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Monitorul de

Festivalul Coral Internaţional 
„Ion Vidu” ediţia a XIX-a

În perioada 18 – 20 iunie, se
desfăşoară la Lugoj, pe
scena Teatrului Municipal

„Traian Grozăvescu”, cea de a
XIX-a ediţie a Festivalului
Coral Internaţional „Ion
Vidu” şi, în acelaşi timp, un
deosebit eveniment din viaţa
culturală a Banatului –
sărbătorirea a 200 de ani de
cânt coral românesc la Lugoj. 

AUGUSTIN BERCEAN
ANDREEA MĂRGINEANŢU

În organizarea Primăriei Mu ni -
ci  piului Lugoj, a Consiliului
Mu  ni cipal  Lugoj, a Consiliului
Ju  de ţean Timiş şi a Casei de
Cul tură a Municipiului Lugoj,
această ma nifestare festivalieră
înno bi lează spiritual, de peste
patru de ce nii, Lugojul. Cu carac -
ter na ţio nal din 1970 şi cu par -

ticipare inter na ţională din 1995,
festivalul do reş te să perpetueze
tradiţia corală bă năţeană şi să
sărbătorească cân tul coral ro mâ -
nesc în context european, având
ca scop per pe tuarea tradiţiei
muzicale corale, fiind un mijloc
eficient de pro movare a culturii
române şi lu go jene în lume.

„Deşi suntem la cea de-a
XIX-a ediţie a festivalului, anul
acesta este unul deosebit, în pri -

mul rând pentru faptul că, de 200
de ani, pe aceste meleaguri, cân tul
coral este la el acasă, el este cel
care a dus tradiţia mai de pa r te.
Corul Ion Vidu a fost cel mai bun
promotor cultural al Lu gojului
de-a lungul timpului. Avându-l la
pu pitru pe maestrul Remus Taş -
cău, Corul Ion Vidu se mândreşte
cu o generaţie de adevăraţi pro fe -
sio nişti. Pe lângă aceasta, Lugojul
se mândreşte cu o Casă de Cul tu -

ANDREEA MĂRGINEANŢU

La iniţiativa primarului Fran -
cisc Boldea, administraţia lo -
cală intenţionează demararea
unor proiecte de amploare în
municipiul Lugoj. Unul dintre
acestea vizează modernizarea
Ba zei de Agrement Ştrand, ca -
re va cuprinde un restaurant, o
sală a toboganelor şi un SPA cu
trei bazine. 

„Aceasta este una dintre
va riante, cea mai modernă şi,
cred eu, cea mai potrivită pen -
tru Baza de Agrement, dacă
luăm în considerare celelalte
ast fel de complexuri situate în
ora şele din zona de Vest sau
chiar în Ungaria. Urmează în -
toc mirea unui Studiu de Fe za -
bi litate, fără de care nu poate fi
de marată investiţia”, a men -
ţionat şeful executivului.

Un alt proiect de moder ni -
za re elaborat în această pe rioa -
dă vizează fostul Hipodrom al
ora  şului. Aici va fi amenajat un
lac artificial pe o suprafaţă de 1
ha, alături de centrul de hipism
şi alte puncte de atracţie – res -
tau  rant, sală de conferinţe etc. 

O altă zonă de agrement
ca re urmează să fie amenajată
es te situată în zona drumului
ca re leagă Lugojul de Ca ran se -
beş. „Există aici o suprafaţă de
22 ha încă neexploatată, dar cu
un potenţial foarte bun. Sunt 22
de canale formate pe cale na tu -
rală, pe care le putem trans for -
ma în mici canale de navigaţie
pen tru iubitorii plimbărilor cu
bar ca. Va mai fi construit aici
un centru pentru bătrâni, căsuţe
de vacanţă, un hotel şi un cen -
tru SPA. Ar fi o zonă de agre -
ment, poate cea mai frumoasă
din oraş, pe o suprafaţă foarte
mare, care poate fi valorificată
de investitori”, a declarat
edilul-şef. Continuare în pag. 4

Spitalul Municipal
intră în administrarea
Primăriei. Prof. dr.
Paul Wogt va efectua
operaţii
cardiovasculare în
premieră la Lugoj
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Cetăţeni de onoare
ai Lugojului - prof.
univ. dr. Constantin
Atanasie Bona,
membru al
Academiei 
Române

Sfârşitul de săptămână
11-13 iunie a fost
marcat de cea de a 
XI-a ediţie a
„Sărbătorii Berii”,
eveniment cu tradiţie
în municipiul Lugoj
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Noi zone 
de agrement
pentru
lugojeni

ră implicată total în actul cul tu -
ral”, ne-a declarat Fran cisc
Boldea, primarul mun i cipiului.

Cu prilejul aniversării celor
200 de ani de cânt coral ro mâ nesc
la Lugoj, Primăria Mu ni ci piu  lui
va înmâna Corului Ion Vi du un
trofeu şi o diplomă ani ver sa ră,
alături de un frumos coş cu flori. 
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MARIA ELENA STĂMUREAN

Persoanele care pleacă la muncă
în străinătate şi care îşi lasă co -
piii în ţară sunt obligate să no ti -
fice Serviciul Autoritate Tutelară
din cadrul Direcţiei de Asistenţă
So cială Comunitară, cu sediul în
Lu goj, Piaţa Victoriei, nr. 4 (clă -
direa Primăriei, la parter) în le -
gă tură cu această situaţie. 

Serviciul Autoritate Tutelară
ţine evidenţa tuturor acestor ca -
zuri, realizând o situaţie com ple -
tă cu privire la numărul de copii
ai căror părinţi sunt plecaţi din
ţa ră cu contract de muncă, în
sco pul de a le oferi acestora spri -
jin, în cazul în care acest lucru se
im pune. În prima fază, se oferă
ser vicii de informare şi con si lie -
re, urmând ca ulterior, dacă este
ne cesar, să se furnizeze servicii
so ciale specializate. În acelaşi
timp, dacă copilul este lipsit tem -
porar de ocrotire părintească, se
im pune luarea unor măsuri de
pro tecţie, cum ar fi curatela sau
pla  sa mentul.

Actele necesare în acest caz
sunt declaraţia pe propria răs -
pun dere a părintelui că are copii
mi nori şi pleacă la muncă în altă
ţa ră (formular tip), declaraţie pe
pro pria răspundere a persoanei

Atenţie, părinţi!
Copiii rămaşi fără supraveghere au
dreptul la servicii sociale specializate

LIVIU SAVESCU

Sâmbătă, 5 iunie, începând cu ora 10, a avut
loc cea de-a XXI-a ediţie a Expoziţiei Chi no -
lo gice, respectiv cea de-a IX-a ediţie a Me -
mo rialului „Daniel Toth”. Manifestarea, or -
ga nizată de Asociaţia Chinologică Lugoj în
co laborare cu Primăria Municipiului Lugoj,
a fost găzduită de Baza de Agrement Ştrand. 

Concursul s-a desfăşurat în paralel pe 4
rin guri, pe 10 grupe de rase, între care agre -
ment, ciobăneşti, teckeli, ogari, vânătoare,
fox terrier, apărare etc. Competiţia a reunit
pes te 200 de patrupede, reprezentând 62 de
rase. Au fost prezenţi la Lugoj cei mai renu -
miţi crescători din România, între care Tina
Dră ghici, Daniela Epure, Lingole Giovani,
Jito renu Constantin, Ştefănescu Mihai, Cri s -
tea Hertea şi Lakatos Laurenţiu. Din echipa
de arbitraj au făcut parte arbitrii cunoscuţi, în -
tre care amintim pe Szabo Bela (Ungaria),
Iliev Marius, Anca Giura, alături de doamna
Daniela Radu, reprezentanta Asociaţiei Chi -
no logice Române. 

După şase ore de competiţie, cel mai fru -
mos câine a fost desemnat un American
Staffordshire Terrier, aparţinând Cristinei
Popa din Oradea. Cel mai frumos exemplar
ca nin al Lugojului a fost ales un Malamut de
Alas ka – al crescătorului Mihai Ştefănescu.
Titlul de cel mai frumos ciobănesc românesc
i-a revenit unui ciobănesc românesc carpatin,
aparţinând lui Sorin Deac din Oradea. Cupa
de fidelitate a revenit în acest an unei cres că -
toa re din Timişoara, Cristina Fock. 

MARIA ELENA STĂMUREAN

Sâmbătă, 22 mai, în satul Mă -
guri, a avut loc cea de-a XIV-a
edi ţie a Rugii Copiilor Romi, ma -
ni festare care a adus laolaltă 250
co pii din localităţile Pietroasa
Ma re, Coştei, Comloşu Mare,
Sat chinez, Checea, Cenad, Du -
deş tii Noi, Lugoj şi Măguri. Eve -
ni mentul a fost organizat de Pri -
mă ria Municipiului Lugoj, Di -
rec ţia de Asistenţă Socială Co -
mu ni tară, Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 12 din Măguri şi Aso cia -

ţia pentru Dezvoltare Comunitară
Mă guri.

Pentru a da culoare acestei
săr bători, copiii au pregătit, sub
în drumarea dascălilor lor, cân -
tece şi dansuri tradiţionale, sce -
ne te, poezii, prezentări ale por -
tului tradiţional din localităţile de
ori gine. 

Ruga Copiilor Romi a fost
finanţată de către Primăria Mu -
nicipiului Lugoj, Consiliul Ju -
deţean Timiş şi Asociaţia „Paru -
di mos” din Timişoara.

GABRIELA GONGOLA

Primăria Municipiului Lugoj,
Clu bul Copiilor, Direcţia de Asis -
tenţă Socială Comunitară şi Aso -
ciaţia Junior Chamber au oferit la
sfâr şit de an şcolar o surpriză co -
piilor: activităţi de animaţie cu
S.O.S. MAŞINA CU JUCĂRII.

Proiectul SOS Maşina cu Ju -
că rii funcţionează din anul 2002
ca program social mobil de tip
Play bus, specializat în educaţie
prin metode ludice (joc). În urma
suc cesului avut în rândul copiilor,
echi pa SOS Maşina cu Jucării a
fost prezentă în Municipiul Lugoj
şi în acest an, pentru a desfăşura

mai multe activităţi, în perioada
7-10 iunie. Organizatorii s-au de -
pla sat cu un mi c robuz în diferite
zo ne unde au şi desfăşurat ac ti vi -
tăţi de educaţie prin joc, în dru -
mând par ticiparea activă a co pii -
lor la jo curi şi ateliere.

În fiecare din cele 8 locaţii, ac -
ti vităţile au fost desfăşurate de că -
tre echipa de pedagogi sociali ai
pro gramului SOS Maşina cu Ju că -
rii şi au avut o durată de 2 - 3 ore.
A cestea au constat în jocuri de
grup, jocuri de observaţie şi me -
mo rie, jocuri cu diferite ma teriale,
ate liere de pictură, mo de laj şi co n -
fec ţionare de jucării, jonglerie etc.

SIMONA BERGHIN

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului,
Pri măria Municipiului Lugoj şi Clubul Co -
piilor au organizat o serie de acţiuni de -
dicate zilei de 1 Iunie. Au fost mai multe
zone de interes, or ga nizatorii încercând să
sa tisfacă curio zitatea şi pasiunile copiilor. 

Programul a debutat cu o demonstraţie
de karting, la care au participat elevii care
frec ventează cercul de specialitate din ca -
drul Clubului Copiilor. În paralel, a fost
inau gurată aleea artiştilor, cei mici între -
cân du-se la desenele pe asfalt, decorarea
unor obiecte din ipsos sau realizarea unor
de sene colective. În zona baloanelor, ani -
ma tori specializaţi în modelarea baloanelor

i-au învăţat pe copii să construiască îm pre -
u nă diverse forme de baloane. Pasionaţii de
ba loane de săpun au avut posibilitatea să
se întreacă în formarea celor mai mari ba -
loane.

