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Monitorul de

Oaspeţi de seamă la Ruga Lugojană

Organizată de Primăria
Municipiului, Casa de
Cultură a Municipiului

şi Parohia Ortodoxă Română
„Adormirea Maicii Domnului”,
tradiţionala Rugă Lugojană a
rei terat recunoaşterea Lu go -
jului drept capitală culturală a
Banatului, centru activ de
spiritualitate românească, unde
domneşte o adevărată armonie
interetnică şi religioasă. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Ca şi în anii precedenţi, ma ni fes -
ta rea a fost organizată conform
tra diţiei, fiind precedată de aşa-
zi sa “Rugă mică”, o întâlnire a
mem brilor Corporaţiei Me se ria -
şi lor lugojeni cu cei din con du ce -
rea administraţiei locale şi cen -
tra le. Ziua de duminică, 15 au -
gust, a debutat cu întâlnirea de le -
ga ţiilor oficiale în Sala de Con -
siliu a Primăriei. Pe lângă de l e ga -

ţii le din oraşele înfrăţite - Jena
(Ger mania), Szekszard (Un ga -
ria), Nisporeni (Republica Mol -
do va) şi Vârşeţ (Serbia) la eve ni -
ment au participat şi oaspeţi de
sea mă din Elveţia: profesorul
doc tor Paul Vogt, preşedintele
Fun daţiei Eurasia Heart din
Zurich, alături de prinţul Ştefan
Di mitrie Ferdinand Sturdza. Cu
acest prilej, primarul Francisc
Bol dea a adresat un cuvânt de

bun-venit  delegaţiilor oficiale
din oraşele înfrăţite cu Lugojul,
con duse de: Albrecht Schröter,
pri marul general din Jena, Ion
Gan gan, primarul oraşului Nis -
po reni, Istvan Horvath, primarul
din Szekszard, şi Nicolae Moise,
res ponsabil cu minorităţile şi
cultele la Primăria din Vârşeţ.

Întregul staff oficial a par ti -
cipat apoi la Sfânta Liturghie de
hram, oficiată de un sobor de Continuare în pag. 5

Cetăţeni de Onoare
ai Lugojului
PREA FERICITUL
PĂRINTE DANIEL,
PATRIARHUL
BISERICII
ORTODOXE
ROMÂNE

Profesorul doctor
Paul Vogt şi prinţul
Ştefan Dimitrie
Sturdza vor sprijini
municipalitatea în
reabilitarea
Spitalului
Municipalpag. 4 pag. 3

De Sfânta
Maria, 92 de
vârstnici din
Lugoj au fost
premiaţi de
către
municipalitate

pag. 3

preoţi şi diaconi în frunte cu P.
On. Ioan Cerbu, protopopul or -
to dox român de Lugoj, răs pun -
surile fiind date de corul bi -
sericesc "Ion Vidu", dirijat de
prof. Alina Bogoevici. La finalul
slujbei a avut loc tradiţionalul în -
conjur al bisericii cu prapuri şi
steagul Corporaţiei Meseriaşilor
din Lugoj.

Cea mai importantă zi din viaţa oraşului a fost marcată de prezenţa
profesorului doctor Paul Vogt, a prinţului Ştefan Dimitrie Sturdza şi a
delegaţiilor din străinătate

MIRABELA LONGA

Agenţia pentru Protecţia Mediului
Ti miş a început din data de 1 iulie
2010 să preia solicitările timişenilor
de accesare a finanţării ne ram bur sa -
bi le pentru instalarea sistemelor de
în călzire care utilizează energie re ge -
nerabilă, inclusiv înlocuirea sau com -
ple tarea sistemelor clasice de în căl -
zire, în cadrul programului de nu mit
po pular Programul “Casa Ver de”
adre sat exclusiv persoanelor fizice.

Preluarea dosarelor continuă
pâ nă la epuizarea fondurilor alocate
ju deţului Timiş, care sunt în sumă
de 3.439.507 lei. Până în pre zent s-
au preluat  136 de dosare de
finanţare de către APM Timiş, va -
loarea totală solicitată (cumulată de
la începutul derulării Pro gra mu lui)
fiind de 843.409,35 lei.

Dosarul de finanţare cuprinde
ur mătoarele documente:

� cererea de finanţare ne ram -
bur sabilă (completată prin teh no re -
dac tare computerizată);

� declaraţie pe propria răs pun -
de re a solicitantului (conform ane -
xei nr. 3) în original;

� copie de pe actul de identitate
al solicitantului;

� extras de carte funciară în ori -
gi nal sau autorizaţie de construire în
copie legalizată pentru imobilele în
construcţie, valabile la data de punerii;

� certificat de atestare fiscală
pri vind plata obligaţiilor la bugetul
lo cal, în original;

� adeverinţă privind existenţa
con tului bancar al solicitantului, în
original;

� un plic pe care se va com ple -
ta numele, adresa completă a so li ci -
tan tului, titlul programului: ”Pro gra -
mul privind instalarea sistemelor de
în călzire care utilizează energie re -
ge nerabilă, inclusiv înlocuirea sau
com pletarea sistemelor clasice de
în călzire”, precum şi sesiunea de
depunere.

Dosarele se preiau zilnic de APM
TIMIŞ după următorul pro gram: de
luni până joi între orele 9.00-16.00 şi
vineri între orele 9.00-12.00.

Informaţii suplimentare se pot
ob ţine la sediul APM Timiş - str.
Amur gului nr. 1 (persoane de contact
Luminiţa Badea şi Nicoleta Table, tel.
491845, int. 117) sau accesând site-ul
www.apmtm.ro şi www.afm.ro. 

Bani pentru
energie verde
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Prin Ordonanţa nr. 59 din
30.06.2010 s-au adus mo -
di ficări Codului Fiscal,

în ceea ce priveşte calculul im -
po zitului pe clădiri şi a taxelor
auto. Acestea se aplică înce -
pând din data de 01.07.2010.

LUCIA DUMITRACHE

Majorarea impozitului datorat
de persoanele fizice care deţin
mai multe clădiri

Potrivit Art.252:
„(1) Persoanele fizice care au

în proprietate două sau mai multe
clă diri datorează un impozit pe clă -
diri majorat, după cum urmează:

- cu 65% pentru prima clădire în
afara celei de la adresa de do mi ci liu;

- cu 150% pentru a doua clă di -
re în afara celei de la adresa de
domiciliu;

- cu 300% pentru a treia clădire
şi următoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu.

(2) Nu intră sub incidenţa alin.
(1) persoanele fizice care deţin în
pro prietate clădiri dobândite prin
succesiune legală.

(3) În cazul deţinerii a două sau
mai multe clădiri în afara celei de la
adre  sa de domiciliu, impozitul ma jo -
rat se determină în funcţie de or dinea
în care proprietăţile au fost do bân di -
te, aşa cum rezultă din do cu mentele
ce atestă calitatea de pro prietar.

(4) Persoanele fizice pre vă zu -
te la alin.(1) au obligaţia să de -

Prin acest proiect, EcoAssist sus -
ţi nut în Lugoj de Rotaract Club îşi
pro pune curăţarea mormanelor de
gu noi din arealele naturale ale ţă -
rii, într-o singură zi. Mormanele
de gunoi pe care membrii aso cia -
ţiei le vor curăţa în cadrul acestei
campanii sunt gunoaiele aruncate
de către cetăţeni (fie ei localnici
sau turişti) în areale naturale. În
mor manele de gunoi nu se includ
zo nele în care au fost transportate
de şeuri cu utilaje şi depozitate sis -
tematic (acestea fiind gropi de gu -
noi ilegale). Arealele naturale cu -
ră ţate pot fi atât pe uscat, cât şi pe
apă. 

Aşa cum au fost organizate
ac ţiunile din Estonia (ţara de ori -
gine a iniţiativei) în 2008 şi cele
din Letonia şi Lituania în 2009,
ac ţiunea din România presupune
im plicarea cetăţenilor, a au to ri tă -
ţilor locale, a firmelor private, a
ope ratorilor de salubritate, a per -
soa nelor publice şi a mass media
pen tru a mobiliza populaţia să ia -
să în ziua stabilită şi să cureţe de -
şeu rile conform planului realizat
de către echipă. 

În România, ziua de curăţenie
es te stabilită pentru ziua de 25
sep tembrie, 2010. Acest proiect
are ca misiune con vingerea şi mo -
bi lizarea cetăţenilor şi auto ri tă -
ţilor de a lua parte la cea mai mare
ini ţiativă de curăţare a României
de gunoaie şi responsabilizarea
lor pe termen lung.

