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Monitorul de

Spitalul Municipal a trecut în administrarea
Primăriei Municipiului Lugoj

Joi, 15 iulie, la ora 11, în
Sala de Protocol a
Primăriei Lugoj, a fost

semnat protocolul de predare-
primire a Spitalului Municipal
Lugoj. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Din partea Direcţiei de Sănătate
Pu blică au fost prezenţi prof. dr.
Ho ria Sabin Vermeşan, directorul

DSP Timiş, prof. dr. Nicola Trăi -
lă, coordonator Asistenţă Me di -
ca lă, ec. Pipica Mureşan, director
coor donator adjunct Finanţe-
Con tabilitate, ec. Cornelia Cis -
maş-Malac, şef birou Buget şi ec.
Anica Cuzmici, şef birou
RUNOS. De cealaltă parte, au
sem nat pentru preluarea spi ta lu -
lui prof. ing. Francisc Boldea,
pri marul Municipiului şi cons. jr.

Dan Ciucu, secretarul Mu ni ci piu -
lui. Din comisia de preluare mai
fac parte: dr. Septimiu Gârbea,
sing. Iosif Pozsar, ec. Ion Amza,
tehn. Ioan Barboni, ing. Albin
Gai doş, ing. Ştefan Tonino şi ec.
Cos min Nichita. 

Semnarea protocolului sur vi -
ne după mai multe încercări ne -
reu şite ale executivului local în
acest sens: „Luni, 12 iulie, am

con vocat o nouă şedinţă a Con si -
liu lui Local Municipal, având ca
unic punct pe ordinea de zi pre lua -
rea Spitalului Municipal. Deşi a
fost invitată, Direcţia de Să nă tate
Publică nu a participat nici de
această dată la şedinţa Con si liu lui,
aşa cum nu a făcut-o nici în cadrul
întâlnirii Comisiei, care a avut loc
vineri, 9 iulie. Noi am fi do rit să
se semneze protocolul de pre dare- Continuare în pag. 3
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primire a spitalului. De ase menea,
marţi, 13 iulie, am avut discuţii
atât cu conducerea DSP Timiş, cât
şi cu re pre zen tanţi ai Ministerului
Sănătăţii”, a sub liniat şeful
executivului, care nu a acceptat
nicio abatere de la va rianta de
protocol propusă DSP-ului. 

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică şi cei ai Executivului local 
au semnat protocolul de predare-primire a Spitalului Municipal

FRANCISC BOLDEA

Criza şi
efectele ei 
După 20 de ani de la Revoluţie este, cred,
cea mai grea perioadă pe care o tra versăm. 

Prima mare problemă cu care ne
con fruntăm este încercarea Guvernului de
a trece falimentul Sănătăţii către ad mi  -
nistraţiile locale. Am reuşit preluarea spi -
talului după aproape două săptămâni de
discuţii interminabile, în care nu am pu tut
să nu remarc prostul management al
instituţiei din ultimii ani. Odată cu pre lua -
rea spitalului, vom schimba întreaga echi -
pă de conducere interimară, urmând să
alcătuim un nou Consiliu de Ad mi nis tra -
ţie şi să organizăm un concurs pentru
func ţiile de conducere. Dorim să re du cem
cheltuielile de personal, de la 14.000.000
lei cât sunt acum pe an, la 9.000.000 lei,
întrucât contractul cu Casa de Asigurări
de Sănătate este doar de 12.800.000 lei.

În acest context, o altă problemă com  -
plicată reiese din blocarea de către Gu  vern
a accesului la împrumuturile ex ter  ne şi în
acest caz sunt dezamăgit că nici ci ne putea
să ne sprijine în acest sens nu a fă cut-o.
Astfel, unele investiţii care pre ve deau
sume din credit, au fost blo ca te de Mi -
nisterul Finanţelor, din motive pe care nu
doresc să le comentez. Până la o nouă în -
trunire a Comisie Naţionale pen tru îm pru -
muturi locale, ne descurcăm greu cu ba nii
pentru continuarea lu cră ri lor la Staţia de
Epurare şi reabilitarea re ţe lei de ali men tare
cu apă în municipiu. Din păcate, ob serv că
în presă au apărut di verse min ciuni, menite
să împiedice re zol varea problemei. 

Cea mai grea problemă este legată de
restructurările din Primărie şi din ins ti  -
tuţiile pendinte de aceasta, la care se adau -
gă reducerile salariale de 25%, res pectiv
reducerile de cheltuieli cu 20%. Toţi aceşti
bani, luaţi de la lugojeni, se vor duce la
Guvern, fără să ştim care va fi destinaţia
lor. Este unic în istoria pos t de cembristă
când veniturile cetăţenilor ajung la Gu -
vern, fără ca guvernanţii să ex  plice modul
în care vor fi cheltuiţi aceşti bani.

O altă problemă complicată este în -
chi   derea deponeului de gunoi. După dis -
cu   ţiile purtate şi adresele transmise, am
aflat că nici groapa de la Făget nu poate
sus   ţine cei 200 mc de deşeuri cât are Lu go   -
jul. Din păcate deponeul de la Ghizela nu
e gata, întrucât Consiliul Judeţean nu a reu -
şit să facă acest lucru, cu toate că au tre cut
20 de ani de când acest proiect a de marat. 

Totuşi, noi continuăm programul de
rea bilitare a reţelei de canalizare şi a celei
de alimentare cu apă. Staţia de Epurare
va fi dată în folosinţă în luna decembrie,
cen tura va fi deschisă circulaţiei pe data
de 15 august, dalarea trotuarelor se va
face pe 8000 mp, iar peste câteva zile va
fi gata şi cel de-al doilea bazar. Cred că
lucrurile vor merge înainte, chiar dacă
unii vor fi deranjaţi…
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Asistentul personal al
per soanei cu handicap
grav este persoana care

su praveghează, acordă asis ten -
ţă şi îngrijire copilului sau
adul tului cu handicap grav, pe
ba za planului de recuperare
pen tru copilul cu handicap,
res pectiv a planului individual
de servicii al persoanei adulte
cu handicap.

MARIA ELENA STĂMUREAN

Pe raza municipiului Lugoj exis -
tă actualmente un număr de 383
asistenţi personali, în timp ce 81
de persoane cu handicap grav
primesc indemnizaţii din apro -
ximativ 1600 de persoane cu
han  dicap aflate în evidenţele
Ser  viciului Asistenţă Socială
Spe cializată din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială Comunitară.

Conform Legii nr. 448/ 2006
- republicată, persoana cu han di -
cap grav are dreptul, în baza
evaluării sociopsihomedicale, la
un asistent personal, care va fi
angajată cu contract individual
de muncă, cu toate drepturile şi
obli gaţiile ce decurg din pre ve -
de rile Codului Muncii şi ale ac -
te lor ce îl completează.

Poate fi încadrată cu contract
in dividual de muncă în funcţia
de asistent personal persoana ca -
re îndeplineşte următoarele con -
diţii: are vârsta minimă de 18 ani
îm pliniţi; nu a fost condamnată
pen tru săvârşirea unei infracţiuni
care ar face-o incompatibilă cu

MARIA ELENA STĂMUREAN

Prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Lugoj nr. 145/
27.05.2009, s-a dispus înfiinţarea
Ser viciului Creşe în cadrul Di rec -
ţiei de Asistenţă Socială Co mu ni -
ta ră, aflată în subordinea Con si liu -
lui Local al Muni ci piu lui Lugoj.

În primul an de activitate al
ce lor două creşe din Lugoj, 40 de
co  pilaşi cu vârste între 2 şi 4 ani
au beneficiat de servicii sociale,
de educaţie şi de îngrijire con form
stan dardelor în vigoare, având ac -
tivităţi zilnice diverse şi deosebit
de atractive pentru cei mici (vizite
la Grădina Zoo din Ti mişoara,
edu caţie timpurie, lu cru manual,
par ticipări la ac ti vităţi comune cu
alte centre sub or donate D.A.S.C.). 

Admiterea copiilor în creşă se
face la solicitarea pă rin ţi -
lor/reprezentanţilor legali, în li mi -
ta locurilor disponibile. Dacă so -
licitările depăşesc oferta se vor în -
tocmi liste de aşteptare în care or -
dinea va fi stabilită pe baza punc -
ta jului obţinut în urma apli cării
cri teriilor de ierarhizare.

Cererile pentru admiterea co -
piilor în creşă se primesc pe tot
par cursul anului, iar la momentul
când locurile se eliberează (prin
în cetarea dreptului de a frec venta,
prin renunţare, prin îm pli nirea
vâr stei de 4 ani a copilului) co mi -
sia discută dosarele rămase, în
func ţie de vârsta copilului, de da -
ta înregistrării cererii şi de si tuaţia
fa milială a fiecărui caz în parte.

Dosarul cu actele necesare se
pre  dă la Serviciul Creşe din ca drul
Di recţiei de Asistenţă So cia lă Co -
mu nitară şi trebuie să con ţină ur -

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Clubul Copiilor Lugoj or ga ni zea -
ză pe perioada vacanţei de vară o
serie de activităţi destinate ele vi -
lor din oraş. „Cu o experienţă de
peste 50 de ani, instituţia noastră
îşi propune abordarea unor ac ti -
vi tăţi complementare şcolii, prin
im plicarea activă a copiilor în
via ţa culturală şi ştiinţifică. O
echi pă tânără şi dinamică îi aş -
teap tă pe copii pe toată perioada
va canţei de vară”, ne-a declarat
prof. Simona Berghin, di rec toa -
rea Clubului Copiilor. 

Pentru perioada 11 – 31 iulie,
co piii pot alege între activităţi
pre  cum dansul de societate, ka ra -
te, ping-pong sau volei pe nisip.
În luna august, pe perioada 9 – 18
au gust, Clubul Copiilor or ga ni -
zea ză o nouă ediţie – cea de-a IV-

a – a Taberei de Ceramică
„Happy Daro”. „Este vorba des -
pre o tabără tematică, adresată
co piilor pasionaţi de acest dome -
niu. Programul cuprinde o serie
de activităţi care se desfăşoară pe
par cursul întregii zile. Singura
con diţie este ca participanţii să
aibă vârsta cuprinsă între 8 şi 18
ani”, ne-a explicat Simona Ber -
ghin. Costul unei astfel de tabare
es te de 130 lei/persoană, acesta
in cluzând materialele de lucru,
ma sa de prânz şi o excursie în
îm prejurimi. 