În zona picturii pe faţă şi-au de mon -
strat talentul elevi de la Cercul Fanteziei,
având prioritate copiii costumaţi care au
par ticipat la paradele costumelor de car na -
val. De asemenea, în zona de mişcare s-au
desfăşurat ştafete sportive, concurs de aler -
gare cu saci, tobogan gonflabil, Twister,
cir cuit pentru maşinuţe teleghidate, etc. 

Din program nu au lipsit un spectacol
ar tistic de dans şi muzică, precum şi o pa -
radă a costumelor. 

GABRIELA GONGOLA

Direcţia de Asistenţă Socială Co -
mu ni tară Lugoj, în colaborare cu
Con siliul Comunitar Consultativ,
au desfăşurat în cursul lunii mai
două acţiuni de prevenţie sub ge ne -
ricul „Ziua Familiei” şi „Ziua co pi -
lu lui dispărut”, cu scopul de a pro -
mo va valorile familiale şi im por -
tanţa familiei şi de a trage un sem -
nal de alarmă asupra importanţei
pro blematicii copiilor dispăruţi, ră -
piţi sau exploataţi sexual. În acest
sens, au fost organizate cam panii de
prevenţie şi de sen si bi lizare a
populaţiei cu privire la sem nificaţia
acestor zile, precum şi dez bateri

tematice cu elevii din Co le giul
Naţional „Coriolan Bre di cea nu” şi
Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu”.

De „Ziua Familiei”, elevii vo -
lun tari au distribuit trecătorilor ma -
teriale informative despre rolul şi
importanţa familiei în societatea
con temporană, precum şi unele su -
gestii de petrecere a acestei zile, iar
de „Ziua internaţională a copilului
dis părut” materialele au oferit pă -
rin ţilor sfaturi pentru prevenirea
dis pariţiei copiilor, concretizate în -
tr-un „Ghid al părinţilor” (Pro te jea -
ză-ţi copilul!, Reguli pentru copii,
Ştii ce să faci când dispare copilul
tău?). În vederea îmbunătăţirii ser -

vi cii lor oferite comunităţii şi a dez -
vol tării de proiecte noi în domeniul
asis tenţei şi al protecţiei sociale, pe
par cursul anului 2010 vor fi or ga ni -
zate şi alte acţiuni de prevenţie prin
care urmărim să transmitem lu -
gojenilor informaţiile necesare creş -
terii gradului de cunoaştere şi de
conştientizare a problemelor so ciale.

Cei interesaţi să se implice în ac -
ti vităţi de voluntariat sau cei care do -
resc să obţină informaţii despre eve -
ni mente şi despre ser vi ciile sociale
oferite comunităţii sunt invitaţi să ne
contacteze la se diul Direcţiei de
Asistenţă Socială Co munitară, la
parterul Primăriei Lugoj.

în grija căreia rămân copiii (for -
mu lar tip), copie după certificatul
de naştere al copiilor, copie după
ac tele de identitate ale părintelui
ca re pleacă, copie după actele
per soanei care va întreţine copiii,
co pie după certificatul de că să to -
rie sau după sentinţa de divorţ a
pă rintelui care pleacă (dacă este
ca zul). Toate acestea se depun la
se diul Direcţiei de Asistenţă So -
cială Comunitară, Serviciul Au -
to ri tate Tutelară, Piaţa Victoriei,
nr. 4, cam 12, între orele 8.30 şi
11.00 (de luni până vineri). 

Programul de sprijinire a
aces tor copii de către D.A.S.C.
Lu goj are la bază Ordinul 219
din 15 iunie 2006, dar şi situaţiile
de fapt, rezultate în urma se pa ră -
rii copilului de părinţi. În prezent,
pe raza municipiului Lugoj, nu -
mă rul copiilor care au părinţi ple -
caţi la muncă în străinătate se
apro pie de 90, dar nu sunt dispo -
ni bile date exacte. În acest sens,
DASC colaborează cu instituţiile
de învăţământ, care acordă spri -
jin pentru iden tificarea şi mo ni -
to rizarea acestor cazuri.

Excursii pentru
copii şi bătrani
GABRIELA GONGOLA

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară or ga -
ni zează excursii de socializare şi de petrecere a
tim pului liber pentru beneficiarii instituţiilor din
sub ordine. Primii care s-au bucurat de vremea
fru moasă au fost copiii înscrişi la Serviciul
Creşe, care au vizitat Gradina Zoologica din Ti -
mişoara. 

Scopul acestei excursii a fost de a le oferi
mi cuţilor noştri şansa de a descoperi încă de la
o vârstă fragedă frumosul, sub toate aspectele
sale: natura, vieţuitoarele, nobleţea sufletească,
bu nul simţ, respectul de sine şi de semeni, iar
oda tă descoperit să înveţe să-l preţuiască.

Beneficiarii Complexului de servicii pentru
per  soane varstnice „Sf. Nicolae“ participă în da -
ta de 19 iunie la slujba religioasă de la Mă năs ti -
rea Prislop, judeţul Hunedoara. Cu această ocazie
cei 51 de beneficiari vizitează şi  obiectivele tu -
ris  tice de pe ruta Lugoj – Caransebeş – Oţelul
Ro  şu – Haţeg, Deva, Hunedoara – Castelul Hu -
nia  zilor. Transportul copiilor a fost suportat de
pă rinţi şi cel al bătrânilor de către firma SC.
GAMMET 2000 SRL, iar  taxa de intrare la Cas -
te lul Huniazilor de către beneficiari.

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară
do reşte să le mulţumească astfel tuturor celor ca -
re se implică în acţiunile sociale din municipiu.

Peste 200 de câini 
au concurat la Lugoj

Ruga Copiilor Romi, 
la cea de-a XIV-a ediţie

1 Iunie la Lugoj

Ziua Familiei şi Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi Maşina cu jucării le-a oferit copiilor momente de neuitat
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Spitalul Municipal va intra
în administrarea Pri mă -
riei începând cu data de 1

iulie. „În acest context, am aten -
ţionat conducerea instituţiei, în
ve derea opririi tuturor achi zi -
ţiilor. O dată cu întocmirea pro -
cesului-verbal de predare-pri -
mire, vom stabili şi priorităţile
în vederea redresării Spi ta -
lului”, a declarat Francisc Bol -
dea, primarul municipiului.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În data 8 iunie, edilul şef a avut cea
de-a treia întâlnire cu re pre zen tan -
ţii Fundaţiei EurAsia Heart din Zu -
rich, condusă deprof. dr. Paul
Wogt. Fun daţia va sprijini Spitalul
cu fon durile necesare pentru do ta -
rea secţiei de Cardiologie şi Boli
Car dio vas cu lare. În jurul datei de
10 august, prof. dr. Paul Wogt va fi
prezent la Lugoj, unde va efec tua o
serie de operaţii car dio vas culare. 

De asemenea, edilul-şef a
avut o întrevedere cu domnul
Adrian Haţegan, directorul Spi -
ta lului din Salonta, în vederea
acor dării sprijinului necesar pen -
tru modernizarea spitalului. În
pa ra lel, au fost abordate mai
mul te firme din oraş, pentru do -
ta rea şi modernizarea unor sa loa -
ne, care vor purta apoi numele
fir mei respective.

Cheltuieli la nivelul
veniturilor încasate
„Recent, conducerea instituţiei a
instituit o taxă pentru intrarea în
spital cu autoturismul propriu.

SPITALUL INTRĂ ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI

Prof. dr. Paul Wogt va efectua operaţii
cardiovasculare în premieră la Lugoj

Am solicitat imediat anularea
aces tei taxe. Totodată, am cerut
con ducerii să anuleze licitaţia pu -
blicată pe SEAP, întrucât nu se
so licită operatorului de apă
niciun fel de licenţă. Sper ca şi
con ducerea actuală a spitalului să
în ţeleagă că orice scurgere de
bani trebuie evitată, până la pre -
lua rea efectivă a spitalului”, a
sub liniat şeful executivului. În
acest context, edilul-şef, îm preu -
nă cu specialişti în domeniu, a
de marat proiectul pentru mo der -
ni zarea spitalului. Începând cu
da ta de 1 iulie, administraţia lo -
ca lă va prelua conducerea Con si -
liu lui de Administraţie, a Co mi -
tetului Director, şefilor de secţii

şi birouri. „Vom redimensiona
spi talul, numărul de paturi, doar
în funcţie de indicatorii de per -
for manţă. Începând de la 1 iulie,
chel tuielile nu vor depăşi veni tu -
rile încasate. Vom modifica Re -
gu lamentul de Ordine Interioară,
fi şele postului, structura de per -
so nal şi vom reabilita întreaga in -
fra structură, achiziţia vizând mai
ales aparatura medicală şi uti la je -
le necesare. Pentru serviciile ne -
me dicale nu mai admitem exter -
na lizări. Vom înfiinţa un serviciu
unic în cadrul Primăriei, care să
cu prindă atât personalul din spi -
tal, cât şi medicii şi asistenţii uni -
tă ţilor şcolare din municipiu. Se
va realiza o monitorizare foarte

stric tă a serviciilor oferite de spi -
tal”, a mai spus şeful exe cu ti vu -
lui, care a avut recent o în tre ve -
dere cu directorul Direcţiei de
Să nătate Publică Timiş. Domnia
sa va fi prezent la Lugoj în aceste
zi le, pentru a discuta contractele
în cheiate cu Casa de Asigurări de
Să nătate. Cu acest prilej, va fi
abor dată şi componenţa viitoarei
echi pe de conducere, formată din
cinci persoane – două desemnate
de DSP Timiş, două numite de
Con siliul Local Municipal şi una
din partea primarului. Pentru în -
ce put, va fi numit un director in -
te rimar, urmând ca în termen de
şase luni să fie organizat con cur -
sul pentru acest post.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

La sfârşitul lunii mai a fost fi na li zat
lotul I din prima etapă de mo der -
nizare a reţelei de canalizare din
oraş, cuprinzând străzile Ion Vidu,
Pes carilor, Timişului, Cassian
Mun teanu, Horia, Traian Gro ză -
ves cu, Anişoara Odeanu, Păun
Pincio.

De asemenea, în cursul lunii
iu lie vor fi scoase la licitaţie lu cră -
rile pentru cel de-al doilea lot.
Aces ta cuprinde străzile: 13 De -
cem brie – porţiunea dintre străzile
20 Decembrie şi Cloşca (905 m),

res pectiv tronsonul dintre străzile
Va sile Alecsandri şi Brânduşelor
(315 m); Tudor Vladimirescu
(1.000 m); Comuna din Paris (270
m); Oltului (275 m); Dimitrie
Can temir (265 m); Livezilor
(1.600 m); Primăverii (580 m);
Ro manilor (730 m). „Noua reţea
de canalizare pe străzile 13 De -
cem brie şi Romanilor este pre vă -
zu tă cu conducte cu diametrul de
400 mm, respectiv cu conducte de
dia metrul de 500 mm pe celelalte
străzi”, a precizat Francisc Boldea,
primarul municipiului. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Lucrările de refacere a Ba -
za rului din incinta Pieţei
Agroa limentare „Geor ge
Coş buc” se apropie de fi -
nal. „Au fost deja finalizate
lu c rările la fun daţie, la stâl -
pii şi grinzile de re zis tenţă.
De asemenea, a fost turnat
plan  şeul şi s-a betonat în -
treaga su prafaţă de 2.000
mp”, a precizat dom nul
pri mar. Totodată, au fost
mu  taţi toţi stâlpii de lângă
bazarul nou, iar în aceste
zile se vor finaliza şi lu -
crările la structura me -
talică, respectiv la aco -
periş.