Etapele principale în or ga ni -
za rea proiectului sunt: 

- înscrierea voluntarilor (şi
formarea echipelor de lucru); 

- realizarea hărţii deşeurilor
(care include procesul de cartare);

- comunicarea (im ple men ta -

Ştiri din oraşul tău
Reabilitarea termică a blocurilor se va face 
prin credite bancare garantate de stat
O nouă ordonanţă de Guvern emisă în cursul lunii iunie modifică
pro cedura de cofinanţare a lucrărilor de reabilitare termică a blo -
curilor. Astfel, Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/30 iunie 2010 prevede
noi reglementări privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit
cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. Prin
excepţie, autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea
aso ciaţiilor de proprietari, pot finanţa, din fondurile aprobate anual
cu această destinaţie în bugetele locale, în cuantum de maximum
30% din valoarea prevăzură în devizul general, executarea lu cră -
rilor de intervenţie. „Guvernul a mai dat o Ordonanţă de Guvern
îm potriva cetăţenilor, dar mai ales împotriva lugojenilor, în sensul
că nu va mai aloca bani pentru reabilitarea termică a blocurilor.
Ast fel că, deşi noi am alocat o sumă mare de bani din bugetul lo -
cal pentru a acoperi contribuţia de 50%, guvernul, prin Ordonanţa
de Urgenţă 69 din 30 iunie 2010, le spune cetăţenilor că nu va mai
aloca sumele promise şi îi trimite să ia banii de la bănci. Noi ne
men ţinem hotărârea de a sprijini asociaţiile de proprietari, aşa cum
am făcut-o şi până acum, şi în cazul în care aceştia decid să ia un
îm prumut bancar îi vom ajuta fără nicio problemă. Îmi pare rău că
un program aflat la început şi care dădea rezultate aşa de bune a
fost stopat în acest fel. Noi însă ne vom face datoria şi vom spri -
jini cetăţenii în orice demers vor face”, a precizat Francisc Boldea,
pri marul Municipiului Lugoj. LIVIU SAVESCU

Rectificarea bugetară aduce bani de investiţii 
şi la Spitalul Municipal
Ultima şedinţă extraordinară a Consiliului Local, desfăşurată vi -
neri, 3 august, a adus în atenţia aleşilor o rectificare de buget, care
se referă la suma de 5.014.000 lei pentru un buget total de
107.575.000,36 lei. Din această sumă, 1.067.000 lei provine din
re ducerea cu 20% a cheltuielilor cu serviciile şi utilităţile, iar res -
tul de la economiile cu investiţiile. Sumele rămase au fost re dis -
tri buite pentru echilibrarea bugetului, o parte la cheltuielile de in -
ves tiţii, precum şi o sumă de 350.000 lei pentru Spitalul Mu ni ci -
pal. Astfel, au fost prevăzute sume pentru refacerea faţadei Pri -
mă riei şi a Bibliotecii, suplimentarea lucrărilor de la Bazar precum
şi pentru amenajarea drumurilor. La această rectificare de buget nu
s-a avut în vedere reducerea salarială de 25%. LIVIU SAVESCU

Control la Primărie!
O comisie din partea Agenţiei Naţionale de Mediu s-a aflat în Lu -
goj la începutul lunii august, pentru a controla graficul pentru plăţi
efectuat la Staţia de Epurare a Municipiului. Comisia prezentă a
con statat că toate lucrările efectuate sunt executate corect şi în
con cordanţă cu proiectul avizat şi a aprobat eliberarea urmă toa re -
lor tranşe de plată pentru lucrările de modernizare a staţiei. În ul -
ti mele luni, Primăria Lugoj a fost ţinta mai multor controale, în -
ce pând cu cel de la Curtea de Conturi, Ministerul Muncii şi Agen -
ţia de Mediu, ultimul fiind de la Ministerul Administraţiei şi
Internelor - Autoritatea de Management pentru Programul Ope ra -
ţi o nal „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, care a efectuat
un control privind implementarea proiectului din fonduri europene
„Paşi spre o dezvoltare durabilă – Elaborarea strategiei de dez -
vol tare a municipiului Lugoj”. Procesul-verbal de control al pro -
iec tului menţionează că nu au fost constatate deficienţe şi că toate
chel tuielile au fost realizate efectiv în scopul declarat. LIVIU
SAVESCU

Cabinet medical în satul Măguri
O comisie din partea Primăriei Municipiului Lugoj s-a deplasat în
data de 2 august în satul Măguri pentru rezolvarea unor probleme
administrative semnalate la şedinţa din data de 31 iulie, ce a avut
loc în localitate. Prin urmare, la solicitarea cetăţenilor, au demarat
mai multe lucrări: amenajare şi tăiere a ierbii la intrarea în sat,
pre cum şi în faţa caselor; tăiere a arborilor care împiedică accesul
pe şo sea; executarea unei platforme pe care să fie amplasate con -
tai nerele de gunoi; montarea de corpuri de iluminat şi amenajarea
spa ţiului din faţa Centrului de Zi unde va avea loc de acum înainte
Ru ga satului Măguri. De asemenea, în bugetul Primăriei au fost
in cluşi şi bani pentru execuţia lucrărilor de amenajare drumuri,
pre cum şi alimentare cu apă şi energie electrică pentru zona re zi -
den ţială aflată înainte de intrarea în sat.  Urmează să fie prevăzută
şi o sumă de bani pentru amenajarea drumului din sat. „În fiecare
lu nă am avut întâlniri cu o delegaţie a cetăţenilor din Măguri, iar
acum încercăm să le rezolvăm problemele. Împreună cu Clubul
Ro tary şi Spitalul Municipal vom amenaja şi un cabinet medical,
vom apropia Centrul de Zi pentru Copii de şcoală, deoarece cele
două instituţii trebuie să colaboreze mult mai îndeaproape. Spe -
răm să rezolvăm mai multe probleme în comunitate şi suntem si -
guri că lucrurile vor merge spre bine”, a declarat primarul Francisc
Boldea. LIVIU SAVESCU

Rugă la Măguri
Locuitorii satului Măguri au celebrat duminică, 15 august, Ruga
sa tului. Ceremonialul de deschidere a adunat în faţa Centrului de
zi pentru copiii din localitate peste 1.000 de persoane. „Din
păcate, atât la Măguri, cât şi în satele învecinate unde au fost
organizate rugi, Enel-ul s-a făcut de ruşine. Au fost foarte multe
întreruperi de energie electrică, care au împiedicat desfăşurarea
programului ar tistic. Am înaintat şi o adresă conducerii Enel, prin
care le so licităm explicaţii pentru aceste neajunsuri”, a subliniat
edilul şef. LIVIU SAVESCU

Ajutor german pentru
„Meridian 22”
Din delegaţia oficială a ora şu -
lui Jena, prezentă la Lugoj cu
prilejul Rugii, a făcut parte şi
dl. Norbert Comouth, con si -
lier local şi angajat al Stad t -
werke Jena. În urma dis cu ţii -
lor purtate de primarul Fran -
cisc Boldea şi directorul SC
Meridian 22, Dan Florea, re -
pre zentantul Stadtwerke din
Jena a promis că va dona mu -
ni cipalităţii un utilaj combinat
pentru desfundarea ca na li ză -
rii: „Am stabilit modalitatea
de aducere în ţară a unei ma -
şini speciale, care va fi uti li za -
tă pentru desfundarea reţelei
de canalizare din oraş”, a de -
cla rat edilul şef. A.M.

Se dublează impozitele pentru
autoturismele de capacitate mare

pună o declaraţie specială la com -
par  ti men te le de specialitate ale
autorităţilor ad ministraţiei publice
lo cale în raza că rora îşi au do mi ci -
liul, precum şi la cele în raza că -
rora sunt situate ce le lalte clădiri
ale acestora. Modelul de claraţiei
speciale va fi cel pre vă zut prin
nor me metodologice apro ba te prin
hotărâre a Guvernului”.

„Pentru acest motiv, rugăm toţi
ce tăţenii care au în proprietate mai
mul te clădiri (indiferent de des ti na -
ţia acestora - de locuit sau nu), prin -
tre care spaţii comerciale sau clădiri
(spaţii) închiriate, să se prezinte la
se diul Primăriei Municipiului Lu -
goj, camera 2, între orele 9 -14,
pen tru a depune declaraţia specială
mo del nou, având asupra lor copie
de CI sau BI”, precizează Graţiela
Ji van, directorul Direcţiei Impozite,
Ta xe, Executori Bugetari din cadrul
Pri măriei Lugoj.

Majorarea impozitului pe
mijloacele de transport pentru
persoane fizice şi juridice

Potrivit Art. 263, alin (2) „În
ca zul oricăruia dintre următoarele
auto vehicule, impozitul pe mijlocul
de transport se calculează în funcţie
de capacitatea cilindrică a acestuia,
prin înmulţirea fiecărei grupe de
200 cmc sau fracţiune din aceasta
cu suma corespunzătoare prezen ta -
tă în continuare:

1) Motorete, scutere, mo to ci -
cle  te şi autoturisme cu capacitate
ci lindrică de  până la 1600 cmc in -
clu siv - 8 lei/200 cmc sau fracţiune;      

2) Autoturisme cu capacitate ci -
lin drică  între 1601cmc şi 2000 cmc
in clusiv - 18 lei /200 cmc sau frac -
ţiune; 

3) Autoturisme cu capacitate ci -
lindrică  între 2001cmc şi 2600 cmc
inclusiv -72 lei / 200 cmc sau
fracţiune; 

4) Autoturisme cu capacitate
ci lindrică între 2601 cmc şi 3000
cmc inclusiv - 144 lei /200 cmc sau
fracţiune; 

5) Autoturisme cu capacitate
ci lindrică de peste 3001 cmc - 290
lei /200 cmc sau fracţiune;

6) Autobuze, autocare, mi cro -
bu ze - 24 lei/200cmc sau fracţiune; 

7) Alte vehicule cu tracţiune
me canică cu masa totală maximă
au to rizată de până la 12 tone in clu -
siv -30 lei/200cmc sau fracţiune;

8) Tractoare înmatriculate -18
lei/200cmc sau fracţiune. 

Din tabel se observă că la au to -
tu rismele cu capacitate cilindrică
mai mare de 2000 cmc, suma co res -
punzătoare pentru fracţiunile de 200
cmc s-a dublat, ducând la du bla rea
impozitului pentru aceste auto -
turisme. Impozitul pe mij loa cele de
transport se va recalcula din oficiu
fără a mai fi necesară de pu ne rea
unei noi declaraţii de impunere.

Termene de plată
Pentru anul fiscal 2010, ter me nul
de plată a diferenţelor de im pozit
re zultate în urma aplicării pre ve de -
rilor Ordonanţei 59 este 31 de cem -
brie 2010. Persoanele fizice care
achită integral până la data de 30
sep tembrie 2010  impozitele re cal -
cu late, pentru diferenţele rezultate,
be neficiază de bonificaţia de 10%
sta bilită de Consiliul Local.

„Let’s Do It, România!” – un proiect
îndrăzneţ de curăţenie

rea campaniilor de comunicare cu
publicul);

- acţiunea de curăţare (practic
ziua de implicare a populaţiei);

- încheierea (evaluarea im pac -
tu lui, concluzii, predarea ştafetei
mai departe).