Iniţiativa Clubului de a or ga -
ni za aceste activităţi este bine pri -
mi tă în rândul copiilor din Lugoj:
„M-am înscris deja la cursurile
de dans de societate şi aş vrea să
merg şi în tabără. Acasă mă plic -
ti sesc să stau toată vara. Aşa îmi
fac şi prieteni noi”, ne-a spus

Vladi S., 11 ani. Şi voleiul pe ni -
sip şi-a găsit noi fani. Miruna C.
şi Anca P., în vârstă de 15 ani, s-
au înscris deja la cursuri şi aş -
teaptă şi alţi colegi să li se ală -
ture. 

Şi părinţii sunt mulţumiţi de
or ganizarea unui asemenea pro -
gram de vară pentru cei mici:
„Este un lucru foarte bun, cred
eu. Decât să stea în faţa cal cu la -
to rului  sau a televizorului, este
mult mai bine pentru copii să fa -
că mişcare. Şi tabăra de ceramică
mi se pare o iniţiativă binevenită,
copiii pot să îşi dezvolte noi cu -
noştinţe practice”, este de părere
Sorin S.   

Pentru înscrieri şi informaţii
su plimentare, părinţii sunt aş tep -
taţi la sediul Clubului Copiilor,
str. Comuna din Paris, nr. 5, tel.
0256/351.512. 

Control asupra activităţii asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav

exer citarea ocupaţiei de asistent
per sonal; are capacitate deplină
de exerciţiu; are o stare de să nă -
tate corespunzătoare, atestată de
medicul de familie sau pe baza
unui examen medical de spe cia -
li tate; a absolvit cel puţin cursu -
rile învăţământului general obli -

ga toriu, cu excepţia rudelor şi afi -
nilor până la gradul al IV-lea in -
clu siv ale persoanei cu handicap
grav, precum şi cu excepţia so -
ţului sau soţiei, după caz; în si -
tua ţii excepţionale, la propunerea
Ser viciului Asistenţă Socială
Spe cializată din cadrul DASC

Lu goj persoana care urmează să
în deplinească funcţia de asistent
per sonal, Autoritatea Naţională
pen tru Persoanele cu Handicap
poate aproba derogarea de la în -
de plinirea condiţiilor de studii şi
în cazul altor persoane.

Nu pot deţine calitatea de

asis tent personal persoanele care
be neficiază de concediu pentru
creş terea copilului în vârstă de
până la 2 ani sau, în cazul copi -
lu lui cu handicap, de până la 7
ani. 

Asistentul personal al per -
soa nei cu handicap grav are,
con form legii, ca obligaţii
principale: să participe, o dată la
2 ani, la in struirea organizată de
angajator; să semneze un
angajament, ca act adiţional la
contractul individual de muncă,
prin care îşi asumă răspunderea
de a realiza integral planul de
recuperare pentru cop ilul cu
handicap grav, respectiv pl a nul
individual de servicii al per -
soanei adulte cu handicap grav;
să presteze pentru persoana cu
handicap grav toate activităţile şi
serviciile prevăzute în con tractul
individual de muncă, în fişa
postului şi în planul de re cu pe -
rare pentru copilul cu handicap
grav, respectiv în planul in di vi -
dual de servicii al persoanei
adul te cu handicap grav; să tra -
teze cu respect, bună-credinţă şi
în ţe le gere persoana cu handicap
grav şi să nu abuzeze fizic, psi -
hic sau mo ral de starea acesteia;
să co mu nice în termen de 48 de
ore de la luarea la cunoştinţă,
ori ce mo di ficare survenită în sta -
rea fizică, psi hică sau socială a
persoanei cu handicap grav şi
alte situaţii de na tură să modifice
acordarea drep turilor prevăzute
de lege.

Asistenţii răspund dis ci pli -
nar, civil sau penal pentru neres -
pectarea obligaţiilor ce le revin

Conform art. 40 alin (2) din
Legea nr. 448/ 2006 republicată,
Serviciul public de asistenţă
socială dispune efectuarea de
con troale periodice asupra acti -
vităţii asistenţilor personali şi
pre zintă semestrial un raport
consiliului local. Asemenea con -
troale au loc inopinat, periodic,
pentru a verifica îndeplinirea
întocmai a îndatoririlor asis -
tenţilor personali. Conform legii,
neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare de către
asistentul personal a obligaţiilor
prevăzute de dispoziţiile legale în
sarcina lui, precum şi a celor pre -
văzute în contractul individual de
muncă atrage răspunderea dis -
ciplinară, civilă sau, după caz,
penală a acestuia, în condiţiile
legii.

Tocmai pentru a verifica dacă
aceste prevederi legale sunt puse
în aplicare, o comisie din partea
Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale a efectuat un
control neanunţat la Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară
Lugoj la începutul lunii iulie.
Asistenţii personali ai per soa -
nelor cu handicap grav vor fi în
continuare atent monitorizaţi
pentru a oferi acestei categorii
sociale defavorizate, persoanele
cu handicap, servicii sociale de
îngrijire conform standardelor în
vigoare. 

Înscrierea la creşă

mă toarele acte:
-   cerere tip către DASC (Ser -

vi ciul Creşe);
- copii după actele de iden  -

titate pentru copil, părinţi/ re pre -
zentanţi legali;

- adeverinţe de venit net din
luna anterioară depunerii cererii
ale părinţilor cu precizarea valorii
tichetelor de masă sau, după caz,
cupon de pensie, indemnizaţie
persoană cu handicap, etc.;

- sentinţă de divorţ/copie cer ti -
fi cat de deces, unde este cazul;

- declaraţia părin ţi lor/susţină -
to ri lor legali prin care aceştia se
obligă să-şi ducă zilnic copilul la
creşă cu excepţia cazurilor de
boală dovedite cu acte medicale;

- declaraţia părinţilor privind
numărul de copii pe care îi au în
întreţinere însoţită de copie după
actele de identitate ale acestora;

- adeverinţa de la grădiniţa în
incinta căreia funcţionează creşa
în situaţia în care copilul are fraţi
înscrişi în cadrul acesteia;

- alte acte doveditoare cu pri -
vire la situaţia părinţilor (certificat
de încadrare în grad de handicap,
decizie pensie boală, etc)

Dosarele se discută, sta bi lin -
du-se o ierarhie în funcţie de anu -
mite criterii stabilite prin Re gu -
lamentul de organizare şi func -
ţionare al Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară, care include
şi Serviciul Creşe.

În funcţie de punctajul obţinut
după aplicarea criteriilor de ie rar -
hi zare, se stabileşte ordinea ad mi -
terii în creşă, urmând ca pentru cei
admişi să se aducă şi adeverinţe
medicale care să ateste starea de
sănătate a copilului şi a părinţilor,
eliberate cu maxim 7 zile înainte
de începerea frecventării efective
a creşei.

- pentru copii :
- adeverinţă medicală din care

să rezulte că minorul poate frec -
venta colectivitatea;

- aviz epidemiologic; 
- exudat faringian;
- examen coproparazitologic şi

co procultură; 
- dovada de vaccinări;
- pentru părinţi:  RBW şi exa -

men pulmonar.
La admiterea copiilor în creşă,

aceş tia trebuie să aibă împlinită
vâr sta de 2 ani.

“Şcoala timpului tău” – program de vară
pentru copiii din Lugoj
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ANDREEA MĂRGINEANŢU

Administraţia lugojeană a adoptat o serie de măsuri
pen tru sprijinirea unor categorii sociale afectate de criza
fi nanciară.

„Vom mări de la 250 la 400 numărul tichetelor so ciale
acordate pensionarilor aflaţi la limita instabilităţii fi -
nanciare, astfel ca oamenii să se poată descurca şi în
această perioadă foarte dificilă din punct de vedere eco -
no mic”, a declarat şeful executivului, primarul Francisc
Bol dea. Acordarea acestor tichete sociale a fost aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/25.02.2010. Pen -
tru a putea beneficia de acest ajutor lu nar pentru anul
2010, persoanele vârstnice trebuie să în deplinească cu -
mulativ câteva condiţii: să aibă vârsta le gală de pen sio -
nare, să domicilieze sau să aibă re şedinţa în municipiul
Lugoj, iar în luna anterioară de punerii cererii au realizat
un venit de până la 400 lei/ membru de familie.

Premii de excelenţă pentru persoanele vârstnice
De asemenea, miercuri, 14 august, la ora 12.00, în

Sa la Teatrului Municipal Traian Grozăvescu, 65 de cu -
pluri care au aniversat 50 de ani de căsnicie vor primi
Di ploma de Fidelitate. „Alte 12 persoane care au îm -
plinit venerabila vârstă de 90 de ani vor primi diplome
de excelenţă din partea administraţiei locale. Alături de
di plome, aceştia vor primi, la fel ca şi anul trecut, suma
de 300 lei”, a mai spus edilul şef al Lugojului.

Un tir de ajutoare pentru sinistraţi
Domnul primar Francisc Boldea doreşte să mulţumească lugojenilor pentru modul în care şi-au adus
contribuţia la ajutorarea sinistraţilor din estul ţării. A fost strâns până în prezent un tir cu materiale şi
articole de îmbrăcăminte. Urmează ca executivul local, împreună cu Prefectura Timiş, să stabilească
destinaţia acestor ajutoare. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Primarul municipiului, Francisc
Bol dea, este preocupat de re du ce -
rile salariale, în procent de 25%,
care vor fi aplicate sa la rii lor per -
so nalului din cadrul apa ra  tului de
spe cialitate al Pri ma rului, res pec -
tiv al instituţiilor pen dinte de Pri -
mărie. Totodată, se efec tuează de -
mer suri în ve de rea aplicării mă -
su rilor de res truc  turare a per so na -
lu lui, con form noilor nor  ma tive
adop  tate de Guvern, pre    cum şi
pen tru re ducerea cu 20% a chel -
tu ielilor pentru bu nu ri le şi ser vi -
ciile pu blice. Cea mai com  plicată
si  tua ţie se înre gis trea ză la ni velul
Di rec ţiei de Evidenţă a Po pu -
laţiei, un de numărul de an gajaţi
tr e buie să fie de 7, ceea ce în -
seam nă dis po ni bilizarea a 19 per  -
soa ne. „Ase me nea probleme se
în   re   gis trează la toate com par ti -

men   tele din ca drul Primăriei, pre -
cum şi la instituţiile pendinte. În
aces te condiţii, ne vedem ne voiţi
să externalizăm anumite ser vicii,
pe care nu le mai putem acoperi”,
a menţionat edilul-şef. 