În paralel, se execută
pro iectarea mo bilierului,
ur mând ca lucrările să se
fi nalizeze în jurul datei de
1 august, dacă şi timpul va
fi favorabil.

Două delegaţii oficiale re pre -
zentând municipiul Lugoj au vi -
zi tat la sfârşitul lunii mai oraşele
în frăţite Vârşeţ (Serbia) şi Nis -
poreni (Republica Moldova).

La Vârşeţ a fost prezent pri -
marul municipiului, Francisc
Bol dea. „Am participat la eve -
nimentele prilejuite de Ziua
„Sfân tului Teodor” şi am purtat
dis cuţii cu primarul şi vice pri ma -
rul municipalităţii, cu pre şe din te -
le Consiliului Local, precum şi
cu oameni de afaceri din zonă.
Te ma discuţiilor a vizat de ma ra -
rea unui nou proiect împreună.
Per sonal, aş vrea să le mulţumesc

ce lor din Vârşeţ pentru primirea
fă cută”, a declarat şeful exe cu -
tivului.

În aceeaşi perioadă, o altă de -
le gaţie reprezentând municipiul
Lu goj a fost prezentă în oraşul
în frăţit Nisporeni, cu prilejul Zi -
lelor Oraşului. 

Din delegaţie au fă cut parte
viceprimarul mu ni ci piului, Ioan
Ambruş, alături de consilierii lo -
cali Nicu Bădina şi Ioan Barboni.
Au torităţile lu go jene, prin in ter -
mediul con si lie ru lui Nicu Bă -
dina, au propus de mararea unor
noi colaborări cu fra ţii de dincolo
de Prut.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Programul de reabilitare termică
a blocurilor din municipiu con ti -
nuă şi în acest an. 

„Alte 14 blocuri vor fi rea -
bilitate în perioada imediat ur -
mă toare. În continuare, până la
sfâr şitul anului, numărul de
blocuri rea bilitate va fi mult mai
mare. Aş vrea să anunţ cetăţenii
mu ni ci piului că Primăria Muni -
ci piului a alocat sumele ne ce -
sare rea bi litării. Numărul blo cu -
rilor de pin de doar de măsura în
care Mi nis terul Dezvoltării Re -
gio nale şi Tu ris mului asigură
par tea de 50%, aşa cum s-a
angajat prin Pro iec tul – program
de reabilitare ter mică a blo cu ri -

lor. Prin aceasta ex tindem la 39
nu mărul bl o cu rilor reabilitate
ter mic şi sigur că vom continua
acest proiect. Doar astfel putem
să facem economii de 30-40% la
factura de în căl zire, dar şi să
schim băm faţa ora şului. Toto da -
tă, astfel va creşte va loa rea imo -
bilului, respectiv a fie că rui apar -
tament în parte”, ne-a declarat
Francisc Boldea, pri ma rul mu -
nicipiului. 

Cele 14 blocuri care vor fi
rea  bilitate în acest an sunt situate
în toate zonele din oraş: J. C.
Dră  gan, splaiul 1 Decembrie,
Co tu-Mic, Timişoarei, Ţe să to ri -
lor, Micro II, Stadion, splaiul Co -
riolan Brediceanu. 

Prima recepţie
la Staţia 
de Epurare
ANDREEA MĂRGINEANŢU

În 7 iunie, o comisie din partea
exe  cutivului local, împreună cu re -
pre zentanţii Agenţiei Naţionale de
Me diu, au efectuat prima re cep ţie
a lucrărilor de la Staţia de Epu rare.
Co misia a constatat că au fost rea -
lizate toate lucrările pe obiec tivele
pro puse, respectiv: in stalaţia de
epu rare mecanică, ca mera pentru
de versarea apelor plu viale, camera
de distribuţie, ba za de de fos fo ri za -
re ecologică, ca mera de distribuţie
cu bazin se lector, bazinul selector
bio  lo gic, camera de amestec apă
ca  sa tă, bazinul de stocare, banda
mo  bi lă transportoare, centrală ter -
mi că, foraj de apă.

Noi locuri de
parcare pe strada
Timişoarei
În aceste zile vor demara lu cră ri -
le de reabilitare a carosabilului şi
de amenajare a unor noi locuri
de parcare pe strada Timişoarei.
Noile locuri de parcare vor fi
ame najate pe partea dreaptă, în
sen sul de mers spre Timişoara,
în faţa Blocurilor nr. 46, B2 şi
B3, precum şi în dreptul fun da -
ţiei părăsite. Pe celălalt sens de
mers, locurile de parcare vor fi
ame najate în faţa Blocurilor C1,
C4 şi C5. În total vor fi ame na ja -
te 80 de locuri de parcare. A.M.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În perioada 19 aprilie – 11 iunie,
la Primăria Municipiului Lugoj s-
a desfăşurat un audit extern efec -
tuat de Curtea de Conturi.  

Controlul a vizat execuţia fi -
nanciară din anul 2009, precum
şi unele investiţii derulate înainte
de acest an. 

„Primele concluzii în urma
auditului relevă faptul că nu au
fost probleme deosebite re fe ritor
la actele derulate în cursul anu lui

2009. Au fost constatate mici
nereguli la diferite com par -
timente, unele dintre acestea fiind
deja îndreptate, altele urmând să
fie soluţionate în termenul acor -
dat. Cele mai stringente dintre
pro  bleme sunt legate de inven ta -
rie rea patrimoniului, înregistrarea
in vestiţiilor în evidenţele con -
tabile, respectiv recuperarea unor
sume de bani de la agenţii eco no -
mici”, ne-a declarat edilul-şef.
Un aspect important subliniat de

şeful executivului şi remarcat de
reprezentanţii Curţii de Conturi
vizează respectarea întocmai a
contractelor, fără semnarea unor
acte adiţionale la o valoare mai
mare decât cea iniţială. 

„În urma acestui control, am
constatat o colaborare foarte
bună între compartimentele din
cadrul primăriei, fiecare dintre
acestea răspunzând în termen
solicitărilor Curţii de Conturi”, a
completat primarul municipiului. 

Delegaţii la Vârşeţ 
şi Nisporeni

S-a încheiat lotul I din prima etapă
de reabilitare a reţelei de canalizare

Continuă programul 
de reabilitare termică

Lucrările la Bazar pe ultima sută de metri

Audit extern la Primăria Lugoj
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„Dincolo de acestea, se cuvine să
le transmitem respectul nostru
pentru ceea ce au făcut, dar şi
aprecierea de care se bucură
Corul nu doar în oraş, ci şi în ţară
şi chiar dincolo de graniţe”, a mai
spus edilul-şef al oraşului. 

Doar cinci dirijori 
în 150 de ani
La rândul său, maestrul Remus
Taşcău este mândru de activitatea
şi rezultatele corului pe care îl
conduce încă din anul 1968: „De-
a lungul acestor ani, corul a abor -
dat un repertoriu foarte divers, de
la muzica românească veche pâ -
nă la cea contemporană, de la re -
naş terea italiană până la perioada
con temporană. Pe lângă re per -
toriul a capella, a fost abordat şi
vocal-simfonicul, împreună cu
Fi larmonica „Banatul” din Ti mi -
şoara şi Filarmonica „George
Enes cu” din Bucureşti”. 

Corul se mândreşte cu două
dis  curi şi două CD-uri care au
cir  culat atât în ţară, cât şi în străi  -
nătate. De-a lungul tim pu lui, Co -
rul Ion Vidu a fost prezent la nu -
me roase festivaluri in ter na ţio nale
în Franţa, Grecia sau El veţia. Pe
lân gă festivaluri, corul a par ti ci -
pat la turnee de concerte în 11 ţări
ale Europei, de la Marea Ionică

până la Oceanul Atlantic. „Fiind
unul dintre cele mai vechi coruri
din ţară, Corul Ion Vidu are o
par ticularitate sub liniată de câ ţi -
va importanţi muzicologi, şi anu -
me faptul că la conducerea sa nu
s-au pe rin dat mulţi dirijori. În ul -
ti mii 150 de ani, la pupitrul co ru -
lui au fost doar cinci dirijori, ceea
ce este un lucru extraordinar”, a
sub liniat maestrul Remus Taşcău. 

Trei zile de festival la Lugoj
Ediţia din acest an a Festivalului
Coral Internaţional reuneşte sub
egi da sa prestigioase formaţii
corale din Assos – Grecia, Brăila,
Câm pulung Moldovenesc, Chi -
ză tău şi Lugoj.

Programul debutează vineri,
18 iunie, ora 19.00, la Teatrul
Mu nicipal „Traian Grozăvescu”.
Con certe în festival: Corul „Be -
ne dictus” al Bisericii Creştine
Bap tiste „Harul” Lugoj; Corul
„Osana” al Ligii Tineretului Or -
to dox Român Lugoj; Corul „Ar -
mo nii” al Şcolii de Arte Fru moa -
se „Filaret Barbu” Lugoj; Corul
„Ion Vidu” al Casei de Cultură a
Mu nicipiului Lugoj.

Sâmbătă, 19 iunie, ora 11.00,
în Holul şi Sala de Consiliu ale
Tea trului Municipal „Traian Gro -
zăvescu” Lugoj are loc vernisajul

expoziţiei omagiale „Corul Ion
Vidu, 1810 – 2010. 200 de ani de
cânt coral românesc la Lugoj”,
realizată de muzeograf Daciana
Vuia. În paralel, va fi lansat vo lu -
mul „De la Reuniunea Ro mână de
Cântări şi Muzică la Co rul Ion
Vidu. 1810 – 2010. 200 de ani de
cânt coral românesc la Lu goj”,
sem nat de muzicologul Constantin
Tu fan Stan. Participă: Lia Vidu-
Ben  koczi, Maia Dobrin, Dorina
Măr  gi neanţu, Gelu Stan, Laura
Ma  nolache, Mirela Zafiri, Lava
Bra tu, Maria Bojin, Grigore Con -
stan  tinescu, Remus Georgescu,
Voi cu Enăchescu, Dumitru Jom -
pan, Remus Taşcău, Constantin
Tu  fan Stan.

De la ora 19.00, sunt pro gr a -
ma te concertele: Corul „Plu ga -
rilor” din comuna Chizătău; Co -
rala Bărbătească „Bucovina” din
Câmpulung Moldovenesc; Corul
Bărbătesc „Armonia” din Brăila;
Corala Academică „Bucovina”
din Câmpulung Moldovenesc;
Corul „REA” al Asociaţiei Cul -
turale „REA” din Assos – Grecia.

Duminică, 20 iunie, ora
12.00, la Biserica Ortodoxă „În -
vierea Domnului” Lugoj are loc
con certul coral de muzică re -
ligioasă al Corului „REA” din
Assos – Grecia.

S-a născut la Lugoj în 5
iunie 1934. A urmat
şcoala elementară în

oraşul natal, unde a absolvit şi
studiile secundare la Liceul
„Coriolan Brediceanu”.
Ulterior, a absolvit Facultatea
de Medicină din Bucureşti.

În anul 1968 a obţinut titlul
de doctor în ştiinţe medicale. În
luna septembrie a aceluiaşi an,
beneficiind de o bursă, pleacă în
Franţa, unde obţine al doilea
doctorat la Universitatea din
Paris.

A fost şef al laboratorului de
imu nochimie al Institutului „Dr.
Ion Cantacuzino” din Bucureşti
şi, mai târziu, cercetător la Cen -
trul Naţional de Cercetări Ştii n ţi -
fi ce şi la Institutul Pasteur din
Paris (1970-1977).