Până acum, harta deşeurilor
pen tru judeţul Timiş a fost rea li -
za tă – graţie numeroşilor voluntari
- în proporţie de 80%, iden ti fi cân -
du-se astfel mormane de gunoi în -
su mand peste 6000 mc de deşeuri,
ră mânând mai puţin vizitate zona
Sur ducului, precum şi împre ju ri -
mile împădurite ale Lugojului.

Acţiune de curăţenie pilot
În data de 5 iunie 2010 s-a or ga ni -
zat concomitent în Lugoj şi Ti mi -
şoa ra o activitate de curăţenie pi -
lot care a avut rolul de a identifica
even tualele probleme de orga ni -
za re care ar exista, şi a nu le repeta
în ziua de curăţenie din sep -
tembrie.

La această acţiune, în Lugoj,
au participat aproximativ 30 de
per soane în frunte cu un grup de
elevi ai Şcolii Generale nr. 6, îm -
preună cu profesoara lor de en gle -
ză, doamna Reiner Cristina. Prin

prezenţa lor elevii de clasa a V-a
au arătat că oricine poate ajuta la
cu răţarea împrejurimilor, in di fe -
rent de vârstă, gestul fiind unul
pen tru viitor.

Cum te poţi implica 
Poţi fi parte din acest proiect de
cu răţare a României în două
feluri:

Cunoşti un morman de de -
şeuri care nu se află pe harta noas -
tră, înscrie-te pe site la secţiunea
car tatori şi vei primi instrucţiuni
pri vitoare la introducerea acelui
mor man în lista celor care vor fi
cu răţate în data de 25 septembrie
(http://intranet.letsdoitromania.ro/
harta/);

Intrând pe site-ul proiectului
www.letsdoitromania.ro  şi în -
scriin du-te la secţiunea ziua de cu -
ră ţenie naţională, şi vei primi in -
struc ţiuni despre cum poţi ajuta în
da ta de 25 septembrie.

Este foarte important ca cei
care doresc să participe, să se în -
scrie cât mai din timp pe acest
site, pentru a putea fi luaţi în cal -
cul şi repartizaţi într-o echipă
pentru ziua de curăţenie.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj
anunţă publicul interesat asu -
pra depunerii solicitării de
emi tere a acordului de mediu
pen tru proiectul “Excavare pă -
mânt (refacerea am pla sa men -
tului prin crearea de spaţii
verzi, spaţii de agrement şi
ame najarea unui lac de agre -
ment)”, propus a fi amplasat în
Lu goj, strada Traian Vuia, FN,
jud. Timiş.  

Informaţiile pri vind pro iec -
tul propus pot fi con sultate la
se diul APM Ti miş, localitatea
Ti mişoara, str. Amurgului, nr. 1,
şi la sediul Pri măriei Mu ni ci -
piu lui Lugoj, Lu goj, P-ţa Vic to -
riei, nr. 4, jud. Timiş, în zilele
luni-joi între orele 08:00- 16:00,
vineri între orele 08:00 - 14:00.

Observaţiile publicului se
pri mesc zilnic la sediul APM
Timiş.



MARIA ELENA STĂMUREAN

Prin Hotărârea Consiliului Local al
Mu nicipiului Lugoj nr. 168/
27.12.2008 s-a decis acordarea di plo -
mei şi premiului de fidelitate cu plu ri -
lor care aniversează 50 de ani de că să -
to rie neîntreruptă şi a diplomei şi a
pre miului de excelenţă pentru per soa -
nele cu vârstă venerabilă, în etate de
peste 90 de ani.

În pragul marii sărbători religioase
a Adormirii Maicii Domnului, în data
de 14 august 2010, Primarul Mu ni ci -
piu lui Lugoj şi Direcţia de Asistenţă
So cială Comunitară Lugoj, au ce le -
brat persoanele şi cuplurile care au de -
pus cereri susţinute de actele do ve -
ditoare în acest sens.

„În cadrul ceremoniei au fost pre -
miate 75 de familii care au aniversat 50
de ani de căsătorie, respectiv 17 per -
soane care au împlinit 90 de ani. Au
fost şi câţiva absenţi, datorită unor mo -
tive de sănătate. În aceste cazuri, an -
gajaţii Direcţiei de Asistenţă So cia lă

Primarul Municipiului Lu -
goj alături de profesorul
doctor Paul Vogt - şeful

Departamentului de Chirurgie
Cardiovasculară de la Spitalul
Universitar din Zurich (Elveţia)
şi directorul Fundaţiei EurAsia
Heart,  prinţul Ştefan Dimitrie
Sturdza – consulul onorific al
Ro mâniei la Zurich, alături de
doam nele doctor Mirela Pa -
nain te şi Saraly Bauer de la
Spi talul Universitar din Zurich,
a vizitat vineri, 13 august, Spi -
ta lul Municipal din Lugoj. Im -
presionaţi de situaţia dificilă în
care se află instituţia, oaspeţii
au promis că vor acorda sprijin
municipalităţii în demersurile
întreprinse pentru reabilitarea
spitalului. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Delegaţia oficială a fost primită de
către conducerea spitalului, for -
ma tă din ec. Florin Voichescu şi
dr. Sofia Jurca, alături de doc to rii
Tra ian Demeter şi Erwin Flo roni.
Du pă ce a vizitat toate sec ţiile spi -
ta lului, profesorul Paul Vogt a re -
mar cat atât as pec tele pozitive, cât
şi cele negative: „În urma dis cu -
ţii lor ulterioare avute cu domnul
doc tor, domnia sa a atras atenţia
asu pra unor pro bleme cum ar fi:
con diţiile pre care de igienă, ţinuta
per  so na lului, ţinuta bolnavilor şi a
vi  zi ta to rilor, precum şi slaba do -
tare a Laboratorului de Analize”,
a precizat edilul şef. 

La rândul său, profesorul
Paul Vogt şi-a manifestat dis po -

LIVIU SAVESCU

O dată cu preluarea Spitalului Municipal de
către Primăria Lugoj, a fost înlocuită în trea -
ga structură de conducere a instituţiei. Ast -
fel, în funcţia de director a fost numit dom -
nul ec. Florin Voichescu, iar în funcţia de di -
rec tor medical a fost numită doamna dr. So -
fia Jurca. Deocamdată nu a fost numit di rec -
to rul economic, întrucât trebuie rezolvate cu
prio ritate o serie de probleme în acest do -
meniu.

Referitor la numirea noii conduceri a
Spi talului, primarul municipiului, dl. Fran -
cisc Boldea, a declarat: “Am participat la
şe dinţa operativă a spitalului, ca de altfel de
mai multe ori în ultima perioadă, pentru a
găsi o soluţie la problemele cu care se con -
frun tă. Văd în presă şi aud peste tot păreri,
dar din păcate nimeni nu ajută spitalul cu
ni mic, doar vorbe. Actualmente, există un
con  tract cu Casa Judeţeană de Asigurări de
Să  nă tate de 12.800.000 lei, iar fondul de sa -
larii pre văzut pentru acest an este de
14.800.000 lei, ca atare există un minus de
2.000.000 lei nu mai la salarii. Faptul că s-au
re dus salariile cu 25% şi a rămas suma ne -
ce sară pentru salarii de 12.000.000 lei nu
aju tă cu nimic, deoarece Trezoreria va lua
aceşti bani imediat. Deci, practic, prin re du -
cerea aceasta de 25% spitalul nu a câştigat
ni mic, deoarece contractul cu Casa de Să -
nă tate abia asigură salariile. De aici şi până
la obligaţia pe care o avem de a reduce chel -
tuielile de personal la 70% este altceva mult
mai dificil de realizat. Nu este posibil ca la
50 de medici să existe încă 360 de angajaţi:
asis tenţi, infirmieri, administrativ şi TESA.
De fapt, aceşti medici asigură finanţarea

Sprĳin pentru Spitalul Municipal

Profesorul doctor Paul Vogt şi prinţul Ştefan
Dimitrie Sturdza vor ajuta instituţia lugojană

mod deosebit ideea doamnei doc -
tor de a aduce la Lugoj asemenea
per sonalităţi, cu ajutorul cărora
vom  reabilita spitalul lugojean.
Dom nia sa s-a întors în Elveţia,
aco lo unde va stabili programul
ur mătoarelor vizite la Lugoj. De
alt fel, la spitalul lugojean este aş -
teptată să vină o echipă de me dici
cu experienţă, care vor efec tua o
serie de intervenţii chi rur gi ca le.
Mai mult decât atât, sunt aş teptaţi
şi medici din alte ţări, membri ai
Fundaţiei EurAsia”.

Spitalul Municipal a fost vi -
zi tat şi de delegaţia oficială a ora -
şu lui înfrăţit Jena, formată din
pri marul Albrecht Schröter şi Jur -

gen Haschke, consilier local. „Ni
s-a promis o contribuţie la pro -
iec tul pe care noi l-am trimis Mi -
nis terului. Este singurul mod în
ca re domniile lor pot sprijini un
oraş înfrăţit, respectiv prin co par -
ti ci parea la un proiect cu fi nan ţa -
re europeană”, a declarat şeful
exe cutivului.

Chirurgii elveţieni vor efectua
operaţii la Lugoj, alături de
cei români
Planul de ajutor al fundaţiei el ve -
ţie ne pentru spitalul lugojean este
con ceput în trei etape. Prima con -
stă în aducerea unui economist
el veţian la Spitalul Municipal

Lu goj, pentru a analiza structura
şi modul de funcţionare a ins ti tu -
ţiei. Acesta va face un plan de op -
ti mizare a organizării economice
şi administrative a spitalului.
Spe cialistul ales este cel care s-a
ocu pat de organizarea unui im -
por tant spital din ţara Can toa ne -
lor, Hirslanden Klinik im Park
din Zurich. 

