anul trecut la 55 de
kilograme.

„A fost un concurs greu, mai
ales că am luptat accidentat, dar
am trecut peste toate problemele
şi am reuşit să câştig un nou titlu
na ţional. Am concurat la altă ca -
te gorie de greutate şi sunt bu cu -
ros de rezultatul obţinut. Din cele
patru meciuri disputate, unul l-
am câştigat prin tuş, iar celelalte
la puncte“, a declarat Valentin
Popescu. 

Celelalte patru medalii au
fost câştigate de Daniel Gheor -
ghe, argint la categoria 120 de ki -
lo grame, respectiv Sergiu Ur sa -
che în cadrul categoria 60 kg, Va -
len tin Cimponeriu la categoria 84
kg şi Cristian Ţepeneag la cate -

go ria 120 kg, toţi trei medaliaţi
cu bronz. Sportivii lugojeni au
reu şit astfel să egaleze per for -
man ţa de anul trecut, când au cu -
cerit tot cinci medalii. Per for -
man ţa este de apreciat în con di -
ţiile în care la ediţia din acest an
nu au avut reprezentanţi, din cau -
za accidentărilor, la trei categorii
de greutate: 55 de kilograme, 74
de kilograme şi 96 de kilograme.
Pro fesorul Luca Rădoi, antre no -
rul lugojenilor, a precizat că re -
zul tatul este excelent pentru că:
„Aceste campionate naţionale in -
di viduale adună la start cei mai
buni sportivi ai luptelor. Nouă ne
pare rău că am avut câţiva ac ci -
den taţi şi aici mă refer la An dro -
nic Dima şi Florin Ciuciu, spor -
tivi care au luat medalii în anii
tre cuţi. E bine că Popescu a luat
me dalii, dar bucuria mai mare es -
te că între aceşti cinci medaliaţi
avem trei lugojeni get-beget: Va -
len tin Cimponeriu, Cristian Ţe -
pe neag şi Daniel Gheorghe”.

Următoarea competiţie în ca -
re va fi angrenată secţia de lupte
a clubului lugojean de seniori,
eta pa a doua a Superligii mas cu -
line de lupte libere, va avea loc la
Lugoj, în zilele de 18 şi 19 iunie. 

Campioană la feminin
VIOREL DUMITRU

Pentru prima oară în istoria luptelor, municipiul Lugoj are o cam -
pioa nă naţională. Aceasta se numeşte Diana Dălan şi a câştigat me -
dalia de aur la categoria 32 kg în cadrul Campionatelor naţionale de
lupte pentru juniori III. Diana este originară din Mănăştiur, acolo
prac tică luptele cu profesorii Avrămuţ Todorescu şi Ionuţ Eneşca, cei
ca re au deschis centre de pregătire la Făget şi Mănăştiur. Medalia de
aur a fost o surpriză şi pentru  Avrămuţ Todorescu. „E o muncă de
un an şi jumătate la Făget şi Mănăştiur, ne aşteptam la rezultate, dar
nu mizam chiar pe medalia de aur. Este o surpriză şi să sperăm că
va confirma şi în continuare”, a declarat Avrămuţ Todorescu.

DACIANA VUIA

Un proiect de parteneriat – „Di ver  -
sitatate şi Multiculturalitate”, ini  ţiat
în anul 2007 de către pro fe soa ra
Me dina Săvulescu, în co la bo rare cu
Mu zeul de Istorie, Et no gra fie şi Ar -
tă Plastică, Şcoa la cu Clasele I-VI -
II nr. 3, Şcoala cu Clasele I-VIII nr.
5 şi Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 6,
s-a lărgit în acest an prin par ti ci pa -
rea Casei Cor pului Di dac tic şi a
Con  siliului Ju deţean Ti miş. Ma ni -
fes tarea, fi nan ţată din fondurile
Con siliului Ju deţean, s-a desfăşurat
în data de 28 aprilie, în cadrul unei
ac ţiuni or ganizate la Şcoala Ge ne -
rală nr. 6 şi coor donată de prof.

Călin Dia co  nescu. S-au prezentat
eta pele şi ma  nifestările ce au avut
loc în timp, în cadrul proiectului
„Di  ver si tate şi Multiculturalitate”,
de că tre prof. Medina Săvulescu. 

După luă rile de cuvânt (Dr.
Wallner Băr bulescu Luminiţa, drd.
mu  zeo graf Daciana Vuia, prof.
Du  ruţ Liviu, prof. Marcela Balint,
inst. Frederike Bacău) pe mar gi -
nea acestei teme, elevii români,
ger  mani, ucraineni şi rromi ai Şco -
lii cu Clasele I-VIII nr. 6, în spi ri -
tul mul ti cul turalităţii, au prezentat
un scurt pro gram ar tis tic coor do -
nat de pro fe  soa rele Dana Pe tro vici
şi De nisia Di mu lescu.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În cursul lunii aprilie, agenţii Po li -
ţiei Comunitare Lugoj au în toc mit
164 procese verbale de con tra -
venţie, în sumă totală de 10.200 lei. 