În primăvara anului 1977 se
sta bileşte în Statele Unite ale
Ame ricii, la New York. A fost
cer cetător invitat la NIH, Bethe -
sda Maryland (1977-1979), pro -
fe sor, Catedra de imunologie,
Şcoa la de Medicină Sinai din
New York (din 1979); între 1979
şi 1981 profesor asociat la
depar ta mentul de microbiologie,
Uni ver sitate de medicină
„Muntele Si nai”, iar din 1981

până în pre zent este profesor
universitar la de partamentul de
microbiologie al Universităţii de
Medicină „Mt. Si nai” din New
York.

Prof. univ. Constantin Ata na -
sie Bona a devenit un cercetător
de talie internaţională prin lu cră -
rile elaborate (în jur de 220), mo -
no grafii şi tratate de imunologie
din tre care amintim: Biologia ar -
su rilor (1967), Idiotype and Lym -
pho cyptes (1981), Molecular
immu nobiology of Selfreactivity
(1991), Textbook of Immunology
(1996), Cytokines (2000), Mo le -
cu lar Pathology of Autoimmune
Diseases (2001).

A participat la diferite con fe -
rin ţe şi congrese internaţionale
de medicină. În 1993 a participat
la Conferinţa internaţională asu -
pra imunomodelatorilor de la Si -
na ia, România; iar în 1996 şi
1997 profesor invitat la Centrul
de Biologie şi Genetică Mo le cu -
la ră, Universitatea Kyoto, Ja -
ponia.

Activitatea redacţională este
imen să, participând ca redactor-
şef, redactor asociat, redactor zo -
nal sau redactor de rubrică la di -
fe rite reviste, jurnale inter na ţio -
nale şi de cercetare.

Festivalul Coral
Internaţional „Ion
Vidu” ediţia a XIX-a

Prof. univ. dr. CONSTANTIN ATANASIE
BONA, membru al Academiei Române

Prof. univ. dr. Constantin
Ata nasie Bona este un cercetător
de talie internaţională, în cei pes -
te 50 de ani de activitate pro fe -
sio nală elaborând numeroase lu -
crări, monografii şi tratate de
imu nologie. 

Constantin Bona face parte
din peste 25 de Consilii ştiin ţi fi -
ce, iar din 1992 este membru de
ono are al Academiei Române.

CRISTIAN GHINEA
În perioada 30 mai – 7 iunie, 23 de
elevi de la Şcoala de Arte Frumoase
„Filaret Barbu” din Lugoj au par ti -
ci pat la un parteneriat pedagogic şi
ar tistic cu două instituţii similare
din imediata apropiere a Parisului:
Şcoa la Municipală de Muzică,
Dans şi Artă Dramatică din Fran -
con ville şi Şcoala de Muzică “Fran -
cis Poulenc” din St. Leu la Foret.

Delegaţia a fost condusă de di -
rec torul şcolii lugojene, prof. Petru
Ma droane, şi de înv. Ioan Franţ – in -
spector şcolar de specialitate pen tru
învăţământul primar din cadrul ISJ
Timiş, elevii fiind însoţiţi de pro -
fesorii lor de pian, vioară, cla ri net şi
flaut. Parteneriatul, ajuns la a treia
etapă, a fost iniţiat de pro fe soa ra
Dana Paul Giovaninetti, Ce tă  ţean
de Onoare al municipiului Lu goj,

care predă pian la cele două şcoli
franceze. În afara progra mu lui ar tis -
tic, delegaţia a avut două în tâl niri
ofi ciale, cu primarul oraşului St.
Leu la Foret, Sebastien Meu rant,
ca re a transmis un mesaj de sa lut
omo logului său lugojean Fran cisc
Bol dea, şi cu doamna Eva Hi naux,
pri mar-adjunct responsabil cu cul -
tura al municipiului Fran co ville.

În faţa unor săli arhipline, elevii
lu gojeni, împreună cu cei francezi,
au susţinut patru concerte de mu zi -
că clasică şi populară românească,
plus momente coregrafice, la Sala
de Concerte “St. Exupery” din
Fran  coville, la Auditoriul “Roberto
Benzi” al şcolii din Francoville şi
două la Sala “Croix Blanche” din
St. Leu.

Au obţinut aplauze bineme ri ta -
te Irinel Voaideş-Cojan, Nicole Do -

FLAVIA CORAŞ
În luna iunie, Muzeul de Istorie
şi Etnografie organizează două
ex poziţii temporare. Prima dintre
aces tea, intitulată „Lugojul în
ima gini de epocă”, are loc la Ga -
leria de Artă, pe data de 18 iunie,
la ora 18.00. Manifestarea, ver ni -
sată de muzeograful drd. Răzvan
Pin ca, va surprinde prin imagini
mi nunata istorie arhitecturală a
ur bei noastre.

Cea de a doua manifestare, or  -
ganizată în parteneriat cu Tea trul
Municipal „Traian Grozăvescu“
Lugoj şi intitulată „200 de ani de

la înfiinţarea Co rului Ion Vidu”,
are loc pe 19 iu nie 2010, în foa ie -
rul Teatrului. Ex ponatele ce apar -
ţin patri mo niu lui muzeal (ma nus -
crise, foto gra fii de epocă, pro gra -
me, dis tinc ţii şi premii) punctează
mo mente din bogata istorie a miş -
cării corale româneşti lugojene, de
la Reuniunea Română de Cân tări
şi Muzică, la activitatea actuală a
Corului „Ion Vidu” - un cor, care
prin evoluţia sa a făurit istorie la
Lu goj. 

Vernisajul, fixat la orele
11.00, va fi susţinut de muzeo -
gra  ful drd. Daciana Vuia.

AUGUSTIN BERCEAN
La invitaţia grupului fol clo -
ric „Rancho da Praca” din
Vila de Conde, Ansamblul
Fol cloric „Lugojana” al
Casei de Cultură a Mu ni -
cipiului Lugoj va reprezenta
România la o serie de ma ni -
festări cu specific fol clo ric în
Portugalia, în perioada 17-28
iunie. 

După cum au declarat or -
ganizatorii, recunoaşterea in -
ternaţională de care se
bucură Ansamblul „Lu go -
jana”, coordonat de Puiu
Mun teanu, a fost principalul
mo tiv pentru selectarea aces -
tuia din mai multe formaţii
fol clorice din România. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Primăria Municipiului Lugoj, în colaborare cu Asociaţia „Pasărea
Măiastră”, va dezveli, în data de 3 septembrie, un bust al marelui
inventator şi pionier al aviaţiei române Traian Vuia, cu prilejul
comemorării a 60 de ani de la trecerea sa în nefiinţă. Sculptura,
semnată de cunoscutul artist Ştefan Varga, va fi amplasată în
Parcul Poştei.

Ansamblul
folcloric în
Portugalia

„Lugojul în imagini de epocă”

In memoriam Traian Vuia

Succes artistic pentru elevii de la „Filaret Barbu” în Franţa

hor, Evangeline Asoltanei, Dariana
Fo dor, Tonitza Drăghici, Cristina
Te mu, Serena Voaideş, Ioana Po po -
vici, Ştefania Lina, Alexandru
Croi toru şi Diana Opriş (pian), Sa -
rah Ciortuz (pian / flaut), Caius De -
bu cean, Odet Oltean, Eunice Ko -
vacs (flaut), Iolanda Kristof şi An -
drada Dubic (vioară), Otniel Lu pu -
lescu (trompetă), Horaţiu Mariş şi
Anita Indru (chitară). Cu acelaşi

en tuziasm a fost primit grupul de
mu zică populară format din Adrian
Balla (vioară), Flavius Stanciu
(acor deon) şi Sebastian Subţire
(cla rinet), alături de care au dansat
Se rena Voaideş şi Caius Debucean.

Împreună cu profesori români
şi francezi, elevii au participat la
ate liere muzicale, cursuri de im pro -
vizaţie, ateliere de descoperire a
mu zicii electro-acustice şi la un

mas ter class de salsa şi tango. Pro -
fe sorii lugojeni Petru Madroane,
Ioan Franţ, Dumitru Palagniuc, Va -
len tina Vasiliu, Septimiu Gâlea,
Eli sabeta Andreescu, Constantin
Tu fan Stan şi Alina Cojan-Voaideş
au participat la dezbateri pe da go -
gice cu omologii lor din Franţa,
prin tre care s-au numărat directorii
şco lilor de muzică din St. Leu la
Fo ret - Remy Salaun şi Fran con -
ville - Yann Tendero. 

Programul a mai cuprins vizite
la principalele puncte de atracţie tu -
ris tică şi culturală ale Parisului –
Mu zeul Luvru, Centrul Cultural
Beau bourg – Pompidou, Atelierul
lui Brâncuşi, Cartierul Montmartre
cu Biserica Sacre Coeur, Cartierul
La  tin şi Biserica Notre Dame, Pan -
theonul, Turnul Eiffel, Cite de la
Mu  sique şi Muzeul Muzicii, ate lie -

rul lui Chopin la Paris, dar şi din
afa ra metropolei – casa pictorului
Claude Monet de la Giverny, mor -
mântul lui Van Gogh şi Muzeul Im -
presioniştilor din Auvers sur Oise,
plus o vizită pe ţărmurile Nor man -
diei, la Etretat şi Honfleur.

„Viitorul acestui schimb îl văd
al ternativ la Lugoj şi într-un oraş
fran cez, poate pe malul mării, sub
for ma unui stagiu de pregătire co -
mun mai aprofundat, cu aceiaşi
pro fesori şi în acelaşi loc. Vreau ca
în tâlnirea dintre elevii francezi şi
ro mâni să fie permanentă, nu nu -
mai la repetiţiile comune şi în mo -
men tul concertelor”, a declarat
prof. Dana Paul Giovaninetti des -
pre acest parteneriat şcolar trilateral
adu cător de beneficii pe termen
lung atât elevilor francezi, cât şi
celor lugojeni.

CETĂŢENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI LUGOJ



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

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Deşi Sărbătoarea Berii 
s-a în che iat, la
manifestări fiind

prezenţi zil nic 10-15 mii de
oameni, Pla toul Casei de
Cultură rămâne des chis
pentru toţi iubitorii de fot bal
din oraş până în data de 11
iulie, când va avea loc finala
Cam pionatului Mondial.
„Pentru ca ambientul să fie
unul plăcut, vor fi prezente
numai firme din Lu goj, care
vor asigura ali men taţia
publică. Noi sperăm că va
creşte numărul celor care
doresc să vizioneze meciurile
din Cam pio nat, pe un ecran de
12,7 mp, în con diţii excelente”,
ne-a declarat Fran cisc Boldea,
primarul mu ni ci piului. De
asemenea, firmele din oraş au
prilejul să îşi pro mo veze
imaginea prin intermediul
ecranului de pe Platoul Casei
de Cultură.

Microbiştii lugojeni se de cla -
ră încântaţi de această po si bi li ta -
te: „E mult mai palpitant să vezi
me ciurile cu prietenii, la o terasă.

Ecran pentru împătimiţii
fotbalului

Nu se compară cu televizorul de
a casă, mai ales cu căldura de
acum”, ne-a mărturisit Cristi B.
„E un bun prilej să petreci câteva
ore cu prietenii şi să vezi şi un
me ci din campionat. Mai ales pe

o terasă, în aer liber şi pe un e -
cran ca acesta”, ne-a spus şi Ma -
rian V. 

Sportul rege are ad mi ra toa re
şi în rândul lugojencelor, care
abia aşteaptă să îşi susţină e chi -

pele favorite: „Mă bucur că sunt
în vacanţă şi voi putea ur mări
toate meciurile din cam pio nat.
Împreună cu prietenii vom fi pe
platou în fiecare seară, până la fi -
nală”, ne-a declarat Alexandra I.