„Propunem o fi lo zo fie să nă -
toasă, dar nu extravagantă pen tru
reorganizarea ad mi nis tra ti vă a
spi talului din Lugoj. Noi ne-am
mai ocupat de un spital din
Giessen – Germania, care avea
mult mai multe pavilioane ca la
Lu  goj. Deci nu vedem de ce

ni bi litatea de a ajuta spitalul lu -
go jean, apreciind că „Medicina
de calitate nu depinde de starea
clă dirii, iar noi vom încerca să
pro punem diverse soluţii de op ti -
mizare a activităţii spitalului. So -
lu ţiile se bazează în special pe di -
verse schimburi de experienţă,
iar primul pas al colaborării va
consta în aducerea la Lugoj a
unui expert în economie, care să
eva lueze situaţia instituţiei”. 

EurAsia Heart este un cerc
de medici de diferite discipline
in teresaţi în cooperarea in ter na -
ţio nală, care sunt solicitaţi să
ope reze în diverse ţări, în cadrul
unui schimb cu medicii locali.

Autorităţile lugojene apre cia -
ză vizita elveţienilor drept una
be ne fică pentru Spitalul Mu ni ci -
pal: „Vreau să subliniez că do -
resc să modernizez spitalul după
sis temul elveţian, respectiv după
modelul spitalului din Zurich.
Ur mează ca economişti şi ma na -
geri de la instituţia elveţiană să
fie prezenţi la Lugoj, alături de
me dici cu experienţă, pentru a
în cerca adaptarea sistemului sa -
ni tar din spital după sistemul lor,
de asemenea unul pavilionar”, a
precizat şeful executivului, care
va purta discuţii directe cu me di -
cul elveţian, până la revenirea
echi pei de specialişti la Lugoj. 

De altfel, primarul Francisc
Bol dea s-a întâlnit în cursul săp -
tă mânii trecute cu doamna doc -
tor Mirela Panainte, lugojană de
origine, cea care a avut iniţiativa
aces tui demers: „Apreciez în

struc tura pavilionară ar fi o pro -
blemă” – apreciază pro fesorul
doc tor Paul Vogt.

Cea de-a doua etapă constă
în tr-o colaborare medicală, con -
cre tizată prin trimiterea unei
echi pe de medici din Elveţia, ca -
re vor opera la Lugoj împreună
cu chirurgi lugojeni. Aceştia vor
mer ge la rândul lor în Elveţia
pen tru a vedea modul de abor da -
re de acolo şi vor aduce acasă ex -
pe rienţa dobândită. Iniţial era vi -
zat domeniul chirurgiei car dio -
vas culare, dar vor sosi şi cadre
ca re să pună la punct partea de
dia liză. 

Ultima etapă este expertiza
apro vizionării cu materiale. “Ex -
pe rienţa noastră demonstrează că
cel mai important lucru este să le
arăţi colegilor din clinicile cu
care lucrăm ce să nu cumpere, ce
es te doar scump şi modern între
ghi limele, dar adesea ineficient”
– a precizat dr. Vogt. 

În final, prin ţul Ştefan Di mi -
trie Sturdza a con cluzionat că
“ve nirea prof. Vogt este o şansă
enor mă pentru Spitalul din Lu -
goj, cel mai mare din ţară pe vre -
mea Regelul Fer di nand. El va tri -
mite echipa ne ce sară care va ară -
ta drumul cel bun, pe care l-a
ales şi dl. primar. Eco nomistul
nos tru va arăta ce tre buie făcut
ca acest spital să mear gă, restul
de pinde de sus ţinerea medicilor
şi chiar a ce tă ţe nilor Lugojului”.
Prin ţul Sturdza a iniţiat o acţiune
si  mi la ră şi la Spitalul de Copii
“Sf. Ma ria” din Iaşi.

Municipalitatea celebrează 
bătrânii urbei
La festivitate a  participat şi primarul oraşului Jena,
domnul Albrecht Schröter

Comunitară s-au deplasat la do mi ci liul
bă trânilor, pentru a le înmâna di plo me -
le şi premiile cuvenite. Fiecare vârst  -
nic a primit suma de 300 de lei, iar
unul dintre premianţi a primit 600 de
lei, întrucât a împlinit 90 de ani şi a
ani versat şi 50 de ani de căsnicie. Aş
vrea să vă spun că am invitat lângă mi -
ne la festivităţi pe domnul Albrecht
Schrö ter, primarul din Jena, care a fost
im presionat de faptul că aproape ju mă -
tate din cei prezenţi ştiau să vor beas că
limba germană, astfel că a pu tut să dis -
cute direct cu aceştia”, a de cla rat Fran -
cisc Boldea, primarul mu nicipiului.

La fel ca şi acum, anul trecut, de
ziua Sfântului Mare Mucenic Gheor -
ghe, în data de 23 aprilie 2009, mu ni -
ci palitatea  lugojană şi-a omagiat
vârst nicii, 120 de persoane cu vârste
ve nerabile şi cupluri având peste 50
de ani de căsătorie neîntreruptă pri -
mind un simbol al respectului pentru
vâr sta înaintată ori pentru înţe lep ciu -
nea şi răbdarea de care au dat dovadă,
îm plinind o jumătate de veac petrecut
ală turi de partenerul de viaţă.

În ajunul unei alte mari sărbători,
Ador mirea Maicii Domnului, în data
de 10 august 2009, dl. Primar Fran cisc
Boldea şi Direcţia de Asistenţă So cială
Comunitară a  decernat di plo me le şi
premiile în valoare de 300 lei/cuplu
sau persoană vârstnică în eta te de peste
90 de ani unui număr de 250 cupluri şi
14 persoane cu vârstă venerabilă.

Conducere nouă în fruntea Spitalului Municipal
Întreaga structură a instituţiei va fi reorganizată, în scopul eficientizării activităţii

pentru spital şi lor trebuie să le dăm im por -
tan ţa cuvenită. În acelaşi timp însă trebuie
să menţinem secţiile care sunt eficiente prin
activitatea ce o desfăşoară şi nu să înfiinţăm
al tele noi aşa cum propun unii.” 

În acest context, şeful executivului a
pre cizat că pe lângă celelalte măsuri se va
în cerca şi privatizarea unor secţii, astfel în -
cât activitatea din spital să se eficientizeze.
Se va încerca de asemenea la următoarea
rec tificare de buget suplimentarea sumei de
500.000 lei deja aprobată pentru spital, ştiut
fiind faptul că numai în ultimele 3 luni spi -
talul a mai înregistrat pierderi de 800.000
lei, pe lângă cele 2.600.000 lei existente
înainte de preluarea lui. 

“Cred că spitalul este de interes pentru
toţi cetăţenii oraşului şi chiar dacă am să su -
păr pe unii am să-mi asum răspunderea şi
am să fac tot posibilul ca să-l pun pe pi cioa -
re” a concluzionat edilul şef.

Unitatea de Primire Urgenţe ar trebui
subvenţionată de către minister
Primarul Francisc Boldea a purtat o serie de
dis  cuţii şi cu dl. Mihai Grecu, reprezentantul
Ser   viciului de Primire Urgenţe din cadrul
Spi   talului Judeţean Timişoara, căruia i-a so li  -
ci tat sprijinul pentru a obţine sub ven ţio na rea
Uni tăţii Primire Urgenţe de către Mi nis terul
Sănătăţii, şi nu de către Casa de Asi gu rări de
Sănătate. „Doresc aceasta în tru cât anul trecut,
îm preună cu domnul di rec tor Flo rin Voi ches -
cu şi domnul director me dical Sep timiu Gâr -
bea, am reuşit acest lu cru. Din pă cate, prin
ne implicarea ma na ge rială din 2010, Uni tatea
Primire Ur gen ţe a fost pre luată în ce pând din
data de 1 iu nie, aspect cu care nu sun tem de
acord, în tru cât chel tu ie li le de per so nal numai
cu acest ser viciu sunt de 100.000 lei. În aceste
con diţii, s-ar crea pen tru acest an un minus de
700.000 lei, im po sibil de su por tat din bugetul
local”, a subliniat domnul primar.

M o n i t o r u l  d e  L u g o jaugust 2010
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Preafericitul Părinte Dr.
DANIEL Ciobotea, Pa -
triar hul Bisericii Or to do -

xe Române   s-a născut la 22 iu -
lie 1951 în localitatea Do breşti,
comuna Bara din judeţul Timiş.
Şcoala primară a urmat-o în sa -
tul natal, iar ulterior a absolvit
Li ceul „Coriolan Brediceanu”.

RAMONA ŢĂRANU

După absolvirea examenului de
ba calaureat se înscrie ca student la
In stitutul Teologic Universitar din
Si biu, unde obţine diploma de
licenţă în teologie. 

În perioada 1974 – 1976 frec -
ven tează cursurile de doctorat la
In stitutul Teologic Universitar din
Bu cureşti, Secţia sistematică sub
în drumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru
Stăniloae.

La 15 iunie 1979 îşi susţine te -
za de doctorat la Facultatea de Teo -
logie Protestantă din Strasbourg.

În 1987 intră în viaţa monahală
la Mănăstirea Sihăstria, cu numele
Da niel, avându-l ca naş de că lu gă rie
pe Preacuviosul Părinte Ar hi man -
drit Cleopa Ilie. În anul 1988 de vine
con ferenţiar la Catedra de Mi siune
Creş tină a Institutului Teo logic Uni -
ver sitar Ortodox din Bucureşti.

Este ales şi hirotonit Episcop-
vi car al Arhiepiscopiei Timişoara
în luna martie a anului 1990, iar în
lu na iunie a aceluiaşi an este ales
Ar hiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit
al Moldovei şi Bucovinei.