Cele mai multe dintre acestea -
59 - au vizat încălcarea pre ve de -
rilor HCL 165/2005, referitoare la
or ganizarea şi desfăşurarea tra fi cu -
lui greu, respectiv avizarea par cării
autovehiculelor care efec tuea ză
transport de marfă şi per soa ne.
Alte 40 de procese verbale au fost
încheiate pentru încălcarea pre -
vederilor HCL 46/2001, fiind vor -
ba despre fapte con tra ven ţio nale în
sectorul gospodărie co mu nală şi
locativă. Pentru încălcarea pre -
vederilor HCL 49/2001 – mă suri
pentru mai buna gospodăriei a ac -
tivităţii de salubrizare – au fost în -
cheiate 47 de procese verbale. Cea
mai mare sumă – 3.350 lei – a fost
încasată de agenţii co mu ni tari ca
urmare a aplicării unor sanc ţiuni

contravenţionale pentru în călcarea
Legii 61/1991, privind tul burarea
ordinii şi liniştii pu blice. 

Tot în această perioadă, Poliţia
Co  munitară a întreprins o serie de
mă suri pentru combaterea cer şe to -
riei în zonele centrale din mu ni ci -
piu, respectiv pentru depistarea şi
identificarea persoanelor fără adă -
post. De asemenea, a fost asigurat
con trolul zonelor de depozitare ile -
gală a gunoiului în zonele de pe ri -
fe rie ale oraşului - ieşirea către Sa -
tul Mic, ieşirea către Tapia, Piaţa
Obor, zona Hipodrom.  

„Dorim să atragem atenţia per -
soanelor fizice şi juridice că în
con formitate cu prevederile art.1,
lit. a, din HCL 49/2001, au obli ga -
ţia să asigure curăţenia aleilor pie -
tonale şi trotuarelor din jurul imo -
bi lelor, precum şi întreţinerea spa -
ţiilor verzi şi a florei din acest pe -
ri metru”, ne-a declarat Sorin Io -
niţă, director executiv Poliţia
Comunitară Lugoj.

RAOUL RUSALIN

Primăria Municipiului Lugoj şi
Agen ţia pentru Protecţia Mediului
Ti miş au încheiat un protocol de
co laborare în cursul anului 2008,
în baza căruia municipalitatea lu -
go jeană a atribuit agenţiei ti mi -
şene, în folosinţă gratuită, o su pra -
fa ţă de 25 mp pentru amplasarea
unei staţii automate de mo ni to ri -
za re a calităţii aerului.

Staţia de monitorizare este
am plasată în zona Splaiul Tinereţii
- Pa sarela pietonală din Cotu Mic
şi este parte componentă a Reţelei
Na ţionale de Monitorizare a Ca li -

Aur pentru CSM Lugoj 
la naţionalele de lupte

Amenzi pentru lugojenii
certaţi cu legea

Promovare ratată!
Voleibalistele de la C.S.M. Lugoj au ratat promovarea în prima ligă a
voleiului românesc, după ce au ocupat doar locul III la turneul de
promovare organizat la Botoşani. Primele două poziţii, cele
promovabile, au fost adjudecate de Pro Volei Botoşani şi CSM
Bucureşti. Oficialii formaţiei lugojene au acuzat, la finalul acestui
turneu, maniera de arbitraj a brigăzii bucureştene Malaxia – Cotoanţă,
cea care a decis în mare parte câştigătoarea jocului decisiv dintre CSM
Bucureşti şi CSM Lugoj. „Sunt în volei de peste 20 de ani şi aşa ceva
nu am văzut. Deşi am avut echipă mai bună şi trebuia să câştigăm
acest joc, stilul şi maniera de arbitraj nu ne-a dat nici o şansă. Sunt o
mulţime de întrebări fără răspuns. De ce şi de cine au fost montaţi
asistenţii de linie? De ce s-a schimbat doar la acest joc observatorul
mandatat de Federaţia Română de Volei pentru acest joc şi a fost pus
în loc un localnic? Se pare că se ştia şi înainte de turneu ceea ce
urmează să se întâmple” a declarat Dan Brudiu, preşedintele secţiei de
volei în conferinţa de presă de după meci. VIOREL DUMITRU

Diversitate şi multiculturalitate
în şcolile lugojene

Staţie automată de monitorizare
a calităţii aerului la Lugoj

tă ţii Aerului. Staţia efectuează mă -
su rători continue ale principalilor
po luanţi atmosferici: dioxid de
sulf (SO2), oxizi de azot (NOx),
mo noxid de carbon (CO), ozon
(O3), pulberi în supensie (PM10
si PM2.5), benzen (C6H6), plumb
(Pb). Calitatea aerului este re pre -
zen tată prin indici de calitate su -
ges tivi, stabiliţi pe baza valorilor
con centraţiilor principalilor po lu -
anţi atmosferici măsuraţi. Datele
pri vind calitatea ae rului măsurat
de staţia lugojeană pot fi con sul -
ta te în timp real, fie la panoul de
in terior (infochioşc) amplasat la
par terul Primăriei Municipiului
Lugoj, fie pe site-ul http://
www.calitateaer.ro/. Indicii spe ci -
fici şi indicele general ai staţiei
sunt afişaţi din oră în oră. Staţia
au tomată de monitorizare a ca li tă -
ţii aerului din Lugoj are in di ca -
tivul TM-7.