Lucrări în desfăşurare la Sala de
Sport „Ioan Kunst Ghermănescu”
ANDREEA MĂRGINEANŢU

O echipă din partea administraţiei locale a efectuat un
control la Sala de Sport „Ioan Kunst Ghermănescu”.
„Am constatat faptul că la interior mai sunt de efectuat
doar lucrările rămase de la firma din Reşiţa, căreia i-a
fost transmis un ultimatum. Contractul se finalizează
fără nicio posibilitate de prelungire”, a declarat şeful
executivului lugojean. Banii rămaşi în urma rezilierii
contractului vor fi folosiţi pentru efectuarea reparaţiilor
la vestiare, la obiectele şi instalaţiile sanitare, precum şi
pentru montarea tabelei electronice. De asemenea, vor
fi montate parazăpezi pe acoperiş, pentru a
preîntâmpina distrugerea jgheaburilor.

ELENA CRIVĂŢ

În urma emiterii „Ordinului Ministrului
Sănătăţii şi Preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 470 din 11 mai 2010
pentru modificarea şi completarea Normelor de
aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii
şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 60/32/2006” şi a „Normelor din 11 mai
2010 de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate”, au
apărut o serie de modificări referitoare la acordarea
concediilor medicale.

Astfel:
• Asiguraţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţă

plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate apariţia stării de incapacitate temporară de
muncă, precum şi datele de identificare, respectiv
numele medicului prescriptor şi unitatea în care
funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la
data acordării concediului medical, iar în situaţia în
care incapacitatea temporară de muncă a intervenit
în zilele declarate nelucrătoare, în prima zi
lucrătoare.

• În vederea emiterii concediului medical,
asiguraţii au obligaţia să completeze şi să depună la
medicul prescriptor o declaraţie pe propria
răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din
Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii,
conform modelului prevăzut în „anexa nr. 4” la
norme, cu obligaţia precizării adresei de reşedinţă

pe perioada valabilităţii concediului medical
acordat.

• De asemenea, la această declaraţie, la rubrica
„Observaţiile medicului prescriptor”, medicul
prescriptor va preciza, dacă este cazul,
recomandările legate de procesul de recuperare şi
dacă este necesară efectuarea de tratamente de
specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri
medicale.

• La solicitarea şi în baza unei împuterniciri a
plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate, medicul prescriptor va pune la dispoziţia
acestora o copie a declaraţiei „conformă cu
originalul”.

• Angajatorii au obligaţia să transmită (pe suport
de hârtie şi în format electronic) Casei Judeţene de
Asigurări de Sănătate – Serviciul Evidenţă
Asiguraţi, în termen de maximum 6 zile de la data
la care au fost înştiinţaţi cu privire la apariţia stării
de incapacitate temporară de muncă, lista
persoanelor aflate în concediu medical, precum şi
datele de identificare, respectiv numele medicului
prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta şi
declaraţia conform „anexei 4” la norme – dacă au
solicitat-o.

• Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în
concediu medical se va efectua, dacă este cazul, de
către o comisie la adresa indicată în „declaraţie”,
numai în intervalul orar 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
şi 18.00 – 20.00. Cu acest prilej se va încheia un
proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de
asigurat, conform modelului prevăzut în „anexa nr.
5” la norme.

Sală de proiecţie 3D la Cinematograful
„Victoria”
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Administraţia lo -
cală a organizat recent
un nou concurs de so -
luţii pentru mo der -
nizarea Străzii A. Mo -
cioni, respectiv a Ci -
ne matografului „Vic -
to ria”. „Suntem, cred,
ora şul cu cea mai urâ -
tă poartă de intrare în
oraş, dinspre Gară. De
aceea, întreaga por -
ţiune cuprinsă între
Gară şi Strada Mo -
cioni va fi mo der ni -
zată, urmând să fie ex -
tinsă aleea pietonală.
To todată, va fi mo der -
nizat şi tronsonul

cuprins între Ceasul electric şi semafoare”, a subliniat şeful
executivului lugojean. Toate aceste proiecte au fost selectate în urma
unui concurs de soluţii, la dezbatere fiind invitaţi să participe toţi
arhitecţii din municipiu. 

Pentru a obţine un tot unitar, întreaga Stradă Mocioni va fi
reamenajată, firmele de aici fiind obligate să folosească doar un singur
model pentru siglele de identificare. Sunt propuse şase variante pentru
aceste sigle, comercianţii urmând să aleagă unul dintre modele. 

Nu a fost omis nici avizierul de pe Strada Mocioni, care va fi
înlocuit cu unul nou, aici urmând să fie instalată şi o nouă hartă a
municipiului. 

Cât priveşte modernizarea Cinematografului „Victoria”, acesta va
avea trei săli de proiecţie – una pentru copii, una în sistem 2D, iar
cealaltă 3D. Ultimele două săli vor găzdui de asemenea diferite
evenimente culturale care se organizau până acum la Galeria Pro Arte.
Vor mai fi amenajate un restaurant, o cafenea în mansarda clădirii,
precum şi mai multe spaţii tehnice pentru angajaţi.

Salariaţii aflaţi în concediu medical pot fi
verificaţi la domiciliu

Atenţie la concediile medicale!

Cea de-a treia etapă de asfaltări se
va desfăşura în anul 2011
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Cea de-a treia etapă de asfaltare a intrat în faza de
proiectare. Aceasta cuprinde străzile: Jabărului (876
m), Xenopol (490 m), Cernei (536 m), Bega (300 m),
Bojinca (417 m), Astalaş (621 m), Împăratul Traian
(148 m), întregul cartier Ştrand (1.100 m), Plopilor
(288 m), str. Paul Chinezu (697 m), Oituz (710 m),
Oltului (274 m), Fagilor (1.840 m), Hezerişului 2
(1.210 m), Someşului (205 m), Constantin
Brâncoveanu (281 m). „Considerăm că astfel marea
majoritate a străzilor din oraş sunt reabilitate, urmând
ca în etapa a patra, până în anul 2012, să finalizăm
toate străzile”, a precizat primarul Francisc Boldea.
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HCL nr. 1/28.01.2010 - Aprobarea vânzării către dl. Bobic Ştefan a
terenului concesionat în suprafaţă de 440 m.p. situat în Lugoj, str. Bocşei,
nr. 77/2, înscris în C.F. 3451 L.G., nr. top. 1535-1536/954/2

HCL nr. 2/28.01.2010 - Aprobarea vânzării către d-na Vodă Maria a
terenului concesionat în suprafaţă de 350 m.p. situat în Lugoj, Cartierul
Eftimie Murgu (Balta Lată), str. L. Blaga, nr. 26, înscris în C.F. 400696
Lugoj (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 9624 L.R.), nr. top.
9027/210

HCL nr. 3/28.01.2010 - Aprobarea încheierii convenţiei de parteneriat,
pentru anul 2010, între Consiliul Local al Municipiului Lugoj - Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară şi Fundaţia Surorile de Caritate “Sfânta Ioana
Antida” pentru prestarea de servicii sociale pentru familiile care locuiesc în
condiţii de abitaţie precare, din cartierul Mondial Bocşei

HCL nr. 4/28.01.2010 - Stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de
hrană pentru beneficiarii Centrului comunitar de sprijin pentru prevenirea
abandonului şcolar din Măguri, pentru anul 2010

HCL nr. 5/28.01.2010 - Acordarea scutirii de la plata sumei de 3.761
lei reprezentând impozit pe clădiri şi teren, Asociaţiei Caritas al Diecezei
Timişoara - Asociaţia Lugoj, pentru imobilele situate în municipiul Lugoj,
str. Cloşca nr. 89 şi str. Bucegi nr. 4

HCL nr. 6/28.01.2010 - Acordarea scutirii de la plata sumei de 4.163
lei reprezentând impozit pe clădire şi teren, Fundaţiei “Surorile de Caritate
Ioana Antida” Bucureşti - Filiala Lugoj, pentru imobilul situat în municipiul
Lugoj, str. Bucegi, nr. 45

HCL nr. 7/28.01.2010 - Acordarea scutirii de la plata sumei de 7.844
lei, reprezentând impozit pe clădire, Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor Lugoj, pentru imobilul situat în Lugoj, str. Cernei, nr. 2

HCL nr. 8/28.01.2010 - Acordarea scutirii de la plata sumei de 4.122
lei reprezentând impozit pe clădiri şi teren, Asociaţiei Clementina, pentru
imobilele situate în Lugoj, str. Cassian Munteanu nr. 28 şi str. Ana Ipătescu
nr. 5 sc. A

HCL nr. 9/28.01.2010 - Acordarea scutirii de la plata sumei de 150 lei,
reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire, d-lui
Cozea Ioan, pentru imobilul situat în Lugoj, str. Margaretelor, nr. 28

HCL nr. 10/28.01.2010 - Acordarea scutirii de la plata sumei de 257 lei,
reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire, d-lui
Laţcu Ioan, pentru imobilul situat în Lugoj, str. Gh. Lazăr, nr. 33

HCL nr. 11/28.01.2010 - Stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării
construcţiilor

HCL nr. 12/25.02.2010 - 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

HCL nr. 13/25.02.2010 - Aprobarea metodologiei de acordare a unor
prestaţii sociale sub formă de “tichete sociale” pentru persoanele vârstnice
de pe raza municipiului Lugoj

HCL nr. 14/25.02.2010 - Vânzarea către d-na Crăciun Adriana - Corina
a terenului aferent construcţiei dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr.
112/1995, situate în Lugoj, str. Jabărului, nr. 46

HCL nr. 15/25.02.2010 - Vânzarea către dl. Műller Vilhelm şi d-na
Műller Eva Vilhelmina a terenului aferent construcţiei dobândite prin
cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în Lugoj, str. Ţesătorilor,
nr. 68

HCL nr. 16/25.02.2010 - Retragerea dreptului de concesiune, acordat
d-lui Dina Alin, asupra terenului în suprafaţă de 18,15 m.p., situat în Lugoj,
Cartier Cotu Mic, înscris în C.F. nr. 10.515 L.R., nr. top. 3756/b/2, 3757/2,
boxa nr. 3

HCL nr. 17/25.02.2010 - Darea în administrare către Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor Lugoj a unei părţi din imobilul situat în municipiul
Lugoj, str. A. Mocioni, nr. 9

HCL nr. 18/25.02.2010 - 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”

HCL nr. 19/25.02.2010 - Desemnarea unei persoane care să reprezinte
Consiliul Local al Municipiului Lugoj la Judecătoria Lugoj în Dosarul nr.
70/252/2010

HCL nr. 20/25.02.2010 - Aprobarea Regulamentului de organizare a
activităţii de dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi pe raza
municipiului Lugoj

HCL nr. 21/25.02.2010 - Completarea Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi în
municipiul Lugoj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din
30.04.2008

HCL nr. 22/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal, statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Lugoj

HCL nr. 23/25.02.2010 - Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Lugoj

HCL nr. 24/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal, statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice ale Direcţiei Impozite
şi Taxe, Executori Bugetari Lugoj

HCL nr. 25/25.02.2010 - Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe, Executori Bugetari

HCL nr. 26/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal, statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice ale Direcţiei de
Asistenţă Socială Comunitară

HCL nr. 27/25.02.2010 - Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară

HCL nr. 28/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal, statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice ale Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor Lugoj

HCL nr. 29/25.02.2010 - Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Lugoj

HCL nr. 30/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal, statului de funcţii şi a listei funcţiilor publice ale Poliţiei
Comunitare Lugoj

HCL nr. 31/25.02.2010 - Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul Poliţiei Comunitare

HCL nr. 32/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar pentru
Cadastru şi Agricultură

HCL nr. 33/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare şi
Întreţinere a Domeniului Public

HCL nr. 34/25.02.2010 - Aprobarea organigramei şi a numărului de
personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

HCL nr. 35/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Desfacere Pieţe,
Târguri şi Oboare

HCL nr. 36/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Sere şi Zone Verzi

HCL nr. 37/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Municipale Lugoj

HCL nr. 38/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie şi Etnografie al
Municipiului Lugoj

HCL nr. 39/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Casei de Cultură a Municipiului Lugoj

HCL nr. 40/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Galeriei de Artă Lugoj

HCL nr. 41/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Şcolii de Arte Lugoj

HCL nr. 42/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Lugoj

HCL nr. 43/25.02.2010 - Aprobarea organigramei, numărului de
personal şi a statului de funcţii ale Serviciului Asistenţă Medicală –
Învăţământ

HCL nr. 44/25.02.2010 - Schimbarea destinaţiei unui teren de 10.000
m.p. din Pş 1331 din păşune în groapă de împrumut pământ

HCL nr. 45/25.02.2010 - Aprobarea listelor privind ordinea de prioritate
în soluţionarea cererilor de locuinţe ANL pentru tineri, destinate închirierii

HCL nr. 46/25.02.2010 - Participarea Consiliului Local al Municipiului
Lugoj, în calitate de coorganizator, la realizarea emisiunii „Cine ştie
câştigă!”