Din 1992 este profesor de teo lo -
gie la Facultatea de Teologie Or to -
doxă Dumitru Stăniloae din ca drul
Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi, iar
din anul 2000 este membru ti tular al
Academiei Internaţionale de Ştiinţe
Religioase de la Bru xelles. Este

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Relaţia dintre municipiul Lugoj şi
ora şul Nisporeni (Republica Mol -
do va) aniversează în acest an fru -
moa sa vârstă de 10 ani. Iniţiativa
aces tei înfrăţiri a venit în vara anu -
lui 2000 din partea oraşului Nis po -
reni, ca urmare a relaţiei existente
în tre postul de radio Europa Nova
din Lugoj şi postul similar deschis
la Nisporeni, cu ajutorul pro fe so ru -
lui Josif Constantin Drăgan şi al
Fun daţiei Europene Drăgan. Pri mul
contact oficial a avut loc în anul
2000 când o delegaţie din ca re au
făcut parte consilierii locali Ni cu
Bădina şi Ioan Barboni s-a de plasat
la Nisporeni. În perioada ime diat
următoare Primăria Lugoj a purtat o
intensă corespondenţă cu Primăria
Nisporeni, cores pon den ţă care s-a
finalizat în data de 3 iu n ie 2001 cu
semnarea Pro to co lului de Înfrăţire.  

De la semnarea protocolului de
înfrăţire până în prezent, re la ţii le
dintre cele două oraşe s-au dez vol -
tat continuu, materializându-se în
fiecare an cu vizite oficiale reci pro -
ce cu ocazia Zilei Municipiului Lu -
goj, Rugii Lugojene şi Hramul ora -
şului Nisporeni, precum şi cu alte
proiecte de colaborare. Unul din tre
acestea s-a materializat chiar în pri -
mă vara acestui an, atunci când o
de legaţie din oraşul Nis poreni a do -

nat Lugojului 100 de puieţi de nuc,
în semn de prie te nie. „Este cea mai
frumoasă în tâm plare a noastră cu
Nis poreniul, pen tru că e o întâm pla -
re de suflet”, de clara atunci pri ma rul
Lugojului, mul ţumind toto da tă
pentru donaţia pri mită. La rân dul
său, re pre zen tan tul mu ni ci pa li tă ţii
din Nis po reni, Ion Gangan, spu nea:
„Este un moment im por tant pentru
prie te nia oraşelor noas tre înfrăţite,
Nis po reni şi Lugoj. Acest lucru va
da ră dăcini şi mai adânci prieteniei
noas tre care du rea ză de aproape
zece ani. Sunt la a treia vizită în Lu -
goj şi îmi pare bine că vorbesc în
limba mamei, că vor besc cu ace laşi
popor de care is to ria, la un mo ment
dat, ne-a despărţit”.

Tabără anuală pentru 40 
de copii
Tot în cadrul relaţiei de înfrăţire
din tre cele două oraşe, au avut loc
vizite reciproce şi schimburi de
experienţă. Unul dintre cele mai
im portante proiecte constă în acor -
da rea unor burse de studii pentru
elevi şi studenţi din Republica
Mol dova, proiect care a fost iniţiat
şi este susţinut în colaborare cu
Fun daţia Europeană Drăgan. 

De asemenea, în fiecare vară,
un grup de copii din Republica
Mol  dova petrec 10 zile în tabără la
Sur  duc, cheltuielile fiind acoperite

ex  clusiv din bugetul local. Şi în
acest an, în perioada 10 – 20 au gust,
40 de copii de la Nisporeni, ală turi
de profesorii însoţitori, au pe trecut
va canţa în România, fiind în cântaţi
că li s-a oferit această po si bi litate:
„Mă bucur foarte mult că am putut
să vin la Lugoj. Am pe tre cut aici o
vacanţă foarte fru moa să şi mi-aş
dori mult să mai pot veni şi anul
viitor. Cel mai mult mi-a plăcut
Castelul de la Hu ne doara. Vreau să
mul ţumesc tuturor ce lor care fac
po sibil acest lucru”, ne-a declarat
Mariana P. Un alt elev, Ioan I., a
fost impresionat de ex cursia făcută
în judeţul H u ne doa ra, la Sar mi se -
ge tuza şi la Ce ta tea Devei: „a fost
foar te frumos. Mi-aş dori foarte
mult să mai vin în România”. „Sun -
tem încântaţi de con diţiile de ca za -
re, de toate lo cu rile pe care le-am
vi zitat şi eu cred că pentru toţi copiii
această tabără a fost un exemplu
pentru a face bine la rândul lor”, a
de clarat Va sile Văcari, profesorul
con ducător al grupului. 

Prezent la Surduc, pentru a le
ura copiilor bun venit, primarul
Fran  cisc Boldea a spus: „Aşa cum
noi am fost şi suntem ajutaţi de că -
tre oraşul Jena, este o datorie mo rală
ca, la rândul nostru, să îi ajutăm pe
cei aflaţi într-o situaţie mai di fi ci lă,
mai ales că suntem fraţi, avem ace -
laşi sânge şi vorbim aceeaşi limbă”. 

ANUNŢ
Primarul Municipiului Lugoj dl. prof. ing. Francisc Constantin
Bol dea intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind
con ferirea titlului de “Cetăţean de onoare” al municipiului Lugoj
dom nului Simion Popescu, Maestru Emerit al Sportului, Antrenor
Emerit. Proiectul de hotărâre împreună cu referatul se afişează la
se diul Primăriei Municipiului Lugoj şi se publică pe site-ul in -
stituţiei, conform procesului – verbal nr. 54.976 din  10.08.2010.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Joi, 26 august, Sala de Con si -
liu din cadrul Primăriei Lugoj
va găzdui o nouă şedinţă or di -
nară a aleşilor locali. „Voi pro -
pune, pentru prima dată în
man datul meu, acordarea ti -
tlului de cetăţean de onoare
dom nului Simion Popescu, ce -
tăţean lugojean care a luptat în
echipa de greco-romane a Ro -
mâniei. 

Dintre realizările sale,
amintesc: 10 titluri de campion
naţional, campion european
(1967), vicecampion mondial
(1967), medalia de bronz la
Olim piada din Mexic din
1968, campion mondial
(1969), campion mondial în
Ca nada (1970). În calitate de
antrenor al echipei naţionale
de juniori a obţinut 12 titluri
eu  ropene şi opt titluri mon -
diale, iar ca antrenor al echipei
na ţionale de seniori s-a re -
marcat prin trei titluri olim -
pice, opt medalii de argint, opt

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj titular al proiectului Plan Urbanistic
General - Municipiul Lugoj, jud Timiş anunţă publicului interesat
următoarele:

Decizia etapei de analiză a calităţii raportului de mediu este de
emitere a avizului de mediu.

Următoarele documente pot fi consultate la sediul Primăriei
Municipiului Lugoj, P-ţa Victoriei, nr. 4, de luni până vineri, între
orele 08:00 - 15:00;

- planul adoptat;
- o declaraţie privind modul în care consideraţiile privind

mediul au fost integrate în plan, modul în care raportul de mediu a
fost pregătit, modul în care opiniile exprimate de public şi de alte
autorităţi au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere
a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan
avizate în comparaţie cu alte alternative prezentate;

- măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra
mediului.

Ştiri din oraşul tău
Staţie provizorie de depozitare a deşeurilor
În urma discuţiilor purtate de către administraţia locală cu Con si liul
Judeţean Timiş şi cu Agenţia de Mediu, în aceste zile se con struieşte
la Lugoj o staţie provizorie de depozitare a deşeurilor, un de vor fi
depozitate deşeurile până la deschiderea deponeului de la Ghizela.
Aceasta are o suprafaţă de 13.225 mp, fiind situată în apro pierea
gropii de gunoi care a fost închisă. „Deja majoritatea lu crărilor au
fost realizate. S-a aşezat folia de plastic pentru pro te jarea solului, s-
a pus o parte din stratul de balast şi în acelaşi timp se lucrează la
gardul de împrejmuire. Mai urmează realizarea unui canal de
levigat pentru scurgerea apelor pluviale lucrările ur mând a fi
finalizate până sâmbătă. O dată cu deschiderea primei ce lule de la
depozitul zonal Ghizela această staţie va fi închisă, având obligaţia
de a transporta în cel mult un an tot ce s-a strâns aici”, a declarat
Franscisc Boldea, primarul municipiului Lugoj. LIVIU SAVESCU

Cetăţeni de onoare

PREAFERICITUL
PĂRINTE DANIEL,
PATRIARHUL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE

membru fondator şi mem bru de
onoare al Comisiei Na ţio nale a
Monumentelor Istorice (Bu cureşti).

În anul 2000 i-a fost acordat Or -
dinul Serviciului Credincios în rang
de Mare Cruce acordat de că tre
Preşedintele României. A ob ţi nut
premiul Pro Humanitate la Ber lin în
2002, acordat de Fundaţia Eu -
ropeană pentru Cultură Pro Europa.

Este Doctor Honoris Causa al
Uni versităţii Catolice Sacred Heart,
Fair field, Connecticut – SUA din
2003, precum şi a numeroase uni -
versităţi din ţară.

Pentru vasta activitate în do me -
niul ecumenic şi promovarea pe
plan internaţional a valorilor or to do -
xiei, la data de 24 octombrie 2005,
Preafericitului Părinte Pa triarh Da -
niel i s-a decernat Titlul de Cetăţean
de Onoare al Mu ni ci piu lui Lugoj 

La 12 septembrie 2007, Co le -
giul Electoral Bisericesc l-a ales în
funcţia de Arhiepiscop al Bu cu reş -
tilor, Mitropolit al Munteniei şi Do -
b rogei, Patriarh al Bisericii Or to -
doxe Române şi Locţiitor al Tro nu -

lui Cezareei Capadociei. În tro ni za -
rea Preafericitului Patriarh Daniel
s-a făcut la Catedrala Patriarhală
din Bucureşti în data de 30 sep -
tembrie 2007.