Situaţia este cu atât mai gravă
cu cât se reduce cu 22% su ma
pro venită din cotele de falcate din
TVA. „Va fi o pe rioadă foarte
grea pentru per so nalul bugetar şi
pentru fa mi liile bugetarilor. În
acest context, Guvernul nu ţine
cont de un aspect important al
ad mi nis traţiei publice, care ar
trebui să cuprindă două com po -
nente: una de funcţionare, cea -
laltă de dez  voltare. Or, prin cele
două or do  nanţe care obligă la re -
ducerile de cheltuieli şi de per -
sonal, acest lu  cru devine im -
posibil”, este de pă  rere şeful exe -
cu tivului.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Administraţia locală a semnat un
act adiţional cu Agenţia Fondului
de Mediu la proiectul de rea bi li ta -
re a Staţiei de Epurare a mu ni ci -
piului Lugoj. În consecinţă, a fost
deja deblocată suma de 1.300.000
lei, destinaţi plăţii uti lajelor. Ast -
fel, din totalul celor 9.400.000 lei,
municipalitatea lu gojeană a primit
până în prezent 40%.

Au mai fost necesare unele
mo  dificări în cadrul proiectului de
rea bilitare a Staţiei de Epu rare.
„Unul dintre obiective, care pre -
ve dea repararea me tan tan cului şi
ga zometrului principal, a fost în -
lo cuit cu acela de achi zi ţio nate a
unui metantanc, respectiv a unui
ga zometru nou. Vor fi cum părate
pie se noi, moderne, în trucât repa -
ra rea celor vechi ca re datează din
anii ‘60 –’70 ar fi mult mai cos ti -
si toare”, a explicat şeful exe -
cutivului local.

De asemenea, în urma dis cu -
ţii lor cu reprezentanţii Mi nis te ru -
lui Mediului, a fost eşalonată pen -
tru anii 2011, 2012 şi 2013 şi su -
ma aferentă contractelor de rea bi -
li tare a canalizării şi ali mentării cu
apă din municipiul Lugoj.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Pe lista de investiţii a mu ni -
ci palităţii lugojene se nu -
mără asfaltarea străzilor cu
trafic greu, respectiv Bu -
cegi şi Cuza Vodă. 

„În acest sens, am so -
licitat Companiei Na ţionale
de Autostrăzi şi Dru muri
Na  ţionale, Direcţia Ti miş,
să ne comunice data pu nerii
în funcţiune a şoselei de

cen tură a municipiului.
Având în vedere lucrările
in ter ve nite ulterior, ter -
menul de fi na lizare a şo -
selei de cen tură es te data de
15 au gust”, a de clarat edilul
şef. 

Noile lucrări vizează
tur na rea stratului de uzură,
care se va efectua după fi -
na lizarea sen surilor gira -
torii şi a in tersecţiilor.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Executivul local pregăteşte mă -
su rile ce se impun a fi luate în ur -
ma publicării Ordonanţei de Gu -
vern nr. 55/2010. Actul normativ
pre vede reducerea consumului de
com bustibil la nivelul instituţiei
cu un procent de 50%. „Pentru
aceas ta, am stabilit o cotă de
com bustibil pentru fiecare dintre
cele trei autoturisme ale Pri mă -
riei şi, în prezent, lucrăm îm preu -
nă cu Direcţia Economică, în ve -
de rea reducerii cu 20% a sumelor
de bani destinate bunurilor şi ser -

vi ciilor ce vor fi achiziţionate în
ul timele două trimestre ale anu -
lui”, a declarat şeful executivului
lo cal.

De asemenea, a fost adoptat
şi actul normativ care prevede
nu mărul de angajaţi pe care tre -
buie să îi aibă fiecare instituţie
bu getară. „Acest fapt, coroborat
cu lipsa banilor de la Ministerul
Fi nanţelor pentru asistenţii per -
so nali, creează o situaţie dificilă,
pe care trebuie să o gestionăm cât
mai bine”, a menţionat domnul
pri mar Francisc Boldea. 

Iluminat public
modern şi economic
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Potrivit contractului de concesiune a ilu minatului
public încheiat între Pri măria Municipiului Lugoj
şi S.C. ELBA S.A., până la această oră au fost
deja înlocuite 2.650 corpuri de ilu minat. „Cel mai
important lucru pe care vreau să îl subliniez este
acela că fac tura la energie electrică s-a redus de
la 106.000lei la 68.500 lei. De ase menea, numărul
corpurilor de ilu minat a crescut de la 2000 la
2.650, ur mând ca la sfârşitul lucrărilor, nu mărul
acestora să ajungă la 3.100”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

Următoarele străzi unde vor fi în locuite
corpurile de iluminat sunt: Ti mişoarei, Avram
Iancu, spl. 1 De cembrie şi Piaţa Josif Constantin
Dră gan. Din data de 15 august vor demara şi
lucrările de instalare a iluminatului or namental în
Piaţa Josif Constantin Dră gan, prin asigurarea
unei iluminări ar tistice a Bisericii Greco-Catolice. 

Mai multe tichete sociale pentru pensionari

Reduceri de personal 
în sistemul bugetar

Un nou termen de finalizare
a şoselei de centură

Bani pentru
Staţia 
de Epurare

Măsuri anticriză la nivel local

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Cheltuieli doar în limita
veniturilor

Semnarea cu întârziere a pro to -
co lului a împiedicat executivul
să demareze orice acţiuni în ceea
ce priveşte situaţia spitalului:
„Noi am căutat să ne încadrăm în
ter menul prevăzut de lege pentru
pre luarea spitalului. De aceea,
am şi convocat Şedinţa de Con si -
liu de vineri, 9 iulie, dar pro to co -
lul de predare-primire a fost
sem nat doar de către noi, în ca li -
tate de primitori. Din păcate, nu
am putut demara nicio acţiune în
ceea ce priveşte spitalul, în lipsa
pro tocolului final de predare-pri -

Spitalul Municipal a trecut
în administrarea Primăriei
Municipiului Lugoj

Executivul anunţă reducerea
cheltuielilor salariale 
în cadrul spitalului

Ca prime măsuri ante mer gă -
toare preluării spitalului, Biroul
Ar hivă din cadrul Primăriei îm -
preună cu compartimentul si mi -
lar din cadrul spitalului fac efor -
turi în ceea ce priveşte ac tua li za -
rea şi ordonarea arhivei spi ta lu -
lui. De asemenea, Direcţia Eco -
no mică a Primăriei împreună cu
ser viciul de contabilitate al spi -
ta lului se străduiesc să aducă la
zi actele contabile, membrii Co -
mi siei de preluare fiind deja în -
ştiin ţaţi despre rezultatele
controlului rea lizat la spital. 

„În acest timp, Serviciul Sere
şi Spaţii Verzi împreună cu an ga -
jaţii SC Salprest SA au demarat
lu crări de igienizare atât a
clădirii spi talului, cât şi a spa -
ţiilor verzi din curte. În paralel,
lucrăm la o nouă organigramă a
instituţiei, ast fel încât fondul de
salarii să nu de păşească 70%, în
condiţiile în ca re spitalul are
obligaţia să se au tofinanţeze.
Aşa dar, suma chel tuielilor nu
poa te fi mai mare de cât cea a ve -
niturilor. Este o si tuaţie deosebit
de dificilă, în care se încearcă
mutarea către pri mă rii a fali -
mentului sănătăţii, de ca re Gu -
vernul se face responsabil. Prin
urmare, chiar dacă unii vor fi
nemulţumiţi, ne vedem nevoiţi
să luăm măsuri drastice pentru
di  minuarea cheltuielilor şi înca -
dra rea în limita veniturilor nete”,
a subliniat şeful executivului lo -
cal.

Continuare din pag. 1 mire”, a mai spus edilul-şef.
În ceea ce priveşte măsurile

pe care edilul şef intenţionează să
le promoveze odată cu pre lua rea
spitalului, acestea sunt în strân să
legătură cu noile acte nor mative
care reduc cheltuielile din sis te -
mul bugetar: „Suma acor dată in -
sti tuţiei de către Casa de Asigurări
de Sănătate este de 12.800.000
lei, iar fondul anual de salarii
ajun ge la suma de 14.000.000 lei.
Practic admi nistraţia spitalului se
bazează pe faptul că au solicitat la
începutul anului suma de
20.000.000 lei, care însă nu a fost
aprobată. Problema cea mai gravă
este aceea că trebuie să ne în ca -
drăm în termenul de 40 de zile
acordat de Guvern pentru re du ce -
rea chel tuielilor salariale”,  a pre -
ci zat şeful executivului.

Şoseaua de centură va fi dată în folosinţă la 15 august
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Ioan Cărpineanu s-a născut
la 30 iunie 1921 în
localitatea Ortelec, judeţul

Sălaj. Urmează clasele
primare, precum şi şase clase
de liceu în comuna natală.
Ultimele două clase le absolvă
la liceul „Vasile Lucaci” din
Carei, unde obţine şi diploma
de bacalaureat.

RAMONA ŢĂRANU

În anul 1940, ca urmare a cedării
Ar dealului de Nord prin Dictatul
de la Viena, se refugiază cu fa mi -
lia la Deva. În 1941 intră la Şco -
ala de ofiţeri de infanterie de la
Bu cureşti pe care o absolvă în iu -
lie 1943. În acelaşi an, împreună
cu Regimentul 19 Infanterie, este
tri mis pe front, la Iaşi, fiind co -
man dant al unui pluton de mi -
traliere. Datorită meritelor de pe
câmpul de luptă este decorat cu
Coroana României cu Spade şi
pan glică de Virtute Militară în
Grad de Cavaler.

În toamna anului 1944 a par -
ticipat cu regimentul său la lup tele
pentru eliberarea Ardealului de
Nord şi la continuarea ofen sivei
aliate în Ungaria. În urma unui

bom bardament de artilerie a fost
în gropat de o explozie de obuz,
du pă trecerea râului Tisa, în apro -
piere de localitatea Ti sa lok, fiin -
du-i afectat auzul şi vor birea. În
ur ma acestui eveniment, la 6 ia -
nua rie 1945 a fost evacuat la Lu -
goj la Liceul „Coriolan Bre di cea -
nu”, care era transformat în spi tal
mi litar. În iunie 1945, după re -
facere, a fost transferat la ce rere la
Lugoj, unde a rămas până în 1948.

În anul 1994 înfiinţează Aso -
ciaţia Veteranilor de Război, sub -
filiala Lugoj. 

În urma rezultatelor deo se -
bite obţinute la concursurile de
tra gere organizate de armată, în
anul 1955 participă la Camp io na -
tele Europene de Tir.

La sfârşitul anului 1955, îm -
preună cu alţi 11.000 de ofiţeri a
fost trecut în rezervă.

În perioada 1956-1981 a lu -
crat în Lugoj la I.F.E.T, Mondial
Bocşei şi Calapoade, ocupând di -
verse funcţii de conducere.