HCL nr. 47/25.02.2010 - Aprobarea documentaţiilor tehnico-
economice ale unor lucrări de reparaţii de interes public

HCL nr. 48/25.02.2010 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2010 ale S.C. "Meridian 22” S.A. Lugoj

HCL nr. 49/25.02.2010 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2010 al S.C. "Salprest” S.A. Lugoj

HCL nr. 50/25.02.2010 - Acordarea scutirii de la plata impozitului pe
clădire, în cuantum de 107 lei, pentru imobilul situat în Lugoj str. Ceahlăului,
nr. 22, bl. 41, Sc. B, ap. 10, d-nei Izgăreanu Mărioara – Domnica, pentru cota
de proprietate de 5/8 părţi şi d-lui Izgăreanu Nicolae – Alin, pentru cota de
proprietate de 3/8 părţi

HCL nr. 51/02.03.2010 - Aprobarea bugetului local pe anul 2010
HCL nr. 52/22.03.2010 - Rectificarea bugetului local pe anul 2010
HCL nr. 53/25.03.2010 - Retragerea dreptului de concesiune, acordat

d-lui Suciu Ioan, asupra terenului în suprafaţă de 18,15 m.p., situat în Lugoj,
Cartier Cotu Mic, înscris în C.F. nr. 10.515 L.R., nr. top. 3756/b/2, 3757/2,
boxa nr. 54

HCL nr. 54/25.03.2010 - Aprobarea documentaţiilor tehnico-
economice ale unor lucrări de reparaţii de interes public

HCL nr. 55/25.03.2010 - Acordarea scutirii de la plata sumei de 83 lei
reprezentând impozit pe clădire şi 30 lei reprezentând impozit pe teren, d-
lui Alexa Darius - Cristinel, pentru imobilul situat în Lugoj, str. Fdt. Cronicar
Ion Neculce, nr. 1

HCL nr. 56/25.03.2010 - Desemnarea consilierilor locali care vor
participa la adunările săteşti organizate pentru alegerea delegaţilor săteşti
din satele Tapia şi Măguri

HCL nr. 57/25.03.2010 - Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
278 din 29.11.2007 privind stabilirea costului mediu lunar de în tre ţinere,
aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de per soa nele vârstnice,
îngrijite în cămin şi /sau de susţinătorii legali, precum şi modalităţile de
acoperire a costului mediu lunar de întreţinere

HCL nr. 58/25.03.2010 - Acordarea scutirii de la plata sumei de 98 lei
reprezentând impozit pe clădire şi 39 lei reprezentând impozit pe teren, d-
rei Laichici Rozvita - Alexa, pentru imobilul situat în Lugoj, str. A.C.
Popovici, nr. 21

HCL nr. 59/25.03.2010 - Aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării
de investiţii “Drumuri cartier Balta Lată, Lugoj”

HCL nr. 60/25.03.2010 - Trecerea din domeniul privat în domeniul
public al municipiului Lugoj a unui teren, în suprafaţă de 617 m.p, situat în
municipiul Lugoj, str. A.D. Xenopol, nr. 5

HCL nr. 61/25.03.2010 - Înfiinţarea “Centrului de zi pentru copiii aflaţi
în situaţii de risc” în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Activitatea Consiliului Local Municipal
în primul trimestru al anului 2010

HOTĂRÂREA Nr. 82 din 26.05.2010 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”.

Art. 1 – Poziţia nr. 3 din 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”, astfel cum a fost modificată, se modifică după
cum urmează:

- coloana 1 „Acţiunea sportivă” va avea următorul cuprins:
„French Open For Disabled 2010”;

- coloana 2 „Data” va avea următorul cuprins: „07 -
11.07.2010”;

- coloana 3 „Locul desfăşurării acţiunii” va avea următorul
cuprins: „Nantes - Franţa”.

HOTĂRÂREA Nr. 83 din 26.05.2010 privind stabilirea
cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav pe
perioada cât asistentul personal se află în concediu de odihnă,
pentru anul 2010.

Art. 1. - Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei pentru persoana
cu handicap grav pe perioada cât asistentul personal se află în
concediu de odihnă, pentru anul 2010, la 534 lei net/persoană.

HOTĂRÂREA Nr. 85 din 26.05.2010 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale în municipiul Lugoj pentru anul fiscal 2011

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2011,
după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la pre zen -

ta hotărâre, care cuprinde impozitele şi taxele locale pentru anul 2011;
b) cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii, la cal cu -

larea impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice, în cazul unei
clădiri care a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 pri vind
codul fiscal, modificată şi completată, se stabileşte la 1,4%;

c) cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii, la cal cu -
larea impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice, în cazul unei
clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani an te rio ri anului fis cal de
referinţă, prevăzută la art. 253 alin. (6) din Le gea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, modificată şi com ple tată, se stabileşte la 6%;

d) cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, care se aplică la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 270 alin.
(4) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi
completată, se stabileşte la 2,4%;

e) cota taxei hoteliere, care se aplică la tarifele de cazare practicate de
uni tăţile de cazare, prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr.
571/2003 privind codul fiscal, modificată şi completată, se sta bi leş te la
1,2%. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şe de re.

Art. 2. (1) Bonificaţia pentru persoanele fizice prevăzută la art. 255
alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
codul fiscal, modificată şi completată, se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri, 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, 10%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, 10%.

(2) Bonificaţia pentru persoanele juridice prevăzută la art. 255 alin. (2),
art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind codul

fiscal, modificată şi completată, se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri, 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, 10%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, 10%.

Art. 3. (1) Persoanele care datorează taxa anuală pentru afişaj în scop
de reclamă şi publicitate, în condiţiile prezentei hotărâri, au obligaţia să
depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate, până la data
de 31 ianuarie 2011, sub sancţiunile prevăzute de lege.

(2) Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în
cursul anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de
specialitate în termen de 30 de zile de la data instalării acestora.

Art.4. (1) Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de
persoane fizice prevăzute la art. 286 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind
codul fiscal, modificată şi completată, este prevăzută în Anexa nr. 2. 

(2) Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata
impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de
domiciliu pentru anul 2011 este prevăzută în Anexa nr. 3.

Art. 5. Taxele speciale sunt prevăzute în Anexa nr. 4.
Art. 6. Procedura de eliberare a autorizaţiei privind desfăşurarea

activităţii de alimentaţie publică este prevăzută în Anexa nr. 5.
Art. 7. Lista care cuprinde actele normative prin care s-au instituit im -

po zitele şi taxele locale şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lu -
goj prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe este prevăzută în Anexa
nr. 6.

Art. 8. Lista care cuprinde actele normative şi Hotărârile Consiliului
Local al Municipiului Lugoj în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale
este prevăzută în Anexa nr.7.

Art. 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2011.
Art. 10. Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

Direcţiei Impozite şi Taxe, Executori Bugetari.
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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!

CONSTANIN UDRESCU

Pentru mecanizatori –
înaintea începerii lucrărilor
agricole:

 - Verificaţi toate maşinile şi
u tilajele agricole din punct de
ve dere tehnic, asiguraţi-le cu dis -
po zi tive parascântei şi dotaţi-le
cu mij loace de primă intervenţie
- stin gătoare, bidoane cu apă,
lăzi cu nisip şi mături cu coada
de cel pu ţin 2 metri;

- Însuşiţi-vă principalele re -
gle mentări de prevenire şi stin -
ge re a incendiilor, a regulilor pri -
vind fumatul şi utilizarea fo cului
des chis;

- Fumatul, iluminatul cu fla -
cără deschisă şi utilizarea focului
des chis sunt interzise la mai
puţin de 100 m de punctele de
recoltare şi depozitare a
produselor a gri co le.

În perioada coacerii şi până la
terminarea recoltării:

- Se interzice remedierea u -
nor defecţiuni apărute la
maşinile şi utilajele agricole la o
distanţă de mai puţin de 100 m
faţă de la nu rile nerecoltate,
mirişti sau ve ge taţie uscată;

- Sensul de recoltare al com -
bi nelor va fi invers direcţiei vân -
tu lui dominant;

- Alimentarea cu carburanţi
se va face în punctele de ali men -
tare special amenajate. Este in -
ter zis transportul şi trans vân za -
rea li chi delor combustibile în
vase des  chise, confecţionate din
ma  te rial plastic, precum şi ali -
men tarea în lan sau la distanţe
mai mici de 100 m faţă de acesta
a au to ve hi cu lelor, maşinilor şi
uti lajelor a gri cole.

HOTĂRÂREA Nr. 84 din 26.05.2010 privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Municipiul Lugoj

Art. 1. - Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în
municipiul Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 27.05.2009 privind
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Municipiul
Lugoj.

Măsuri de prevenire a incendiilor specifice
campaniei de recoltare a cerealelor

Pentru proprietarii 
de terenuri şi 
administratorii de asociaţii
agricole:

- Marcaţi terenurile agricole
cu indicatoare de securitate, pri -
vind interdicţia fumatului, a u ti -
li zării focului deschis;

- Fumatul, iluminatul şi u ti li -
za rea focului deschis sunt in ter -
zise la mai puţin de 100 m de
punc tele de recoltare şi de po zi ta -
re a produselor agricole;

- Asiguraţi punctele de re col -
ta re cu tractoare cu plug sau disc,
cis terne cu apă, platforme mobile
do tate cu furci, cazmale, găleţi,
stin gătoare, butoaie cu apă;

- Asiguraţi izolarea lanurilor
prin fâşii arate sau discuite cu lă -
ţi mea de peste 20 m spre drumuri
şi păduri sau de 50 m spre căile
fe rate adiacente;

- Strângerea paielor rezultate
în urma recoltării şi ararea
imediată a miriştii;

- Efectuaţi toate lucrările a -
gri cole cu utilaje verificate tehnic
din punct de vedere al dis po zi ti -
velor parascântei;

- Asigurarea parcelării su pra -
fe ţelor mari de teren cultivate cu
pă ioase prin fâşii longitudinale şi
trans versale;

- Instruiţi personalul de de -
ser vire a maşinilor şi utilajelor a -
gri cole pe linia prevenirii şi stin -
gerii incendiilor;

- Stingeţi paiele rezultate în
ur ma recoltării şi araţi imediat
mi riştea;

- Este interzisă arderea mi riş -
ti lor şi a vegetaţiei uscate fără ac -
cep tul autorităţii competente pen -
tru protecţia mediului şi fără in -
for marea în prealabil a pri mă rii -

lor, şi a serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă din lo -
ca litate;

- Conform prevederilor
O.U.G. nr. 195/2005, privind pro -
tec ţia mediului, arderea miriştilor
şi a resturilor vegetale este strict
interzisă. „Miriştile, stuful, tu fă -
ri şu rile sau vegetaţia ierboasă nu
pot fi arse fără acceptul autorităţii
de mediu. Vinovaţii vor fi sanc -
ţio naţi cu amenzi de la 3.000 la
6.000 lei, pentru persoanele
fizice, iar per soanele juridice, cu
amenzi de la 25.000 la 50.000
lei“, iar ale H.G.R. nr. 537/2006,
„arderea res turilor vegetale, gu -
noaielor, de şeurilor şi a altor ma -
teriale com bustibile, fără luarea
mă su ri lor pentru îm pie dicarea
pro pa gă rii focului la ve cinătăţi, se
sanc  ţio nează cu amendă de la
1.000 la 2.500 lei”.