Este fondator de instituţii, din tre
care amintim: Facultatea de Teo lo -
gie Ortodoxă Dumitru Stă ni loae,
Cen trul Mitropolitan de Cer ce tări
T.A.B.O.R., Biblioteca Ecu me nică
Du mitru Stăniloae, Insti tu tul Ecu -
me nic Sf. Nicolae, Institutul Cul -
tural – Misionar TRINITAS, Cen -
trul de presă „Basilica” ce cu prin de:
Ra dio Trinitas, TV Trinitas, Zia rul
Lu mina, Agenţia de  tiri „Ba silica”
şi Biroul de Presă al Pa triarhiei Ro -
mâne.

De asemenea este fondatorul ur -
mă toarelor publicaţii: „Vestitorul
Or  todoxiei” – Periodic de infor ma -
ţie bisericească, teologie şi spi ri tua -
li tate al Patriarhiei Române, „Can -
dela Moldovei” - Buletinul oficial al
Mi tropoliei Moldovei şi Bucovinei
„Teologie şi Viaţă” - Revistă de
gândire şi spiritualitate, „Lumina”,
primul cotidian creştin din România.

Un deceniu de prietenie între Lugoj 
şi Nisporeni

Lugojul va avea un nou
cetăţean de onoare

me dalii de aur la campionatele
mondiale. Totodată, a fost dis -
tins cu Ordinul Meritul Spor -
tiv Clasa a III-a, Medalia Or -
dinul Sportiv Clasele I, II, III,
Maestru al Sportului, Maestru
Emerit al Sportului, Antrenor
Emerit, Ordin de Cavaler. Nu
cred că există un sportiv de
talia sa în istoria Lugojului”, a
de clarat Francisc Boldea, şe -
ful executivului lugojean. 
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Spectacol folcloric de excepţie 
În cursul după-amiezei, de la ora
17.30, la Biserica Ortodoxă
„Adormirea Mai cii Domnului” a
fost oficiată Sluj ba de Vecernie,
iar la ora 18.00, Ru ga Lugojană  a
fost deschisă de pro topopul Ioan
Cerbu împreună cu tinerii Alina
Nemeş şi Denis Ma giaru, care au
pre zentat şi un vechi obicei – „In -
trarea fetei mari în joc”. Gazdele
şi oaspeţii s-au prins apoi în tra di -
ţionala Horă Lu go jană, într-un
spectacol folcloric de excepţie
susţinut de interpreţii de muzică
populară Petrică Moise, Ra mona
Viţa, Camelia Bojin Cio cu, Dana
Gruescu, Florin Busuioc, Va nesa
Jarja, Andreea Dragoman, La risa
Lungu, acompaniaţi de orchestra
Ansamblului folcloric „Lu go ja -
na”, condusă de saxo fo nis tul Ionel
Groza, din care au mai fă cut parte
instrumentiştii Petrică Vi ţa, Luţă
Popovici şi Titel Brestovicean.
Lu gojenii au avut astfel pri le jul să

Continuare din pag. 1 LIVIU SAVESCU

Una dintre cele mai importante
pro bleme cu care s-a confruntat
ad ministraţia locală în această pe -
rioadă a fost cea a res truc tu rării
personalului. Noua or ga ni gra mă
precum şi notele de fun da men tare
au fost aprobate în una ni mitate de
Agenţia Naţională a Func -
ţionarilor Publici. Această or -
ganigramă cuprinde 283 de pos -
turi din 284 posibile. Din to ta lul
acestora au fost prevăzute şi 20 de
posturi vacante pentru ser vi ciile
cu deficit de personal, cum sunt
cele de investiţii şi ca dastru, dar
şi pentru noile com partimente ce
vor fi înfiinţate cu scopul de a
eficientiza activitatea primăriei.

Restructurarea personalului
s-a făcut pe trei Direcţii cu trei
Ser vicii şi trei Birouri restul fiind
com partimente. Cele mai mari
pro bleme au fost la Direcţia de
Evi denţă a Populaţiei care a fost
trans formată în Serviciu şi care
va avea doar 7 angajaţi din 23. La

fel de dificilă a fost şi situaţia la
Po liţia Comunitară unde din 73
de posturi au rămas 45. 

Astfel, în aparatul de spe cia -
litate al primarului vor funcţiona:
Di recţia de Administraţie Publică
Lo cală, Direcţia Economică şi
Direcţia de Investiţii. Cele trei
ser vicii sunt: Serviciul Financiar
Con tabil, Serviciul Taxe şi Im po -
zite şi Serviciul Patrimoniu.
„Pentru a eficientiza activitatea
apa ratului de specialitate din pri -
mărie au apărut în plus Com par -
ti mentul de Administrare a
Străzilor, Compartimentul Mediu
separat de Urbanism şi a apărut
com partimentul de Asistenţă Me -
di cală, Învăţământ şi Culte”, a
pre cizat Francisc Boldea, pri -
marul Municipiului Lugoj.

Mai multă eficienţă 
în activitatea Primăriei

Noua organigramă a apa ra tului
administraţiei publice locale a
fost aprobată în cadrul şedinţei

Iluminat arhitectural pentru
clădirile istorice lugojene

Duminică seara, cu prilejul
tradiţionalei Rugi Lugojene,
mu ni cipalitatea a inaugurat
iluminatul arhitectural al
Catedralei Greco-Catolice din
municipiu. Urmează realizarea
iluminatului ar hitectural pentru
Biserica Ortodoxă „Învierea
Domnului”, Bi se rica Re for -
mată, Colegiul Naţional „Co -
rio lan Brediceanu”, Teatrul
Mu ni cipal „Traian Gro ză -
vescu”, precum şi pentru Po -
dul de Fier. „Do rim să dăm în
folosinţă noile sisteme
arhitecturale până la Sfin tele
Să r  bători de Iarnă”, a precizat
şeful executivului lu go jean.
Valoarea in vestiţiei este
cuprinsă în Contractul privind
con ce sionarea ilu minatului
public. În paralel, au demarat
lucrările de mo dernizare a ilu -
minatului public şi în satul
aparţinător Măguri. A.M.

Investiţii în derulare la Lugoj
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea a finalizat lucrările la zidul de sprijin care permite
con struirea aleii pietonale între Podul de Fier şi Piaţa Agroalimentară
„Geor ge Coşbuc”. Lucrările de amenajare a noii alei vor debuta la
sfâr şitul acestei luni. În paralel vor fi făcute achiziţiile pentru
următoarele obiec tive de investiţii: refacerea faţadei clădirii Primăriei,
refacerea fa ţadei Bibliotecii Municipale, modernizarea Pieţei
Agroalimentare „George Coşbuc”, reabilitarea reţelei de canalizare,
respectiv a celei de ali mentare cu apă în localităţile Tapia şi Măguri. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

La Lugoj a debutat deja cea de-a
doua etapă de reabilitare a re ţelei
de canalizare, pentru care a fost
organizată licitaţia şi care cu -
prinde străzile Comuna din Pa ris,
Oltului, 13 Decembrie şi Brân -
duşelor. De asemenea, în cursul
acestei săptămâni vor fi scoa se la
licitaţie şi lucrările de rea bilitare
a reţelei de alimentare cu apă.

Totodată, a fost finalizată do -
cumentaţia pentru achiziţia ur -
mă toarelor obiective: reabilitarea
clă dirii Primăriei, reabilitarea
clă dirii Bibliotecii Municipale,
exe cuţia alimentării cu apă a sa -
tului Tapia şi realizarea uti li tă -
ţilor pentru zona rezidenţială Mă -
guri - alimentarea cu apă şi ener -
gie electrică, amenajarea dru mu -
rilor de acces.

Primarul municipiului, Francisc
Bol dea, s-a întâlnit la sfârşitul lunii
tre cute, cu cei peste 100 de co mer -
cianţi care îşi desfăşoară ac ti vi ta -
tea în Bazarul din incinta Pieţei
Agroa limentare „George Coşbuc”.
În urma discuţiilor, au fost re zol -
va te aproape în totalitate pro ble -
me le de ocupare a locurilor din ba -
zar. În ceea ce priveşte lucrările la
cel de-al doilea corp al bazarului,
în data de 28 iulie a fost efectuată

Re cepţia nr. 1, urmând ca pe bază
de anexă să se stabilească lucrările
ce trebuie remediate. Vor fi pre vă -
zu te aici ca lucrări suplimentare,
ilu  minatul şi închiderea dinspre
spla i ul Morilor. „În consecinţă, am
eli berat de comercianţi zona din
spa te a Pieţei „George Coşbuc”,
ur mând ca după terminarea pro -
iec tului să demareze şi lucrările de
mo dernizare a acesteia” a precizat
edi lul şef. L.S.

Reduceri de personal în instituţiile bugetare
ex traordinare a Consiliului Mu -
ni ci pal Lugoj din data de 5 au -
gust. În urma restructurării, sunt
afectate în jur de 40 persoane,
care însă vor avea posibilitatea
de a ocupa posturile vacante ră -
mase disponibile. 

„În urma acestei reor ga ni -
zări, din aparatul de specialitate
al primarului vor dispărea trei
posturi, de la Biblioteca Mu ni ci -
pală un post, de la Muzeul de Is -
torie un post, de la Serviciul Târ -
guri şi Oboare două posturi, de la
Poliţia Comunitară opt posturi,
iar de la Direcţia de Evidenţă a
Po pulaţiei 17 posturi”, a declarat
şeful executivului lugojean.

Zilele trecute, la sediul Pri -
mă riei a fost afişată lista pos tu -
rilor vacante, persoanele dis po -
ni bilizate având posibilitatea de
a ocupa în condiţiile legii aceste
posturi. Persoanele care nu vor
reuşi să ocupe aceste posturi vor
primi un preaviz de 30 de zile.
Pentru tot acest proces au fost în -
toc mite toate documentele le ga -
le, a fost informat Sindicatul din
Primăria Lugoj, precum şi Agen -
ţia Naţională a Funcţionarilor
Pu blici. Prin această nouă or ga -
ni gramă va fi eficientizată ac ti vi -
tatea Primăriei, răspunderea fiind
repartizată de această dată pe
ver ticală, spre deosebire de mo -
mentul actual când este pe ori -
zontală.