Până în prezent, a desfăşurat
o activitate susţinută ca pre şe din -
te al acestei asociaţii, promovând
in teresele  veteranilor de război
din zona Lugoj şi Făget şi ale vă -

MIRELA ŞEPŞEI

Denumire contract: ZONĂ EXTINDERE SAT TAPIA – DRUMURI - PROIECTARE
Codul CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Valoare estimată a contractului, fără TVA: 10,084.03 RON
Procedura de atribuire: Cerere de ofertă; 
Criteriu de atribuire: „Preţul cel mai scăzut”;
Invitaţia de participare a fost publicată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 247713
Numărul de oferte depuse: 4
Ofertant câştigător: S.C. VIA SMART S.R.L., Str. Lotrului, nr. 10, Cluj-Napoca
Preţ: de 6.375 lei/1.539,446 euro + TVA.
Anunţul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro).

Denumire contract: ALEE PIETONALĂ PE SPLAIUL TINEREŢII, ÎNTRE PODUL CFR ŞI
PODUL PIETONAL – PROIECTARE

Codul CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2)
Valoarea estimată a contractului, fără TVA: 50,420.17 RON
Procedura de atribuire: Cerere de ofertă
Criteriu de atribuire: „Preţul cel mai scăzut”;
Invitaţia de participare a fost publicată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 248001/19.04.2010
Numărul de oferte depuse: 11
Ofertant câştigător: S.C. APECC S.R.L., Str. Simion Barnuţiu nr. 11 A, sc. B, et. 1, ap. 2, Timişoara,

1900, Timiş
Preţ: 6,286 RON
Anunţul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 112431/05.07.2010.

Denumire contract: REABILITARE PASARELA CFR – EXPERTIZĂ ŞI PROIECTARE
Codul CPV: 71322300-4 - Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
Valoarea estimată a contractului, fără TVA: 84,033.61 RON
Procedura de atribuire: Cerere de ofertă
Criteriu de atribuire: „Preţul cel mai scăzut”;
Invitaţia de participare a fost publicată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 247984/19.04.2010
Numărul de oferte depuse: 12
Ofertant câştigător: S.C. MAX JUNIOR PROJECT S.R.L., Str. A.I. Cuza, Bl. 12, Sc. 1, Ap. 11,

Moldova Nouă, 325500, Caraş-Severin
Preţ: 27,804 RON
Anunţul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 110725/17.06.2010

Denumire contract: REFACEREA DRUMURILOR ASFALTATE, PAVATE, PIETRUITE –
PROIECTARE

Codul CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Valoare estimată a contractului, fără TVA: 58,823.53 RON
Procedura de atribuire: Cerere de ofertă     
Criteriu de atribuire: „Preţul cel mai scăzut”;
Invitaţia de participare a fost publicată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 247490/15.04.2010
Numărul de oferte depuse: 8
Ofertant câştigător: S.C. POD PROIECT S.R.L., Aleea Sucidava nr.6, bl. 263, et.1, ap.5, Iaşi, Iaşi,

700415
Preţ: 34,500 RON
Anunţul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 112281/02.07.2010

Denumire contract: PARCARI ÎN ZONA COTU MIC (ÎNTRE BLOCURILE: 30 AB, 32 AB, 34, 27
A) – PROIECTARE

Codul CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2)
Valoare estimată a contractului, fără TVA: 42,016.81 RON
Procedura de atribuire: Cerere de ofertă    
Criteriu de atribuire: „Preţul cel mai scăzut”; 
Invitaţia de participare a fost publicată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 247486/15.04.2010
Numărul de oferte depuse: 13
Ofertant câştigător: S.C. POD PROIECT S.R.L., Aleea Sucidava nr.6, bl. 263, et.1, ap.5, Iaşi, Iaşi,

700415
Preţ: 18,500 RON
Anunţul de atribuire a fost publicat în sistemul electronic al achiziţiilor publice (www.e-

licitatie.ro) sub numărul: 112146/01.07.2010

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Poliţiştii comunitari au întocmit
în cursul lunii iunie peste 200 de
pro cese verbale de contravenţie,
în cuantum total de 17.120,00 lei.
Cele mai multe dintre acestea –
84 – au vizat încălcarea pre ve de -
rilor HCL 165/2005 şi 46/2001.
Peste 1.100 lei au fost încasaţi
ast fel de la contravenienţi. Alte
32 de persoane au fost sanc ţio -
nate cu suma de 1.380 lei, pentru
în călcarea prevederilor HCL
49/2001. Pentru tulburarea or -
dinii şi liniştii publice au fost
sanc ţionate contravenţional 10
per soane, suma totală încasată

din amenzi fiind de 4.500 lei. 
„Dorim pe această cale să

adu cem la cunoştinţă cetăţenilor
că, în conformitate cu prevederile
HCL 46/2001, în municipiul Lu -
goj se interzice expunerea şi ofe -
rirea spre vânzare a au to ve hi -
culelor (prin afişarea pe acestea a
ofertei de vânzare) pe domeniul
pu blic al municipiului Lugoj, în
alte locuri decât cele organizate
pen tru acest gen de comerţ, cir -
cu laţia, oprirea, staţionarea vo -
lun tară sau parcarea fără drept a
ve hiculelor şi autovehiculelor pe
tro tuare, dacă prin aceasta rămân
mai puţin de 1,2 m pentru cir cu -
laţia pietonală, zone protejate de

borne, parcuri, scuaruri, locuri de
joa că pentru copii, pasarele pie -
tonale, blocarea căilor de acces în
instituţii publice, sedii de  bănci,
şcoli, cu vehicule, autovehicule.
Să vârşirea acestor fapte con -
stituie contravenţie şi se sanc ţio -
nează cu amendă cuprinsă între
200 – 400 lei. Au fost surprinse
şi sancţionate contravenţional un
nu măr de 48 persoane, cuan tu -
mul total al amenzilor fiind de
2.300 lei. Acţiunile Poliţiei Co -
munitare pe această cale vor con -
tinua şi în periada următoare”,
ne-a declarat Dan Vâţ, re pre -
zentantul Poliţiei Comunitare
Lugoj. 

HENRIETA SZABO

Festivalul “Lucian Blaga” este de -
ja un eveniment cultural de tradiţie
al Lugojului, fiind una dintre cele
mai importante manifestări cul tu -
rale organizate de Biblioteca Mu -
ni cipală Lugoj cu sprijinul Con si -
liului Judeţean Timiş, Consiliului
Mu nicipal Lugoj, Primăriei Mu ni -
cipiului Lugoj, Universităţii Eu ro -
pene “Drăgan” Lugoj, Fundaţiei
Eu  ropene “Drăgan” Lugoj şi Ce -
naclului & Revistei “Banat” Lugoj.

Suntem în acest an la ediţia a
VII-a a Concursului de Creaţie
Poe tică din cadrul Festivalului
„Lu cian Blaga”, care, de la un
con curs local, regional în anul
2004, a devenit un concurs inter -
na ţional, numărul participanţilor
cre s când de la an la an. Astfel, în -
ce pând cu anul 2007, au participat

ti neri creatori din Republica Mol -
do va  şi din Serbia, care au câştigat
pre mii importante la acest concurs,
ală turi de lugojeni şi tineri din în -
treaga ţară.

La ediţia din acest an au par -
ticipat  peste 50 de tineri creatori
din Serbia, Republica Moldova,
Spa nia şi România. Antologia con -
cursului de poezie, ediţia 2010, a
fost lansată la festivitatea de pre -
miere,  care a avut loc luni, 12 iulie,

la Universitatea Europeană „Dră -
gan” şi este intitulată „În marea
tre cere”. Ion Miloş, scriitor şi tra -
ducător, de origine română, din
Suedia, a fost prezent la fes ti -
vitatea de premiere şi i-a felicitat
pe tinerii creatori. Cu această oca -
zie au fost lansate volumele: „Du -
rerea de a fi român” – con vorbiri
cu Adrian Dinu Rachieru şi „Gân -
direa ce surâde” – volum de poe -
zie.

Cetăţeni de Onoare ai Lugojului

GENERALUL DE BRIGADĂ
ÎN RETRAGERE 
IOAN CĂRPINEANU

duvelor acestora. De asemenea,
s-a implicat activ în toate ac ti vi -
tăţile de cinstire a eroilor nea -
mului şi este iniţiatorul ridicării
Monumentului „Alfa şi Omega“.

În data de 29 aprilie 2008,
co lonelului în rezervă Ioan Căr -
pineanu i s-a decernat Titlul de
Cetăţean de Onoare al Mu ni ci -
piului Lugoj în semn de re cu -
noaş tere pentru anii petrecuţi în
sluj ba ţării şi pentru contribuţia
adu să la cinstirea celor ce şi-au
dat viaţa pe câmpul de lupta pen -
tru apărarea patriei. 

Prin Decretul Preşedintelui
Ro mâniei, la data de 1 de cem -
brie 2008, colonelul în rezervă
Ioan Cărpineanu a fost ridicat la
gra dul de general de brigadă în
re tragere. 

Amenzi pentru vânzătorii 
de autoturisme

Contracte de achiziţie publică atribuite 

Festivalul “Lucian Blaga” a ajuns la cea de-a XVI-a ediţie
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Măsuri eficiente
pentru prevenirea
inundaţiilor
O serie de demersuri în tre prin -
se recent de Primăria Mu ni ci -
piu lui Lugoj împreună cu SC
Me ridian 22 au avut ca rezultat
re ducerea zonelor inundabile
din oraş. „Prin construcţia ca -
na lului colector de pe străzile
Fă getului şi Strugurilor, a fost
de viată apa care se scurgea de
pe Dealul Viilor. În consecinţă,
în zona Unităţii de pompieri,
res pectiv a şoselei de centură,
nu a mai intervenit nicio pro -
ble mă cu ocazia ultimelor
ploi”, a specificat domnul pri -
mar Francisc Boldea. În pa ra -
lel, prin ramificarea unei părţi
a canalului colector de pe stra -
da Ep. Dr. Ioan Bălan, către
stră zile Liviu Rebreanu şi Plo -
pi lor, s-a soluţionat şi aici pro -
ble ma inundaţiilor. „Sper ca în
pe rioada următoare să reuşim
să deversăm de asemenea apa
de pe strada Banatului, spre
stră zile Comuna din Paris şi
Ol tului, cu deviaţie în canalul
co lector principal de pe strada
Bu cegi. Singura zonă unde am
în tâmpinat mici probleme dar
pe care le-am soluţionat îm -
preu nă cu Meridian 22, a fost
stra da Mărăşeşti. Asemenea
pro bleme nu au mai intervenit
nici pe splaiul Coriolan
Brediceanu, nici pe strada Ne -
culce”, a mai spus şeful exe cu -
ti vului local. A.M.