Primăria Municipiui Lugoj demarează procedura de
atribuire a spaţiului comercial din Bazarul Pieţei G.
Cosbuc – Boxa 1, pentru activitatea de comerţ şi
prestări servicii, 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 12/07/2010 pot depune dosarele
revoluţionarii care doresc acest spaţiu. În data de 14/07/2010, ora 12,
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 15/07/2010.

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

Etapa a II-a: Licitatie cu strigare.
S.C., P.F.A., I.I., I.F. - depun dosarele între 26/07/2010 şi

02/08/2010
Licitaţia va avea loc în data de 04/08/2010 ora 12.

Primăria Municipiui Lugoj demarează procedura de
atribuire a spaţiului comercial din Bazarul Pieţei G.
Cosbuc – Boxa 14, pentru activitatea de comerţ şi
prestări servicii, 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 12/07/2010 pot depune dosarele
revoluţionarii care doresc acest spaţiu. În data de 14/07/2010, ora 12,

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 15/07/2010.

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

Etapa a II-a: Licitatie cu strigare.
S.C., P.F.A., I.I., I.F. - depun dosarele între 26/07/2010 şi

02/08/2010
Licitaţia va avea loc în data de 04/08/2010 ora 12.

Primăria Municipiui Lugoj demarează procedura de
atribuire a spaţiului comercial din Bazarul Pieţei G.
Cosbuc – Boxa 2, pentru activitatea de comerţ şi
prestări servicii, 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 12/07/2010 pot depune dosarele
revoluţionarii care doresc acest spaţiu. În data de 14/07/2010, ora 12,
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 15/07/2010.

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

Etapa a II-a: Licitatie cu strigare.
S.C., P.F.A., I.I., I.F. - depun dosarele între 26/07/2010 şi

02/08/2010
Licitaţia va avea loc în data de 04/08/2010 ora 12.

RAMONA ŢĂRANU

Biroul Management Proiecte Europene din cadrul Primăriei Mu ni -
cipiului Lugoj a depus spre finanţare două proiecte în cadrul pro -
gramului „Împreună pentru fiecare”, finanţat de Rompetrol. Acest pro -
gram susţine proiectele care se referă la protecţia mediului şi îm bu nă tă -
ţirea stării de sănătate publică a comunităţilor.

Primul proiect, intitulat „Reabilitarea şi modernizarea cabinetelor
şco lare din municipiul Lugoj”, are drept scop reabilitarea, modernizarea
şi dotarea cabinetelor şcolare din municipiul Lugoj, pentru a le oferi celor
8.000 de elevi ai oraşului, care sunt beneficiarii acestui proiect, servicii
me dicale de calitate. Astfel, se vor reabilita şi dota cu echipamente IT şi
mo bilier Cabinetele şcolare nr. 1 şi 2 din incinta Colegiului Naţional „C.
Bre diceanu”, se va reabilita complet şi se va dota cu mobilier şi echi -
pamente IT un nou spaţiu în incinta Şcolii cu clasele I - VIII „Eftimie
Mur gu”, unde se va muta Cabinetul şcolar nr. 3. De asemenea, Cabinetul
şco lar stomatologic din incinta Grupului şcolar „Valeriu Branişte” va fi
do tat cu aparatură nouă performantă şi echipamente IT. Timp de două
luni, pe perioada derulării proiectului, patru cadre medicale vor des fă -
şura în şcolile, liceele şi grădiniţele din municipiul Lugoj activităţi de
pro movare şi informare pe teme medico-sanitare. 

Bugetul proiectului este de 49.800 lei şi este format din cheltuielile
cu achiziţionarea mobilierului, echipamentelor IT, materialelor de cons -
trucţie necesare renovării, precum şi dotărilor specifice noii unităţi sto -
ma tologice. Această sumă este solicitată integral Rompetrol.

Cel de-al doilea proiect, „Asigurarea încălzirii şi apei calde pentru
Gră diniţa cu Program Prelungit Nr. 4 din municipiul Lugoj, utilizând
pa nouri solare”, îşi propune promovarea utilizării surselor alternative
de energie, a energiei verzi, în instituţii din municipiul Lugoj prin dotarea
Gră diniţei cu Program Prelungit Nr. 4 cu o instalaţie de încălzire prin pa -
nouri solare, care va constitui un prim pas dintr-un proces mai amplu de
îmbunătăţire a calităţii mediului în localitate. De asemenea, pe parcursul
im plementării proiectului se va desfăşura o campanie de promovare a
pro tecţiei mediului şi a utilizării energiei verzi în cinci instituţii şcolare
din municipiul Lugoj.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 105.106,17 lei, suma
solicitată Rompetrol fiind de 50.000 lei.

Primăria Municipiului
Lugoj a depus două
proiecte de finanţare

Eliberarea cărţii de identitate provizorii
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.
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Sfârşitul de săptămână 11-
13 iunie a fost marcat de
un eveniment cu o veche

tra diţie în oraşul nostru. Este
vor ba despre cea de a XI-a edi -
ţie a „Sărbătorii Berii”, ma ni -
fes tare organizată de Primăria
Mu nicipiului Lugoj în cola bo ra -
re cu Casa de Cultură a Mu ni ci -
piu lui Lugoj şi Events Ma na ge -
ment Company.

RAOUL RUSALIN
Evenimentul a debutat în du pă-
ami aza zilei de 11 iunie cu Ala iul
Be rarilor, condus de Regele Be rii,
care a pornit din faţa Uni ver sităţii
Eu ropene Drăgan şi a po posit pe
pla toul Casei de Cul tu ră a Sin di ca -
te lor, locul tra diţional de des fă şu -
ra re a sărbătorii. An sam blurile
„Lu  go ja na” şi invitaţii aces tora –
so liştii vocali Ramona Ilieşi, Ra -
mo na Torzan Gomboş, Ni colae
Ghe  baur, Lioara Boşcu, Mi haela
Pe  trovici, Nicu Novac – au oferit
iu  bi torilor de folclor mo mente de
neui tat.  Peste 18.000 de persoane
au fost prezente pe platoul Casei de
Cultură a Sin di ca telor în tim pul

ALEXANDRU VRUDNIK
Sâmbătă, 5 iunie, în cadrul „Săp -
tă mânii Olimpice” şi cu prilejul
„Zilei Mondiale a Mediului”, a
avut loc la Lugoj Concursul de
aler gare pe şosea „Grand Prix”
Lu goj 2010, ediţia a II-a. Eve -
nimentul a fost organizat de Clu -
bul Sportiv Şcolar Lugoj în co la -
borare cu Primăria Municipiului
Lu goj, Consiliul Judeţean Timiş,
In spectoratul Şcolar Judeţean Ti -
miş, Direcţia pentru Sport Timiş
şi Politia Lugoj.

Sub sloganul „Municipiul
Lu goj, un oraş curat, fără po lua -
re”, competiţia a reunit la start
cir ca 140 elevi, sportivi ai şco li -
lor şi liceelor din Lugoj şi zona
Lu gojului, CSŞ Caransebeş, CSŞ
Lu goj, CSM Lugoj şi CSM Re -
şiţa.

În urma concursului, s-au re -
mar cat sportivii: Bolkis Melissa
- Şcoala cu cl. I-VIII „Anişoara
Odea nu” Lugoj (CSS Lugoj);
Mu reşan Minerva - Şcoala cu cl.
I-VIII nr.4 Lugoj; Merticariu Pe -
nina - Şcoala cu cl. I-VIII Belinţ
(CSŞ Lugoj); Kovacs Carmi -
Şcoa la cu cl. I-VIII nr.4 Lugoj;
Dan Nadine - CSŞ Caransebeş;
Bu cewschi Denis - Şcoala cu cl.
I-VIII Belinţ (CSŞ Lugoj); Ebe -
tiuc Iulian - CSŞ Caransebeş; Ju -
cu Denis - Şcoala cu cl. I-VIII nr.
2 Lugoj (CSŞ Lugoj); Ştefănescu
Io nuţ - Şcoala cu cl. I-VIII Belinţ
(CSŞ Lugoj); Somatin Tiberiu -
Şcoa la cu cl. I-VIII nr.1 Lugoj;
An ghel Andreea - Şcoala cu cl. I-
VIII Belinţ (CSŞ Lugoj); Ca ru ce -
riu Elena - Şcoala cu cl. I-VIII
„Ani şoara Odeanu” Lugoj (CSŞ
Lu goj); Barboni Miruna - Şcoala
cu cl. I-VIII Belinţ (CSŞ Lugoj);
Gai Patricia - CSŞ Caransebeş;
Po dean Ana - Şcoala cu cl. I-VIII
Be linţ; Pîrvulescu Darius - Şcoa -

la cu cl. I-VIII „Anişoara Odea -
nu” Lugoj (CSŞ Lugoj); Peter
An drei - Şcoala cu cl. I-VIII nr.4
Lu goj (CSŞ Lugoj); Mirea An -
drei - Lic. Mecanic Caransebeş
(CSŞ Caransebeş); Ştefănescu
Cris tof - Şcoala cu cl. I-VIII Be -
linţ (CSŞ Lugoj); Ştefan Denis -
Şcoala cu cl. I-VIII Belinţ; Fran -
ţescu Diana - Şcoala cu cl. I-VIII
„Eftimie Murgu” (CSŞ Lugoj);
Bul găraşu Andrada - Şcoala cu
cl. I-VIII nr.2 Lugoj (CSŞ Lu -
goj); Crăciunescu Elena – Lugoj;
Tru faş Bogdan - Şcoala cu cl. I-
VIII Belinţ (CSŞ Lugoj); Ciofu
Răz van - Şcoala cu cl. I-VIII Be -
linţ (CSŞ Lugoj); Calota Con -
stan tin - Şcoala cu cl. I-VIII „Ef -
ti mie Murgu”; Spath Ramon -
Şcoa la cu cl. I-VIII „Alexandru
Roş ca” Lugoj; Bier Răzvan -
Şcoa la cu cl. I-VIII nr.4 Lugoj;
Mi culeanici Cristina - CSŞ Ca -
ran sebeş; Hanzelic Laura - CSŞ
Ca ransebeş; Jurkescu Mariana -
CSŞ Caransebeş; Telpis Andreea
- CSŞ Caransebeş; Iacab Iudita –
Lu goj; Abel Francisc - CSŞ Ca -
ran sebeş; Lucaci Andrei - CSŞ
Ca ransebeş; Bulgăraşu Mădălin -
CSŞ Lugoj; Socaci Marian - CSŞ
Ca ransebeş; Ichisan Darius -
CSŞ Caransebeş; Milu Ştefania -
CSŞ Caransebeş; Bozdog La vi -
nia - CSŞ Lugoj; Stoncescu Ro -
xa na - CSŞ Caransebeş; Danci
Li liana - CSŞ Caransebeş - CSM
Re şiţa; Nicola Alexandra - CSŞ
Ca ransebeş; Steopeicu Ana – Lu -
goj; Durle Marius - CSŞ Ca ran -
se beş; Bogdănescu Laurenţiu -
CSM Lugoj; Popeţ Marius -
CSM Lugoj; Sciper Roberta
2002 - Şcoala cu cl.I-VIII „Ani -
şoa ra Odeanu” Lugoj; Ianculescu
La risa 2002 - Şcoala cu cl. I-VIII
nr. 4 Lugoj; Bota Lucas 2002 -
Şcoala cu cl. I-VIII nr.4 Lugoj.