Discuţii cu reprezentanţii
Sindicatului Forum
În acest context, edilul şef a pur -
tat o serie de discuţii cu re pre zen -
tanţii Sindicatului „Forum” din
cadrul Primăriei Mu ni ci piu lui
Lugoj, în legătură cu re du ce rile
de personal: „Până în pre zent, am
înştiinţat funcţionarii pu blici care
urmează să fie dis po nibilizaţi, am
afişat lista pos turilor vacante,
pre cum şi con di ţii le specifice
pen tru ocuparea aces tora şi am
pro pus func ţio na rilor să îşi ex -
prime opţiunea în ceea ce pri -
veşte ocuparea pos tu ri lor va can -
te. În cazul în care o sin gură per -
soa nă îndeplineşte con diţiile ne -
ce sare, aceasta va ocu pa imediat
postul vacant. Da că sunt mai
multe persoane în aceeaşi si tua -
ţie, se va susţine concurs pentru
ocu parea postului”.

Oaspeţi de seamă 
la Ruga Lugojană
Cea mai importantă zi din viaţa oraşului a fost marcată de
prezenţa  profesorului doctor Paul Vogt, a prinţului
Ştefan Dimitrie Sturdza şi a delegaţiilor din străinătate

petreacă alături de cei mai cu nos -
cuţi interpreţi de folclor din Ba nat:
„E bine că avem şi noi unde să
ieşim. Mai ales acum, pe timp de
cri ză, când nu ne-am putut permite
să plecăm niciunde. Aşa putem să
ne bucurăm de muzică bună şi de
o sea ră frumoasă, chiar cu bani pu -
ţini”, ne-a mărturisit Ana Elena P.,
pen sionară. La rândul său, Ioan S.
ca re crede că „asemenea spec ta -
cole sunt binevenite”, a petrecut o
seară mi nunată alături de soţie şi
copii. 

De la ora 19.00, oficialii lu go -
jeni şi oaspeţii din ţară şi străinătate
au participat la vernisajul expoziţiei
de port popular, “Din lada cu zes -
tre”, deschisă la Galeria Pro-Arte. 

O seară de neuitat 
pentru iubitorii de rock
Începând cu ora 20.00, pe platoul
Ca sei de Cultură a Sindicatelor, au
con certat formaţiile “Trio Pum p -
kins”(Szeged), “Persona” (Ti mi -
şoa ra) şi “AB/CD”(Budapesta),
bun prilej pentru iubitorii de mu zi -

că rock să petreacă o seară de ne ui -
tat în compania soliştilor, care au
creat o atmosferă incendiară, in ter -
pre tând melodii din repertoriul ves -
titei formaţii AC/DC. „Muzică bu -
nă, vreme frumoasă şi distracţie
ma ximă! Ne simţim foarte bine şi
am vrea ca asemenea concerte să
fie organizate mai des”, ne-a spus
Geor giana S.B. din Lugoj. De alt -
fel, spectacolul trupei rock din Un -
ga ria a reunit pe Platoul Casei de
Cul tură câţiva mii de fani ai acestui
gen de muzică. 

Seara, a fost inau gurat ilumi na -
tul ornamental al Catedralei Greco-
Catolice, iar conform tradiţiei,
Ruga Lugojană s-a încheiat, oficial,
la miezul nopţii, în Piaţa “J. C.
Drăgan”, cu focuri de artificii.

În ceea ce priveşte fondurile
alo cate organizării Rugii Lugojene,
şeful executivului a ţinut să pre ci -
ze ze că doar focurile de artificii şi
cele două instalaţii de sonorizare au
fost plătite din bugetul local. Restul
cheltuielilor au fost asigurate ex clu -
siv din sponsorizări.

Continuă lucrările 
de reabilitare a reţelei 
de apă şi canalizare

Bazar nou pentru comercianţii
din Piaţa „George Coşbuc”
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale aparatului de

specialitate al Primarului Municipiului
Lugoj, ca urmare a reorganizării

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului Resurse Umane nr. 52.206 din 27.07.2010;
Având în vedere Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş nr. 8099/S4 din 13.07.2010;
Având în vedere Avizul A.N.F.P. nr. 489039 din 22.07.2010;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
În conformitate cu prevederile art. 100, art. 107 alin. (1) şi (3), art. 1071 şi art. 112 din Legea

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală  - republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (1) 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 organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Lugoj, ca urmare a reorganizării, conform anexelor care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Procedurile legale generate de reorganizare se vor aplica în termen de 40 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Resurse
Umane.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcţiei Administraţie Publică Locală;
- Compartimentului Resurse Umane;
- Direcţiei Economice;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Nr. 127 din 05.08.2010

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului de venituri

şi cheltuieli pe anul 2010 ale
S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având in vedere adresa S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj nr. 48.817 din 12.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 10 din 24.06.2010;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 49.222 din 14.07.2010; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 25.02.2010 privind aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale S.C. "Meridian 22” S.A. Lugoj; 
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj; 
Având în vedere Art. IV din O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor

publice;
În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea 31/1990 privind societăţile

comerciale, republicată, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală - republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată,

modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj
pe anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului, judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Serviciului Administraţie Locală, Juridic;
- Direcţiei Economice;
- S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj;
- Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Nr. 106 din 29.07.2010
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HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului de venituri şi

cheltuieli pe anul 2010 ale 
S.C. "Salprest" S.A. Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având in vedere adresa S.C. "Salprest" S.A. Lugoj nr. 48.939 din 13.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7 din 12.07.2010;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 49.644 din 15.07.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 25.02.2010 privind aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al S.C. "Salprest" S.A. Lugoj;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;   
Având în vedere Art. IV din O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor

publice;
În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea 31/1990 privind societăţile

comerciale, republicată, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală - republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată,

modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli ale S.C. "Salprest" S.A. Lugoj pe anul
2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. "Salprest" S.A. Lugoj.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului, judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Serviciului Administraţie Locală, Juridic;
- Direcţiei Economice;
- S.C. "Salprest" S.A. Lugoj;
- Cetăţenilor municipiului Lugoj, prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Nr. 107 din 29.07.2010

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 53.115 din 02.08.2010;
Având în vedere Referatul Biroului Investiţii nr. 53.132 din 02.08.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 02.03.2010 privind aprobarea bugetului local

pe anul 2010;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia

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

republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. - Se aprobă  rectificarea bugetul local pe anul 2010, conform anexelor care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

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

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Serviciului Administraţie Locală, Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Biroului Investiţii;
- Celor interesaţi, prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Nr. 128 din 05.08.2010

HOTĂRÂREA
privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 67
din 29.04.2010 privind aprobarea procedurii de acordare a
înlesnirilor la plata accesoriilor datorate bugetului local pentru
neplata la termen a impozitelor pe  clădiri şi terenuri 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei Impozite şi Taxe, Executori Bugetari nr. 49.244 din 14.07.2010;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
În conformitate cu art. 125 din O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală – republicată,

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

publică locală - republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (2) 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 completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 29.04.2010 privind aprobarea
procedurii de acordare a înlesnirilor la plata accesoriilor datorate bugetului local pentru neplata la termen
a impozitelor pe clădiri şi terenuri cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

“Prezenta procedură se aplică pentru cererile depuse după data de 01.05.2010.”
Art. 2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Impozite şi Taxe,

Executori Bugetari.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Serviciului Administraţie Locală, Juridic;
- Direcţiei Impozite şi Taxe, Executori Bugetari;
- Celor interesaţi, prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Nr. 108 din 29.07.2010

CĂLIN GONGOLA

În cadrul şedinţei ordinare
din data de 29 iulie, Consiliul
Local Municipal Lugoj a validat
mandatul de consilier local al lui
Anucin Bogo - Octavian, de -
sem nat de Partidul Democrat Li -

beral să ocupe locul rămas va -
cant în Consiliul Local Lugoj, în
urma decesului consilierului
Bujor Stanciu.

Anucin Bogo - Octavian s-a
nascut la Lugoj, la 22 ianuarie
1968. Domnia sa a absolvit
Liceul "Coriolan Brediceanu" şi
Fa cultăţile de Drept şi de Psi -
hologie, fiind de profesie
psiholog. În perioada 1988-1990
a lucrat ca agent de turism la Bi -
roul de Turism pentru Tineret
Ti miş, iar din 1990 şi până în
pre zent la Fundaţia Judeţeană
pentru Tineret Timiş, al cărei
director executiv este în mo -
mentul de faţă. De asemenea,
Anucin Bogo este lector uni -
versitar asociat la Universitatea

"Mihai Eminescu" din Ti mi -
şoara, Facultatea de Psihologie,
vicepreşedinte al Uniunii Sâr -
bilor din România şi preşedinte
al grupului de prietenie Ro -
mânia - Serbia.

În ceea ce priveşte
activitatea sa politică, Anucin
Bogo - Octavian a fost secretar
al P.U.N.R. Lugoj în pe -
rioada1994 - 1998 şi vice pre -
şedinte judeţean al aceleiaşi for -
maţiuni politice între 1998 -
2000. Timp de şase ani a fost
con silierul actualului deputat
PDL Valeriu Tabără. Între anii
2001 - 2006 a fost membru al
Par tidului Social Democrat, iar
din anul 2007 este membru al
PDL Lugoj.

Un nou consilier în Consiliul Local Municipal

ANUNŢ
Primarul Municipiului Lugoj dl. prof. ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să promoveze

Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Lugoj, a
unei suprafeţe de 1,46 ha situate în municipiul Lugoj.