LIVIU SAVESCU

În data de 15 august va avea loc
cea mai importantă sărbătoare a
ora şului nostru, Hramul Bisericii
Or todoxe Române „Adormirea
Mai cii Domnului”, tradiţionala
Ru gă Lugojană. Evenimentul va
fi organizat de Primăria Mu ni ci -
piului Lugoj, alături de Parohia
Or todoxă Română „Adormirea
Mai cii Domnului” şi de Casa de
Cul tură a Municipiului. 

În ziua celei mai importante
săr bători închinate Fecioarei Ma -
ria, la Biserica „Adormirea Mai -
cii Domnului” un sobor de preoţi,
în frunte cu P.On. Ioan Cerbu,
pro topopul ortodox român de Lu -
goj va oficia Sfânta Liturghie. La
finalul serviciului religios va avea
loc tradiţionalul înconjur al bi se -
ri cii cu prapurii şi steagul bres le -
lor de meseriaşi din Lugoj. În pa -
ra lel cu manifestările re li gioa se, la
Pri mărie, de la orele 10.00, pri ma -
rul Francisc Boldea se va întâlni

cu delegaţiile din ora şele înfrăţite
cu municipiul nostru. Ca şi în anii
trecuţi, lu go je nii vor putea urmări
o serie de reprezentaţii stradale
care vor fi susţinute, în diferite
cartiere ale ora şului, de către
fanfara Lu gojului. 

Slujba de vecernie de la Bi se -
rica „Adormirea Maicii Dom nu -
lui va prefaţa deschiderea oficială
a Rugii Lugojene. Programul ar -
tis tic al rugii va fi susţinut, prin -
tre alţii, în Piaţa Victoriei, de or -
ches tra Ansamblului Folcloric
„Lu  gojana”, Ramona şi Petrică
Vi ţa, Camelia Bojin Ciocu, Mi -
hai Ciocu, Dana Gruescu, Titel
Bres toviceanu. Pentru tineret, pe
pla toul Casei de Cultură a Sin di -
ca telor, vor concerta formaţiile
Trio Pumpkins şi AB/CD, am -
bele din Ungaria şi Persona.

Conform tradiţiei, ma ni fes -
tarea se va încheia, la miezul
nop ţii, în Piaţa J.C. Drăgan, cu
fo curi de artificii.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

„De n-ar zidi Dumnezeu casa, în
za  dar s-ar osteni ziditorii, de n-ar
păzi Dumnezeu cetatea, în zadar
o-ar păzi străjerii” (Ps 126, 1)

Pe plaiurile bănăţene, la în ce -
pu tul secolului XX, s-au strămutat
ucrai nienii din Ucraina Apuseană-
Za carpatia, care s-au aşezat în Ti -
miş la Criciova şi Pădureni şi în Ca -
raş-Severin, la Copăcele, Zo ri le şi
Cornuţel. În vremea ur ba ni ză rii,
 mulţi ucrainieni au venit să lo cu -
iască la Lugoj. În anii de după Re -
vo luţia din 1989, aceştia s-au or ga -
ni zat în Uniunea Ucrainienilor din
Banat, cu sediul în Lugoj, str. Ion
Vidu nr. 73, având în frunte pe prof.
Se meniuc Iura. Primul co mi tet de
iniţiativă al Uniunii a avut ca de -
ziderat păstrarea obiceiurilor, lim -
bii şi a credinţei ortodoxe, con strui -
rea de biserici, grădiniţe şi şcoli.
Aşa se face că, prin grija pri mu lui
pri mar de după Revoluţie al Lu go -
ju lui, Sorin Stra gea, a fost alocat un
teren în Par cul Plo pilor, unde la 10
iunie 1990 s-a ofi ciat prima Sfântă
Li  turghie ucrai nea nă, a fost înfiptă
Cru  cea (sta vro pighie), şi a fost sfin -
ţit locul pentru începerea con struc -
ţiei bisericii mult-dorite. 

Tot atunci, a fost trimis de că -
tre conducerea vicariatului or to dox
 ucrainean preotul Albiciuc Ilie din
Ma ramureş. Cu sprijinul co mi te tu -
lui de construcţie – Ko vacs Ioan,
Bi lanin Gheorghe, Pau liş Vasile şi
Belea Petru, al cre din cioşilor şi al
meşterilor constructori – fraţii
Mihai, Vasile, Ioan Tes le vici, în
toam na anu lui 1990 a fost tur nată
fun daţia Bi sericii. Lăcaşul de cult
va purta hra mul „Sfântul Vo lo -
dymyr”, apos tolul ucrai ni e ni lor, cel

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Cu prilejul săptămânalei con fe rin -
ţe de presă, primarul Francisc Bol -
dea  a trecut în revistă investiţiile
care se derulează în această pe -
rioa dă la nivelul municipiului. Es -
te vorba despre demararea lu cră -
rilor de amenajare a zidului de
spri jin pe porţiunea cuprinsă între
Po dul de Fier şi Piaţa „George
Coş buc”. De asemenea, a început
efec tuarea marcajelor pentru pie -
toni, respectiv pentru biciclişti, pe
străzile Tapiei, Insulei şi Libertăţii. 

În paralel, se desfăşoară lu cră -
rile de reabilitare a clădirii Bi blio -
tecii Municipale. „Pentru a realiza
eco nomii la bugetul local, lu cră -
rile vor fi efectuate de angajaţii
Serviciului Public de Ad mi nis -
trare şi Întreţinere a Do me niului
Public”, a precizat pri marul Lu go -
jului.  

Edilul şef a menţionat şi faptul
că a fost deja finalizată prima eta pă
de reparaţii a drumurilor din oraş,
urmând ca la jumătatea aces tei luni
să demareze cea de-a doua eta pă.
De asemenea, a fost pu bli cată în
cadrul Sistemului Elec tro nic de
Achiziţii Publice, licitaţia pri vind
reabilitarea termică a ur mă toarelor
14 blocuri din mu ni ci piu, pentru
care s-a realizat deja au ditul şi s-au
obţinut avizele ne cesare. 

La sfârşitul lunii trecute a fost
efec tuată şi recepţia la noile an -
sam bluri de joacă instalate în oraş,
în Parcul George Enescu, Parcul
Gă rii şi Parcul Prefecturii. Ur mă -

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Pasionatul cicloturist Ştefan Hodi
a plecat în dimineaţa zilei de 18 iu -
nie într-un nou tur al României.
De această dată, cunoscutul ci clo -
turist intenţionează să parcurgă un
traseu de 4.200 – 4.500 km, pe du -
rata a 53 de zile.

Ştefan Hodi străbate lo ca li -
tăţile: Lugoj - Timişoara - Arad –
Chişineu-Criş - Salonta - Oradea -
Ca rei - Satu Mare - Baia Mare -
Ce hu Silvaniei - Zalău – Cluj-Na -
poca - Turda - Câmpia Turzii - Lu -
duş – Târgu-Mureş - Bistriţa - Va -
tra Dornei - Câmpulung Mol do ve -
nesc - Gura Humorului - Suceava
- Botoşani - Iaşi - Vaslui - Bacău –
Pia tra-Neamţ - Bicaz - Cheile Bi -
ca zului - Gheorgheni - Miercurea
Ciuc - Tuşnad - Sfântul Gheorghe
- Braşov - Târgovişte - Ploieşti -
Mi zil - Buzău - Râmnicu Sărat -
Foc şani - Brăila - Galaţi - Isaccea
- Tul cea - Babadag - Năvodari -
Con stanţa - Slobozia - Călăraşi -

Ol teniţa - Giurgiu - Bucureşti -
Ale xandria - Roşiorii de Vede -
Ca racal - Craiova - Balş - Slatina -
Dră găşani - Rm. Vâlcea - Piteşti -
Curtea de Argeş - Bâlea Lac - Câr -
ţişoara - Sibiu - Sebeş - Alba Iulia
- Orăştie - Simeria - Deva - Hu ne -
doa ra - Călan - Petroşani – Bum -
beşti-Jiu – Târgu-Jiu – Drobeta-
Tur nu Severin - Orşova - Reşiţa -
Lugoj. 

Dacă în ultimele acţiuni lu go -
jea nul a fost însoţit aproape per -
ma nent de familie, de această dată
el va parcurge singur miile de ki -
lometri.

Startul oficial a fost dat chiar
de către primarul Francisc Bol -
dea, care l-a şi însoţit pe bicicletă
pe te me rarul ciclist pe o distanţă
de câ te va sute de metri, de la Pri -
mărie pâ nă la Universitatea
Europeană Dră gan. De asemenea,
edilul şef i-a acordat lui Ştefan
Hodi o spon sorizare personală de
1.000 de lei.

Bazar nou
pentru lugojeni
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Primarul Lugojului, Francisc Bol -
dea s-a întâlnit cu cei peste 100 de
comercianţi care vând în ba zarul
din cadrul Pieţei Agroa li men tare
„George Coşbuc”. În ur ma unor
înţelegeri amiabile, au fost ocu -
pate deja toate locurile din prima
hală. În ceea ce pri veşte cea de-a
doua hală, a fost solicitat un ter -
men pentru cla ri fi carea unor
probleme. Ur mă toa rea întrevedere
cu comercianţii va avea loc pe
data de 21 iulie, ora 19.00.

Rachete
antigrindină 
la Lugoj
În urma discuţiilor purtate de şe -
ful executivului lugojean cu re -
prezentanţii Ministerului Agri -
cul turii, respectiv ai Sis te mu lui
Na ţional Antigrindină şi de
Creş tere a Precipitaţiilor, la Lu -
goj va fi amplasat un punct de
lan sare a rachetelor anti grin di nă.
„Am stabilit de comun acord cu
au torităţile implicate că la Lugoj
va fi instalat un punct de lansare
a rachetelor an ti grindină, în zona
fos tului Ae ro drom, lângă Mo nu -
men tul lui Au rel Vlaicu. Voi
pro pune Con si liului Local alo -
ca rea în acest scop a unei su pra -
feţe de 2.500 de mp”, a pre ci zat
primarul Lugojului, Francisc
Boldea. A.M.

Biserica Ucraineană din Lugoj
împlineşte 20 de ani de existenţă

ce a în creş tinat Ucraina în anul 988.
Credincioşii ucrainieni s-au ru gat în
incinta sediului Uniunii, iar în
paralel s-a construit biserica, un de
s-au oficiat, în regim de şan tier,
toate serviciile religioase – Sfin tele
Paşti, Cră ciu nul, Ziua Hra mului,
bo tezuri şi cununii. 