Vineri, 28 mai, în Sala „Con -
stan tin Jude” (fosta Sală Olim -
pia) din Timişoara, a avut loc
Edi ţia a VI-a a competiţiei
spor tive rezervate persoanelor
cu dizabilităţi intelectuale „Jo -
cu rile Regionale Special
Olym pics 2010 - Regiunea
Vest”. La manifestare au par -
ti cipat şase beneficiari ai Cen -
trului de zi pentru adulţi cu
han dicap neuropsihic Lugoj,
din subordinea D.A.S.C. Lu -
goj. Beneficiarii Centrului de
zi au obţinut următoarele re -
zul tate: Filip Patricia - Locul I
– Bas chet aruncare la ţintă;
Co lompar Mirabela - Locul II
– Fotbal - dribling; Şooş An -
dreea - Locul III - Baschet
arun care la ţintă; Luţai Daniela
– men ţiune - Tenis de masă;
Ko vacs Iosif – menţiune -
Bas chet aruncare la coş; Să -
voaia Mihai – menţiune - Atle -
tism 25 m. G.G.

În cursul lunii mai, poliţiştii comunitari au în toc -
mit 142 procese-verbale de contravenţie, în sumă de
10.265 lei. Totodată, agenţii au avut în vedere com -
baterea cerşetoriei în zona centrală şi depistarea per -
soanelor fără adăpost. În paralel, au fost con tro late
zonele de depozitare ilegală a gunoiului, la ie şi rea
către Satul Mic, ieşirea către Tapia (Câmpul Li ber -
tăţii), Piaţa Obor, zona Hipodrom. Au fost ac cen tua -
te acţiunile pe linia parcărilor şi staţionărilor vo lun -
tare, neregulamentare, pe spaţiul verde, pe tro tuare
blocând accesul pietonal, pe locul rezervat per soa -
nelor cu handicap, blocarea căilor de acces în in sti -
tuţii, circulaţia cu bicicletele şi mopedele pe str. Mo -
cioni – pietonal şi pe Pasarela pietonală din Co tul
Mic, sens în care au fost întocmite un număr de 63
pro cese-verbale de contravenţie, în cuantum de
3.600 lei. „Dorim pe această cale să aducem la cu -
noş tinţă că în conformitate cu prevederile art.9, lit. c,
din HCL 46/2001, în municipiul Lugoj se in ter zice
dis trugerea sau degradarea plantaţiilor de ar bori, ar -
buşti, flori sau gazon, aflate în parcuri, zone verzi
sau în alte locuri publice. Săvârşirea acestor fap te
con stituie contravenţie şi se sancţionează cu amen -
dă cuprinsă între 200 – 400 lei. Au fost sur prin se şi
sanc ţionate contravenţional un număr de 12 per -
soane care au încălcat prevederile HCL 46/2001, art.
9, lit.c, cu amenzi în cuantum de 1.050 lei”, ne-a de -
cla rat Dănuţ Vâţ, reprezentantul Poliţiei Comunitare.

ADRIANA WEIMER
Vineri, 28 mai 2010, ora 17.00, într-o at -
mos feră incendiară, la Galeria “Pro Arte”
din Lugoj a avut loc lansarea mono gra -
fiei “Freddy Stauber - Logic... şi pa siu -
nile vieţii”, volum semnat de scriitorul şi
jurnalistul Cristian Ghinea.  

În acest context, Freddy Stauber, so -
list şi compozitor foarte îndrăgit de lu go -
jeni, a susţinut un foarte antrenant şi sen -
ti mental recital,împreună cu cele trei fete
ale sale: Rebecca & Vanessa & Tephanie
Stauber.

Monografia “Freddy Stauber - Lo -
gic... şi pasiunile vieţii” a fost prezentată,
în tr-o manieră aparte, de: Cezar Cos -
tescu, fost membru al formaţiei lugojene
“Lo gic”, Liviu Brânduşoni, Dardu Atha -
na siu, Dorin Murariu şi Cristian Ghinea;
mo derator: Henrieta Szabo, directoarea
Bi bliotecii Municipale Lugoj.

Organizatorii acestei întâlniri de su -
flet au fost: Biblioteca Municipală Lugoj,
Galeria “Pro Arte” Lugoj, Revista &
Cenaclul “Banat” Lugoj şi Casa  de Cul -
tu ră a Sindicatelor Lugoj.

MONICA-OTILIA DAVID
- Căsătoria se încheie de către

ofi ţerul de stare civilă, la sediul
ser viciului public comunitar local
de evidenţă a per soa ne lor/pri mă -
ria municipiului, oraşului sau co -
mu nei în a cărei rază ad mi nis -
trativ-teritorială îşi are domiciliul
sau reşedinţa unul dintre viitorii
soţi;

- Căsătoria se poate încheia şi
în afara sediului serviciului pu -
blic comunitar local de evidenţă
a persoanelor (dacă există motive
te meinice), fiind necesară apro -
barea primarului municipiului,
ora şului sau comunei;

- Căsătoria se încheie într-un
ter men de 10 zile în care se cu -
prin de atât ziua când a fost făcută
de claraţia de căsătorie, cât şi ziua
în care se oficiază căsătoria;

- Pentru motive temeinice,
pri marul municipiului, oraşului
sau comunei unde urmează să se
în cheie căsătoria poate încuviinţa
în cheierea căsătoriei înainte de
îm plinirea termenului de 10 zile;

- Declaraţia de căsătorie se
fa ce personal de către ambii soţi,
în scris, la sediul serviciului pu -
blic comunitar local de evidenţă
a persoanelor/primăriei mu ni ci -
piului, oraşului, sau comunei un -
de urmează a se încheia căsătoria.

- Ofiţerul de stare civilă, care
pri meşte declaraţia de căsătorie,
so licită viitorilor soţi să prezinte:

- actele de identitate;
- certificatele de naştere, ori -

gi nal şi copie;
- certificatele medicale pri -

vind starea sănătăţii;
- dacă este cazul, dovezi pri -

vind desfacerea sau încetarea că -
sătoriei anterioare (sentinţă de
divorţ definitivă şi irevocabilă
sau certificat de deces), precum
şi aprobarea preşedintelui con -
siliului  judeţean în cazul exis ten -
ţei unor impedimente rezultate
din condiţiile de rudenie firească
sau adopţie, în condiţiile pre vă -
zu te de lege.

În cazul căsătoriei cu un cetă -
ţean străin se identifică 3 situaţii:

1. Când cetăţeanul străin pro -
vine dintr-un stat ce are acreditată
pe teritorul României misiune di -
plomatică sau oficiu consular,
este necesară o dovadă eliberată
ori autentificată de misiunea di -
plo matică sau oficiul consular
din care să rezulte că acesta înde -
plineşte condiţiile de fond cerute
de legea sa naţională pentru în -
cheierea căsătoriei în România;

2. Când cetăţeanul străin pro -
vine dintr-un stat cu care Ro -
mânia a încheiat tratat bilateral
de asistenţă, va prezenta do cu -
mente eliberate de autorităţile
com petente din ţara sa;

3. Când cetăţeanul străin sau
apa trid aparţine unui stat ce nu
are pe teritoriul României mi -
siune diplomatică sau oficiu con -
sular, va prezenta o declaraţie da -
tă pe proprie răspundere, au ten -
tificată de un notar public român,
din care să rezulte că nu este că -
să torit şi îndeplineşte condiţiile
de fond cerute de legea sa na ţio -
nală.

ADRIANA WEIMER
Joi, 17 iunie 2010, ora 19.00, la Uni -
ver sitatea Europeană “Drăgan” Lugoj,
a avut loc aniversarea a 110 ani de fot -
bal în Banat. Cu acest prilej, s-a lansat
volumul omagial “110 ani de fotbal în
Ba nat”, semnat de Gheorghe Popa. In -
vitaţii de onoare ai acestui deosebit
eve niment au fost: Mircea Dragoş, Dan

Ale xa, Emerich Dembrovschi, Titus
Su ciu şi foşti fotbalişti ai echipei lu -
gojene “Vulturii”. Volumul a fost pre -
zentat de Cristian Ghinea şi Dorin Mu -
rariu, moderator Henrieta Szabo.

Organizatorii manifestării au fost:
Bi blioteca Municipală Lugoj, Fundaţia
Eu ropeană “Drăgan” Lugoj şi Uni ver -
si ta tea Europeană “Drăgan” Lugoj.

Lugojenii au consumat aproape 12.000 litri de bere

celor trei zile ale „Săr bătorii Berii”.
Momentele de ma ximă au dien ţă au
fost la con certele sus ţinute sâmbătă
seara de Alin Nica, Bamby şi Spi ta -
lul de Ur genţă, res pectiv duminică
seara la spec ta co lele susţinute de
so liştii de muzică po pulară Larisa
Lun gu, An dreea Dra goman, Va ne -
sa Jarja, Lu mi niţa Jucu, Adrian
Stan ca, Io nică Ivan şi Andreea Voi -
ca şi la con cer tele Bluestation şi Fă -
ră Za hăr. „Sărbătoarea Berii” s-a

în che iat duminică, la miezul nopţii,
cu un foc de artificii.

Din datele furnizate de re pre -
zen  tanţii S.C. BANA N S.R.L.,
spon sorul principal şi distribuitor
Ursus Breweries, rezultă că s-au
con sumat aproximativ 11.800 litri
de bere. La eveniment au fost pre -
zente 50 de societăţi care au co -
mer cializat diverse produse. Din
in formaţiile primite, nu au fost
sem nalate evenimente deosebite

pe perioada de desfăşurare a ma -
ni festărilor.

S.C. Salprest S.A. ne-a in for -
mat că în această perioadă a fost
co lectat  un volum de 74 mc de de -
şeuri, iar o suprafaţă de 12.000 mp
a fost măturată şi salubrizată. De
ase menea, în partea centrală a ora -
şului au fost instalate 12 toalete
eco logice. Toate aceste ma ni fes -
tări au fost posibile cu concursul
mai multor instituţii. Primăria
Mu nicipiului Lugoj doreşte să
mul ţumească pe această cale ur -
mă toarelor firme şi instituţii: 
� Events Management Company
� S.C. BANA N S.R.L., dis tri bui -

tor Ursus Breweries;
� Casei de Cultură a Municipiului

Lugoj;
� S.C. SALPREST S.A.;
� Serviciului Public Sere şi Zone

Verzi;
� Serviciului Public de Ad mi nis -

tra re şi Întreţinere a Domeniului
Public;

� Poliţiei Municipiului Lugoj; 
� Unităţii de Jandarmi Lugoj; 
� Unităţii de Pompieri Lugoj;
� Poliţiei Comunitare Lugoj.

Grand Prix Lugoj 2010

Rezultate deosebite
pentru sportivii
Centrului de zi pentru
adulţi cu handicap
neuropsihic Lugoj

Înregistrarea căsătoriei

Activitatea Poliţiei Comunitare Lansare de carte şi recital 
Freddy Stauber la Lugoj

110 ani de fotbal în Banat