Prin binecuvântarea Pa triar hu -
lui Teoctist a fost târnosită Bi se ri ca,
 în data de 5 decembrie 1993, de
către Înalt Preasfinţitul Mi tro po lit
Nicolae, cu arhiepiscopul de atunci
– Danylo al Cernăuţilor. Pic tura Bi -
se ricii a fost realizată de pic torii din
Li vov – Ucraina, în frun te cu prof.
Con stantin Mar co vici, fiind în zes -
trată cu tot ceea ce es te necesar

desfăşurării actului re li gios. În ca -
drul Parohiei func ţio nează şi Corul
Bisericesc, condus de ed. Savana
Albiciuc, care par ti ci pă la toate
evenimentele Bi se ri cii, precum şi la
cele organizate de bisericile din jur. 

Potrivit obiceiului, în fiecare an,
în ultima duminică a lunii iulie, se
celebrează Hramul Bisericii. Anul
acesta, sărbătoarea coincide cu
aniversarea a 20 de ani de la în te -
meierea Bisericii. Sfânta Li tur ghie
va fi oficiată de PS Episcop Pai sie
Lu gojanul, ca delegat al Prea fe ri ci -
tului Părinte Daniel, pa triar hul Bi -
se ricii Ortodoxe Ro mâ ne, în pre -
zen ţa vicarului Ioan Pi ţu ra – con du -
că torul Cultului Ucrai nean din Ro -

mânia. La ceremonial au fost in vi -
taţi  şi reprezentanţii cul telor din
mu nicipiu, alături de mai mulţi
preoţi din Lugoj şi îm pre  jurimi. „Cu
acest prilej, eno ria şii noştri aduc
mul ţumire lui Dum ne zeu, con du ce -
rilor  ecleziastice şi ce lor bisericeşti,
pre cum şi con du cerii orăşeneşti,
pen tru că biserica noas tră şi-a re -
găsit locul şi se poate ma nifesta li -
ber aici în Lugoj, in te grându-se în
via ţa urbei ca o etnie de sine stă tă -
toa re”, ne-a declarat pre o tul paroh
Ilie Albiciuc, care este şi Protopopul
Ucrainienilor din zona Banatului, în
con textul în ca re Biserica Ucrai nea -
nă din Lu goj este centrul spiritual al
ucrai  nie nilor din zonă. 

Ruga Lugojeană
păstrează tradiţia

Noi investiţii la Lugoj

toa rele asemenea noi ansambluri
de joacă vor fi instalate în zona
noi lor blocuri ANL şi în cartierul
Micro III. 

În paralel, se desfăşoară lu cră -
ri le de dalare a 4.000 mp de tro -
tuar, pe străzile Bucegi, Cuza Vo -
dă şi splaiul 1 Decembrie 1918.
Alţi 4.000 mp de trotuar vor fi da -
laţi în continuare pe splaiul 1 de -
cem brie 1918, în zona Unic şi pe
stra da Timişoarei. De asemenea,
sunt în curs de definitivare lucră -
ri le de reabilitare a reţelei de c a -
na lizare pe străzile din oraş, pre -
cum şi a Staţiei de Epurare. 

În cartierul Josif Constantin
Dră gan se definitivează lucrările
la mutarea conductei de gaz me -
tan, urmând să demareze apoi lu -
cră rile de amenajare a parcării de
la intrarea în cartier.

Ştefan Hodi a plecat în turul
României pe bicicletă
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HOTĂRÂREA Nr. 97/29.06.2010
privind trecerea din domeniul public
în domeniul privat al municipiului
Lugoj, a unei suprafeţe de 1,4389 ha
situate în municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Serviciului Public Comunitar pentru

Cadastru şi Agricultură nr. 43.185 din 17.06.2010;
Luând în considerare avizul Comisiei agricultură, comerţ, turism

şi  servicii publice, al Comisiei activităţi economico-financiare şi
administrarea patrimoniului, al Comisiei juridice, de disciplină,
muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii publice, respectarea
drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti şi al Comisiei de
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

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

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală -  republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul

privat al municipiului Lugoj, a unei suprafeţe de 1,4389 ha, situate în
municipiul Lugoj, identificate conform schiţei, anexă la prezenta
hotărâre.

(2) Suprafaţa de 1,4389 ha va fi dezmembrată din parcela HB –
471/2 în suprafaţă de 10,2077 ha.

(3) Suprafaţa de 1,4389 ha va fi pusă la dispoziţia Comisiei Locale
de Fond Funciar.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi
Agricultură şi Comisiei Locale de Fond Funciar.

HOTĂRÂREA Nr. 100/29.06.2010
privind aprobarea amplasării bustului
lui Traian Vuia

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Adresa Asociaţiei Cultural – Ştiinţifice

“Pasărea Măiastră” nr. 42.128 din 11.06.2010;
Având în vedere Referatul Compartimentului Urbanism -

Mediu nr. 43.682 din 21.06.2010;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publică locală – republicată, modificată şi
completată;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală -  republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. – Se aprobă amplasarea bustului lui Traian Vuia, potrivit
schiţei, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Compartimentului Urbanism - Mediu.

ANEXA 1 la HOTĂRÂREA Nr. 85 din 26.05.2010
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în

municipiul Lugoj pentru anul fiscal 2011

Art. 267 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, în mediul urban

Nivelurile aprobate pentru anul
2010 prin 

HCL nr. 263/2009

Nivelurile indexate
pentru anul 2011

Nivel propus 2011

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
de urbanism

Taxa - lei – rol/ron Taxa – lei Taxa – lei

a) până la 150 m2 inclusiv 4 lei 4 - 5 4 lei

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 5 lei 5 - 6 5 lei

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 6 lei 6 - 8 6 lei

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 8 lei 8 - 10 8 lei

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 10 lei 10 - 12 10 lei

f) peste 1.000 m2 12+0,01 leu/ m2 pentru fiecare m2

care depăşeşte 1.000 m2
12+0,01 leu/ m2

pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2

12+0,01 leu/ m2 pentru fiecare
m2 care depăşeşte 1.000 m2

Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje sau excavări

4 lei pt. suprafeţe până la 10 mp
2 lei pt. suprafeţe între 10,01-100 mp
1 leu pt. suprafeţe mai mari de 100 mp

între 0 şi 7 inclusiv,
pentru fiecare m2

afectat

4 lei pt. suprafeţe până la 10 mp
2 lei pt. suprafeţe între 10,01-100 mp
1 leu pt. suprafeţe mai mari de 100 mp

Art. 267 alin. (7)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile
şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de
afişaj, a firmelor şi reclamelor

4 lei între 0 şi 7 inclusiv,
pentru fiecare m2 de
suprafaţă ocupată de

construcţie

4 lei

Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
pri vind lucrările de racorduri şi bran şa -
mente la reţelele publice de apă, ca -
nalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu.

6 lei între 0 şi 11 inclusiv,
pentru fiecare racord

6 lei

Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari
sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean.

5 lei între 0 şi 13, inclusiv 5 lei

Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă

4 lei între 0 şi 8, inclusiv 4 lei

Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice:

1) în mediul rural
2) în mediul urban

11 lei 
21 lei

între 0 şi 13, inclusiv
între 0 şi 69, inclusiv

11 lei
21 lei

Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare

10 lei între 0 şi 17, inclusiv 10 lei

Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri, deţinute de
consiliile locale

11 lei între 0 şi 28 inclusiv,
pentru fiecare m2 sau

fracţiune de m2

11 lei

Art. 268 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător

11 lei între 0 şi 69, inclusiv 11 lei

Art. 268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
pentru desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică 

Taxa de viză reprezintă 50% din
cuantumul taxei de autorizare

a) suprafaţa de vânzare:
‹ 50 mp 1.000 lei/an
50 – 100 mp 2.000 lei/an
›100 mp 3.000 lei/an
b) terase de alimentaţie publică cu
suprafaţa ›5 mp 200 lei/an 
terase de alimentaţie publică cu
suprafaţa ‹ 5 mp 100 lei/an

între 0 şi 3.615,
inclusiv

suprafaţa de vânzare:
‹ 50 mp 1.000 lei/an
50 – 100 mp 2.000 lei/an
›100 mp 3.000 lei/an
terase de alimentaţie publică cu
suprafaţa ›5 mp 200 lei/an 
terase de alimentaţie publică cu
suprafaţa ‹ 5 mp 100 lei/an

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 271 alin. (2)
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate

Nivelurile aprobate pentru anul
2010 prin HCL nr. 263/2009

Nivelurile indexate
pentru anul 2011

Nivel propus 2011

a) cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitate economică

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate

-lei/m2 sau fracţiune de m2-

23 lei

16 lei

-lei/m2 sau fracţiune
de m2-

între 0 şi 28, inclusiv

între 0 şi 20, inclusiv

23 lei

16 lei

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Cărţile de Identitate sunt obligatorii
ANDREEA MĂRGINEANŢU

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.

„Invităm pe această cale toate persoanele care locuiesc în
municipiul Lugoj sau în comunele arondate (din punct de vedere al
evidenţei persoanelor) Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a
Municipiului Lugoj, care au  împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte
de identitate, precum şi pe cele 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. De
asemenea, persoanele majore care, din diverse motive, nu deţin cărţi
de alegător, sunt invitate să solicite eliberarea acestora”, precizează
Monica-Otilia David, director executiv Direcţia de Evidenţă a
Populaţie Lugoj.
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Art. 294 alin. (3)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a)
se sanc ţio nează cu amendă de la …..1) lei
la …..2) lei, iar cea de la lit. b) cu amendă
de la …..3) lei la …..4) lei

Nivelurile aprobate pentru anul 2010
prin HCL nr. 263/2009

601) lei
2402) lei
2403) lei
6004) lei

Nivelurile indexate
pentru anul 2011

601) lei
2402) lei
2403) lei
6004) lei

Nivel propus 2011

601) lei
2402) lei
2403) lei
6004) lei

Art. 294 alin. (4)
Încălcarea normelor tehnice privind ti pă -
ri rea, în re gistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi
bi letelor de intrare la spec ta cole constituie
con travenţie şi se sancţionează cu amendă
de la …..1) lei la …..2) lei

2801) lei

13602) lei

2801) lei

13602) lei

2801) lei

13602) lei

Art. 294 alin. (6)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a)
se sancţionează cu amendă de la …..1) lei
la …..2) lei, iar cea de la lit. b) cu amendă
de la …..3) lei la …..4) lei

Nivelurile aprobate pentru anul 2010
prin HCL nr. 263/2009

2401) lei
9602) lei
9603) lei
24004) lei

Nivelurile indexate
pentru anul 2011

2401) lei
9602) lei
9603) lei
24004) lei

Nivel propus 2011

2401) lei
9602) lei
9603) lei
24004) lei

Art. 294 alin. (6)
Încălcarea normelor tehnice privind
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
şi gestionarea, după caz, a abonamentelor
şi biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la …..1) lei la …..2) lei

11001) lei

54502) lei

11001) lei

54502) lei

11001) lei

54502) lei

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 275 alin. (2)
Manifestare artistică sau activitate distractivă:

Nivelurile aprobate pentru anul
2010 prin HCL nr. 263/2009

Nivelurile indexate
pentru anul 2011

Nivel propus 2011

a) în cazul videotecilor

b) în cazul discotecilor

-lei/m2 – rol/ron
1 leu*

1 leu* -lei/m2-

între 0 şi 2, inclusiv

între 0 şi 3, inclusiv

1 leu*

1 leu*

* este aprobat cu coeficientul de corecţie pentru rangul localităţii II şi anume 4

ALTE TAXE LOCALE

Art. 283 alin. (1)
Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a
locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor,
a caselor memoriale sau a monumentelor
istorice, de arhitectură sau arheologie

Nivelurile aprobate pentru anul
2010 prin HCL nr. 263/2009

Nivelurile
indexate pentru

anul 2011

Nivel propus 2011

a) taxa pentru utilizarea temporară a
domeniului public pentru depozitare de
materiale

b) taxa pentru desfacerea de produse ce fac
obiectul comerţului în locuri stabilite prin
HCL

c) taxe zilnice pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale, monumentelor istorice
de arhitectură şi arheologie

d) taxa pentru desfacerea de produse în
pieţe, târguri şi oboare 

1. taxa vânzare produse industriale pe
platou

2. taxa vânzare produse vegetale pe platou
3. taxa vânzare produse vegetalele pe tarabă
4. taxa vânzare produse vegetalele pe  masă
5. taxa expunere spre vânzare a obiectelor

ocazionale (vechituri)
6. taxa abonament hală lapte/carne
7. taxa abonament masă producători

agricoli
8. taxa abonament masă agenţi economice,

persoane autorizate, mici meseriaşi
9. taxa vânzare obiecte uz gospodăresc în

obor şi bazar
10. taxa abonament masa produse

industriale
e) taxe pentru parcarea ocazională a

vehiculelor
f) taxa emitere aviz parcare
g) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de trafic greu

h) taxa emitere acord lucrări în carosabil

1 leu/mp/zi

1 – 5 mp ›5 mp 
1 leu/mp/zi 2 lei/mp/zi

1 leu/zi pentru copii
2 lei/zi pentru adulţi

lei/mp/zi

1 leu

3 lei
3 lei
2 lei
2 lei

1 leu
1 leu

2 lei

3 lei

1 leu

2 lei/zi/vehicul

11 lei

5-10t 10,1-20t › 20t
21 lei/zi 26 lei/zi 31 lei/zi

215 lei/lună 265 lei/lună 315lei/lună
6 lei

fără limită

lei/mp/zi

1 leu/mp/zi

1 – 5 mp ›5 mp 
2 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi

1 leu/zi pentru copii
2 lei/zi pentru adulţi

lei/mp/zi

1 leu

3 lei
3 lei
2 lei
2 lei

1 leu
1 leu

2 lei

3 lei

1 leu

2 lei/zi/vehicul

11 lei

5-10t 10,1-20t ›20t
21 lei/zi 26 lei/zi 31 lei/zi

215 lei/lună 265 lei/lună 315 lei/lună
6 lei

Art. 283 alin. (2)
Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea
e chi pamentelor destinate în scopul obţinerii
de venit

Art. 283 alin. (3)
Taxa anuală pentru vehicule lente

0 0

NOTĂ: Taxa de parcare se achită semestrial şi se calculează de la data solicitării de către Serviciul Tehnic.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de trafic greu se încasează de Direcţia Impozite şi Taxe, Executori Bugetari pe baza notei de plată emisă
de Serviciul Tehnic. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de trafic greu se achită anticipat în funcţie de numărul de zile pentru care se eliberează autorizaţia şi
anticipat pe 6 luni pentru cei care solicită eliberarea autorizaţiei pentru mai multe luni.
Taxele se încasează pe baza notei de plată întocmită de către angajaţii cu atribuţii în eliberarea actelor către contribuabili.

SANCŢIUNI LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

SANCŢIUNI LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Având în vedere faptul că suntem în plină campanie de
recoltare şi depozitare a cerealelor, se impune luarea
unor măsuri privind prevenirea şi stingerea incendiilor
la depozitele de furaje şi magaziile de cereale. 

CONSTANTIN UDRESCU

Cele mai importante aspecte ar fi următoarele: 
- Amplasarea depozitelor de furaje şi alte plante la distanţe de

siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse să nu pericliteze
vecinătăţile; distanţa de siguranţă este de 25-30 m faţă de coşurile
de fum ale construcţiilor învecinate, prin care pot ieşi scântei şi
particule aprinse. Aceasta constituie o recomandare pentru toate
persoanele fizice;

- Terenurile destinate pentru depozitare vor fi curăţate de
vegetaţia uscată, care trebuie îndepărtată;

- Terenurile destinate depozitării permanente a furajelor şi
amplasate în afara gospodăriei trebuie împrejmuite;

- Nu se recomandă depozitarea furajelor în apropierea reţelelor
electrice, căilor ferate sau a drumurilor publice, la o distanţă,
măsurată pe orizontală, mai mică de 40 m, respectiv 25-30 m;

- Utilizarea focului deschis, fumatul, iluminatul cu flacără
deschisă şi aruncarea cenuşei fierbinţi sunt interzise în apropierea
depozitelor de furaje, la o distanţă mai mică de 25-30 m; pentru
iluminat, în astfel de situaţii se folosesc numai felinare de vânt;

- Focurile deschise făcute în curţi trebuie să fie supravegheate.
Pe timp de vânt este interzisă aprinderea focului in curţi, grădini
sau pe străzi;

- Se interzice jocul copiilor cu focul şi lăsarea lor fără
supraveghere în apropierea depozitelor de furaje;

- Se interzice depozitarea furajelor sau a cerealelor cu umiditate
ridicată, deoarece prezintă pericol de încălzire şi autoaprindere şi se
va urmări în permanenţă ca temperatura să nu depăşească limitele
admise;

- În aceste spaţii sunt interzise fumatul şi executarea lucrărilor
de sudură electrică sau oxiacetilenică şi a oricăror lucrări cu foc
deschis, precum şi depozitarea unor materiale sau substanţe uşor
inflamabile sau care prezintă pericol de explozie.

Având în vedere perioada caniculară care va afecta şi
împrejurimile Municipiului Lugoj, se impun a fi luate şi
respectate câteva reguli şi măsuri privind prevenirea şi
stingerea incendiilor la desfăşurarea activităţilor specifice în
zona fondurilor forestiere: 

- Autoritatea silvică judeţeană şi deţinătorul de  păduri
proprietate privată au obligaţia să asigure prevenirea şi stingerea
incendiilor la fondul forestier;

- Consiliul Judeţean şi consiliile locale, unităţile şi serviciile de
pompieri, unităţile de poliţie şi jandarmerie, unităţile Ministerului
Apărării Naţionale, potrivit atribuţiunilor ce le revin prin lege, vor
sprijini acţiunile de prevenire sau stingere a incendiilor, după caz,
în zonele cu vegetaţie forestieră;

- Măsurile organizatorice şi cele silvo-tehnice privind
prevenirea şi stingerea incendiilor la fondul forestier, prevăzute în
normele în domeniu, vor fi respectate  cu stricteţe de către toţi
deţinătorii de păduri, indiferent de titularul dreptului de proprietate;

- Măsurile organizatorice presupun reglementări privitoare la:
acţiuni instructiv-educative privind măsurile de prevenire a
incendiilor de pădure, organizarea şi executarea unui program de
măsuri speciale în perioadele secetoase şi caniculare; marcarea
locurilor admise în pădure (pentru popas, fumat şi parcare, în interes
turistic etc.); marcarea drumurilor permise sau interzise circulaţiei;

- Măsurile silvico-tehnice presupun următoarele:
a) plantaţiile de răşinoase se vor crea în amestec cu foioasele

acolo unde condiţiile bioecologice permit aceasta; în aceleaşi
condiţii – pe marginea masivelor de răşinoase – schemele de
împădurire pentru viitoarele  împăduriri vor avea prevăzută o bandă
de 4-8 rânduri de foioase;

b) lizierele părţilor de pădure ce se vor crea vor fi închise cu
vegetaţie densă verde, respectiv arbuşti;

c) pe traseele drumurilor, şoselelor, căilor ferate (normale sau
forestiere) ce trec prin păduri, se vor amenaja benzi izolatoare în
zonele ce reprezintă pericol de incendiu, prin îndepărtarea litierei şi
a resturilor combustibile, pe o lăţime de 5-10 m, pe care este
interzisă  depozitarea materialului combustibil (vegetaţie ierboasă
uscată, gunoaie, lichide inflamabile etc.);

e) în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin
extragerea arborilor uscaţi, bolnavi, rupţi sau doborâţi de vânt;

- La încheierea oricărui tip de contracte sau convenţii privind
exploatarea, administrarea sau orice altă activitate în legătură cu
fondul forestier părţile sunt obligate să consemneze în actele
respective răspunderile ce le revin, în ceea ce priveşte apărarea
împotriva incendiilor.

- Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară diferite activităţi
în zonele cu vegetaţie forestieră sau în apropierea acestora au
obligaţia să respecte în orice împrejurare prevederile normelor
specifice din domeniu, precum şi dispoziţiile emise de organele
abilitate, privind lucrările cu foc deschis, fumatul, arderea resturilor
vegetale sau de altă natură, precum şi regulile pentru perioadele
caniculare sau secetoase;

- Utilizarea focului deschis se admite la o distanţă de cel puţin
100 m de liziera pădurii, numai în condiţiile lipsei de vânt; focul
deschis trebuie să fie supravegheat permanent;

-  La părăsirea locului unde s-a făcut foc deschis, acesta trebuie
stins complet cu apă sau acoperit cu pământ.
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ANGELICA RUS

1. Cerere tip
Notă: Titularul cererii trebuie

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

Titularul cererii de locuinţă
tre buie să-şi desfăşoare acti vi ta -
tea în municipiul Lugoj.

2. Copii xerox de pe actul de
iden titate şi de pe actul de naştere
ale titularului cererii şi ale mem -
brilor săi de familie şi, după caz,
cer tificat de căsătorie sau sentinţă
de divorţ (cu menţiunea „de fi ni ti -
vă şi irevocabilă”).

3. Acte doveditoare din care
să rezulte că au alte persoane în
în treţinere şi copia actelor de
iden titate ale acestora.

4. Declaraţii autentificate ale
ti tularului cererii şi, după caz, ale
so ţiei/soţului şi ale celorlalţi
membri majori din familia aces -
tuia şi / sau ale altor persoane
afla te în întreţinerea acestuia, din
ca re să rezulte că nu deţin şi nu
au deţinut o altă locuinţă în pro -
prie tate şi / sau că nu sunt be ne -
ficiarii unei alte locuinţe cu chirie
în municipiul Lugoj, proprietate
de stat, proprietate a municipiului
Lugoj sau a unităţii în care-şi
desfăşoară activitatea.

Notă: Restricţia referitoare la
ne deţinerea unei locuinţe în pro -
prietate nu are în vedere lo cuin -
ţele înstrăinate în urma unei ac -
ţiuni de partaj sau locuinţele tre -
cu te în proprietatea statului în
mod abuziv şi care nu au fost re -
trocedate în natură. De ase -
menea, restricţia nu se aplică în
cazul deţinerii cu chirie a unui
spa ţiu locativ în cămine de fa mi -
lişti sau nefamilişti, precum şi
chi riaşilor din locuinţele preluate
abu ziv de stat şi care fac obiectul
unor solicitări de retrocedare sau
ca re sunt retrocedate către foştii
pro prietari. Prin cămine de fa mi -
lişti sau nefamilişti se înţelege
clă dirile dotate cu camere de lo -
cuit individuale şi cu de pen din -
ţele, dotările şi utilităţile comune.

5. Pentru titularul cererii,
ade verinţă de la locul de muncă
în soţită de o copie după cartea de
muncă completată la zi şi avizată

de conducerea instituţiei care ţine
evidenţa acesteia. În situaţia în
care nu există carte de muncă,
ade verinţa eliberată va cuprinde
men ţiuni în acest sens, pe răs pun -
derea angajatorului şi va fi în -
soţită de o copie certificată la zi a
contractului de muncă.

6. Acte doveditoare din care
să rezulte unde locuieşte: extras
CF şi / sau contract de vânzare
cum părare, contract de închiriere
din care să rezulte suprafaţa în -
chi riată, precum şi o adeverinţă
de la asociaţia de proprietari din
ca re să rezulte numărul per soa -
nelor care locuiesc în apartament
şi suprafaţa locuibilă a apar ta -
men tului în cazul celor toleraţi în
spaţiu.

7. Act medical (certificat me -
di cal, adeverinţă medicală, scri -
soa re medicală, certificat de han -
dicap etc.) pentru solicitant, alt
membru al familiei sau, după
caz, altă persoană aflată în între -
ţi nere, care necesită însoţitor sau
o cameră în plus (eliberat de către
me dicul specialist şi avizat de că -
tre directorul instituţiei de unde a
fost emis).

8. Pentru titularul cererii, acte
ca re să ateste nivelul de pregătire
(co pie diplomă de absolvire stu -
dii).

9. În cazul în care titularul ce -
rerii face parte din următoarele
ca tegorii,  va depune acte în do -
vedire, după cum urmează:

- tineri proveniţi din case de
ocro tire socială şi care au
îm plinit 18 ani: adeverinţă
de la in stituţia de unde
provine;

- tineri care au adoptat sau
adop tă copii: copie sentinţă
de adop ţie sau alte acte
doveditoare din care să
rezulte că a fost în cepută
procedura de adopţie;

- tineri evacuaţi din case na -
ţionalizate: copie sentinţă
de eva cua re, definitivă şi
irevocabilă.

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

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

Muzeul de Istorie şi
Etnografie Lugoj a
organizat în perioada

2 - 4 iulie 2010 sesiunea de co -
mu nicări ştiinţifice „Spaţiile
Al terităţii”. Ajunsă la ediţia a
XIV-a şi organizată în par -
teneriat cu Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Con siliul Municipal Lugoj,
Con siliul Judeţean Timiş şi
Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş, la sesiune au
participat 43 de persoane din

Cluj, Timişoara, Arad, Făget,
Reşiţa, Reghin, Comloşul Mare
şi Lugoj, fiecare  dintre acestea
pezentând comunicări
ştiinţifice.

DACIANA VUIA

Lucrările sesiunii au debutat vi -
neri, 2 iulie, la Galeria de Artă
din Lugoj, cu o masă rotundă sub
ti tlul : „Istoria astăzi - Direcţii şi
me tode de cercetare”, discuţie
mo derată de prof. univ. Nicolae
Boc şan, prorector al Universităţii

Ba beş-Bolyai din Cluj-Napoca şi
Du mitru Ţeicu, director al Mu -
zeului Judeţean Caraş Severin.

Comunicările ştiinţifice des -
făşurate în zilele de 3 şi 4 iulie au
fost centrate pe două secţiuni:
„Is toria bisericii şi a vieţii reli -
gioase”, respectiv „Identitate, al -
te ritate, societate”. 

În cadrul pri mei secţiuni au
fost susţinute un număr de 20 de
comunicări care au pus în
evidenţă probleme le gate de
confesiunile ortodoxă, gre co-

Expoziţii de
pictură la
Galeria Pro Arte
DACIANA VUIA

La Galeria de Artă a Municipiului Lugoj sunt
expuse în această perioadă două colecţii de
picturi. Prima sală a galeriei găzduieşte o
expoziţie retrospectivă a plasticienei Iulia Simu,
organizată de Muzeul de Istorie şi Etnografie
Lugoj. „Acţiunea face parte dintr-un proiect al
instituţiei noastre prin care încercăm să pro -
movăm personalităţile lugojene care au marcat
istoria artistică a oraşului nostru în perioada ante
şi postbelică. Expoziţia cuprinde în totalitate
tablouri aflate în patrimoniul muzeal, ce ilustrează
înclinaţia artistei spre vegetal, prin naturile statice
cu buchete de flori şi peisajele rurale cu case şi
pomi. Grafica Iuliei Simu impresionează prin
portrete, ce redau cu fidelitate expresiile
psihologice şi frământările interioare ale per so -
najelor”, ne-a declarat muzeograful Daciana Vuia. 

În paralel, în cea de-a doua sală a Galeriei
sunt expuse picturi semnate de artiştii plastici
Constantin şi Elena Onae. Activ şi la venerabila
vârstă de 80 de ani, Constantin Onae este unul
dintre membrii fondatori ai filialei Lugoj a
Uniunii Artiştilor Plastici, alături de Silviu
Orăvitzan, Tudor Tudan, Vladimir Streletz, Floria
Orăviţan şi Nicolae Lazăr. Din activitatea artistică
a artistului amintim participarea la saloanele
naţionale ale membrilor Uniunii Artiştilor
Plastici, precum şi la saloanele artelor vizuale ale
artiştilor plastici bănăţeni. „Printr-o întâmplare
fericită, cele două expoziţii simultane reunesc
lucrările artistului Constantin Onae, care a fost
elevul doamnei Iulia Simu, între anii 1948 şi
1952, la Şcoala Populară de Arte din Lugoj”, ne-
a declarat Silvia Bloch, referent Galeria Pro Arte
Lugoj.  

Cele două expoziţii pot fi vizitate în perioada
15 iulie -15 august, între orele 8.00 -16.00.

ADRIANA WEIMER

Vineri, 25 iunie 2010, la ora 17.00, Galeria “Pro
Arte” din Lugoj fremăta de lume; toţi îl aşteptau,
cu nerăbdare, pentru prima dată în Lugoj, pe
cunoscutul om de televiziune bănăţean Dan
Negru, cu ocazia lansării volumului “Amintiri
în  ALB şi  Negru”. Volumul a mai fost lansat, cu
puţin timp în urmă, la Târgul de Carte
“BookFest” 2010. 

Despre volumul “Amintiri  în  ALB şi
Negru” semnat de Dan Negru au vorbit: Simona
Avram, Constantin Buiciuc, Cristian Ghinea;
moderator: Henrieta Szabo. Organizatorii
lansării au fost Biblioteca Municipală Lugoj şi
Galeria “Pro Arte” Lugoj.  

Cartea “Amintiri  în  ALB şi  Negru”, cu o
prezentare grafică extrem de elegantă şi distinsă,
o grafică de excepţie, scrisă ca de la suflet la
suflet, a fost foarte bine primită de publicul
lugojean iubitor de literatură. Lansarea a fost un
real succes, lucru confirmat de însuşi autorul
cărţii Dan Negru pe blogul personal. 

ANUNŢ
Prin prezenta, se convoacă adunarea sătească, care va avea loc în satul

Măguri în data de 01.08.2010 la orele 11.00, la Centrul comunitar de sprijin
pentru prevenirea abandonului şcolar (fostul cămin cultural), la care sunt
invitaţi să participe toţi cetăţenii cu drept de vot şi domiciliul stabil în satul
Măguri. 

Adunarea sătească este convocată de către Primarul Municipiului Lugoj
conform prevederilor legale (art. 53 din Legea 215/2001-privind admi nis -
traţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
art. 19 din Legea 393/2004-privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare) ca urmare a solicitărilor unor cetăţeni din Măguri, cu
următoarea ordine de zi:

Eliberarea din funcţie a actualului delegat sătesc dl. Ursu Ionel;
Alegerea unei alte persoane în această funcţie.

„Spaţiile Alterităţii“ 
la Muzeul din Lugoj  

catolică şi catolică, cu pre cădere
de pe teritoriul Banatului. În
cadrul secţiunii „Identitate, al te -
ritate, societate” au fost sus ţi nute
21 de lucrări, înregistrându-se o
diversificare a tematicii co mu -
nicărilor, centrate pe  alte ri tate,
identitate, etnie şi naţiune privite
sub raport conceptual sau
evidenţiate prin evenimente is -
torice concrete.

Ca şi în ediţiile anterioare,
se siunea  a beneficiat de prezenţa
unor cadre universitate, cer ce -
tători, muzeografi şi profesori
care, pe baza unor documente
ine dite au adus un plus de in for -
maţie în cercetarea istoriografică
actuală. 

Dintre personalităţile re -
cunoscute pe plan ştiinţific, na -
ţional şi internaţional, par ti ci -
pante la sesiune, putem aminti pe
prof. univ. dr. Nicolae Bocşan,
lector univ. dr. Ana Sima, conf.
univ. Ioan Cârja, conf. univ. Con -
stantin Bărbulescu din cadrul
Universităţii Babeş Bolyai din
Cluj Napoca, cercetătorii Ioan
Ha ţegan şi Radu Ardelean din
cad rul Filialei Academiei Ro -
mâne  Timişoara, cercetător Ele -
na Bărbulescu din cadrul Filialei
Academiei Române  Cluj, Car -
men Albert de la Muzeului Ba -
na tului Montan din Reşiţa, prof.
univ. dr. Ioan Munteanu, Victor
Neu mann, Vasile Docea şi lector
univ. Camil Petrescu de la Uni -
ver sitatea de Vest  Timişoara. 

Dan Negru la Lugoj –
“Amintiri în ALB şi Negru” 

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