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj şi se
publică pe site-ul instituţiei, conform procesului – verbal nr. 55.624 din  12.08.2010.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în

Lugoj, P-ţa. Victoriei, nr. 4, cod fiscal 4527381,
anunţă scoaterea la licitaţie în vederea închirierii,
unui spaţiu comercial situat în  Bazarul Pieţei G.
Cosbuc – Boxa 1, pentru activitatea de comerţ şi
prestări servicii în suprafaţă de 24 mp.

Data licitaţiei – 10.09.2010 orele 12.00.
Depunerea dosarelor – 30.08.2010 –

06.09.2010
Preţul de pornire al licitaţiei este de: 8

lei/mp/luna.
Taxa licitaţie: 100 lei.
Garanţia licitaţie: 500 lei.
Condiţiile de participare: conform do cu -

mentaţiei de atribuire (caietul de sarcini).
Informaţii suplimentare şi documentaţia de

atribuire (caietul de sarcini) se pot obţine de la
Primăria Municipiului Lugoj, Birou autorizaţii,
liberă iniţiativă, comercial, contracte, camera 112,
zilnic între orele 8.00 – 14.00.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în

Lugoj, P-ţa. Victoriei, nr. 4, cod fiscal 4527381,
anunţă scoaterea la licitaţie în vederea închirierii
unui spaţiu comercial situat în  Bazarul Pieţei G.
Cosbuc – Boxa 2, pentru activitatea de comerţ şi
prestări servicii  în suprafaţa de 24 mp.

Data licitaţiei: 10.09.2010 orele 12.30.
Depunerea dosarelor: 30.08.2010 –

06.09.2010
Preţul de pornire al licitaţiei este de: 8

lei/mp/luna.
Taxa licitaţie: 100 lei.
Garanţia licitaţie: 500 lei.
Condiţiile de participare: conform do cu -

mentaţiei de atribuire (caietul de sarcini).
Informaţii suplimentare şi documentaţia de

atribuire (caietul de sarcini) se pot obţine de la
Primăria Municipiului Lugoj, Birou autorizaţii,
liberă iniţiativă, comercial, contracte, camera 112,
zilnic între orele 8.00 – 14.00.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa. Victoriei, nr. 4, cod fiscal 4527381, anunţă scoaterea

la licitaţie în vederea închirierii, a unui spaţiu comercial situat în Bazarul Pieţei G. Cosbuc – Boxa 14, pentru
activitatea de comerţ şi prestări servicii în suprafaţa de 24 mp.

Data licitaţiei: 10.09.2010 orele 13.00.
Depunerea dosarelor: 30.08.2010 – 06.09.2010
Preţul de pornire al licitaţiei este de: 8 lei/mp/luna.
Taxa licitaţie: 100 lei.
Garanţia licitaţie: 500 lei.
Condiţiile de participare: conform documentaţiei de atribuire (caietul de sarcini).
Informaţii suplimentare şi documentaţia de atribuire (caietul de sarcini) se pot obţine de la Primăria Municipiului

Lugoj, Birou autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte, camera 112, zilnic între orele 8.00 – 14.00.

MONICA DAVID
Actul de deces se întocmeşte la

se diul serviciului public comunitar lo -
cal de evidenţa persoanelor din pri mă -
ria municipiului, oraşului, sau co -
munei în a cărei rază administrativ te -
ritorială s-a produs decesul, pe baza
de claraţiei verbale făcute de către
mem brii familiei decedatului, iar în
lip sa acestora, de către colocatari, ve -
ci ni, administratorul imobilului, me -
dicul sau alt cadru din unitatea sa ni ta -
ră unde s-a produs decesul.

Declaraţia de deces se face ver -
bal, în termen de 3 zile de la data în -
ce tării din viaţă a persoanei, acest ter -
men cuprinzând atât ziua în care s-a

pro dus decesul, cât şi ziua în care se
face declaraţia.

O data cu declaraţia de deces, de -
clarantul va depune şi următoarele
acte: 

a) certificatul medical cons ta ta tor
al decesului, întocmit şi semnat de
medicul sau cadrul sanitar care a fă -
cut constatarea, în care trebuie con -
semnată cauza decesului; 

b) actul de identitate al celui de ce -
dat; 

c) livretul militar sau adeverinţa
de recrutare, după caz, pentru per soa -
ne le supuse obligaţiunilor militare;

În cazurile în care declarantul nu
poate prezenta actele prevăzute la pct.

b şi c, va declara în scris motivul ne -
prezentării acestora şi datele de stare
civilă ale decedatului.

Când decesul se datorează unei
si nucideri, unui accident sau altor cau -
ze violente, precum şi în cazul gă sirii
unui cadavru, declararea se face în
termen de 48 de ore, socotit din
momentul decesului sau al găsirii ca -
davrului, fiind necesară şi o do va dă
eliberată de Poliţie sau de Parchet, din
care să rezulte că una dintre aceste
autorităţi a fost sesizată despre de ces.

În cazul în care decesul nu a fost
de clarat în termen, pentru întocmirea
ac tului de deces este necesară a pro ba -
rea Parchetului.

Înregistrarea decesului
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Câştigătorii Concursului de Poezie al Festivalului 
“Lucian Blaga” Lugoj, 2010
Anul 2010 a marcat

împlinirea a 115 ani de
la naşterea sctiitorului

şi filosofului Lucian Blaga
(1895 – 2010), care, între anii
1924 – 1926, a locuit, împreună
cu Cornelia Blaga-Brediceanu
(din faimoasa familie lugojană
a Bredicenilor: Coriolan,
Tiberiu, Caius), în “Casa de la
vie” din Lugoj.

ADRIANA WEIMER

În acest context aniversar,
luni, 12 iulie 2010, în Sala de
Lectură a Bibliotecii Uni ver si -
tăţii Europene „Drăgan”, s-a des -
făşurat cea de-a XVI-a ediţie a
Fes tivalului “Lucian Blaga” din
Lu goj, un eveniment cultural de
tra diţie în calendarul anual al Bi -
blio tecii Municipale Lugoj şi tot -
o dată, cea de-a a VII-a ediţie a
Con cursului de Creaţie Poetică
din cadrul festivalului. 

Invitaţii de onoare ai acestei e -
diţii a festivalului au fost: prof. ing.
Francisc Boldea – Primarul Lu -
gojului, Ion Berlovan (Vârşeţ -
Serbia) şi Vasile Barbu (Uzdin -
Serbia). Invitatul special al a ces tei
ediţii a festivalului a fost Ion
Miloş, scriitor şi traducător de
origine română din Suedia, o ca zie
cu care au fost lansate: vo lu mul de
poezie Gândirea ce su râ de –
semnat de Ion Miloş – şi vo lumul
Durerea de a fi român – con -
vorbiri cu Adrian Dinu Ra chie -
ru – semnat de Ion Miloş şi A drian
Dinu Rachieru. Cărţile au fost
prezentate de Gheorghe Jur ma,
Dorin Murariu, Cons tantin Bu -
iciuc, Simona Avram, Ela Iakab.

De la un concurs local, apoi
re gional în anul 2004, Concursul
de Creaţie Poetică din cadrul
Fes tivalului “Lucian Blaga” din
Lu goj a devenit un concurs cu
ca racter internaţional, numărul
ti nerilor participanţi crescând în
fie care an. Astfel, începând cu
anul 2007, de la prima ediţie in -
ter naţională, au participat tineri
crea tori, în limba română, din
Re publica Moldova şi din Ser -
bia, care, alături de tineri creatori
lu gojeni şi din întreaga ţară, au
câş tigat importante premii la
acest concurs. La ediţia din acest
an a Concursului de Creaţie
Poetică au participat peste 50 de

ti neri creatori de poezie, în limba
ro mână, din Serbia (coor do na -
tori: Ion Berlovan – Vârşeţ – şi
Va sile Barbu – Uzdin), Republica
Mol dova (coordonator: Maria
Cio banu – Nisporeni), Spania
(coor donator: Cornel Drinovan –
Ma drid) şi România (coor do na -
tori: Dorin Murariu, Anca Mu ra -
riu, Mihaela Bînă, Ela Iakab, Sil -
via Neagu – Lugoj; Călin Chin -
cea – Berzovia). Poezii ale tu tu -
ror câştigătorilor acestei ediţii au
fost publicate în Antologia Con -
cur sului de Poezie, intitulată În
ma rea trecere, Editura Nagard
Lu goj, 2010, antologie care a fost
lan sată la festivitatea din 12 iulie. 

Juriul (alcătuit din: Dorin Mu -
rariu –preşedinte, Henrieta Sza bo,
Constantin Buiciuc, A driana
Weimer, Simona Avram, Ela
Iakab) a deliberat câştigătorii din
acest an ai Concursului de Crea ţie
Poetică, din cadrul Fes ti va lului
“Lucian Blaga” din Lu goj, pe
grupe de vârstă, astfel: (15 – 19)
Andreea Ghica (Târgovişte -
Dâmboviţa) – Marele Premiu şi
Pre miul Special al Revistei “Ba -
nat” din Lugoj; Maria Fărîmă
(Nis poreni - Republica Moldova)
– Pre miul I şi Premiul Special al

Pri măriei Municipiului Lugoj;
Raul Roşca (Lugoj) – Premiul I şi
Premiul Special al Ziarului „Re -
deşteptarea” Lugoj; Ale xan dra
Câşlariu (Lugoj) – Premiul I şi
Premiul Special al Ziarului „Ac -
tualitatea” Lugoj; Denisa Roş ca
(Lugoj) – Premiul I; An drei -
Cătălin Lasc (Câmpina) – Pre miul
II şi Premiul Special al Zia rului
“Redeşteptarea” din Lu goj; Raluca
Olariu (Lugoj) – Pre miul II; Eva
Denes (Lugoj) – Pre miul II;
Evelyn Popa (Lugoj) – Pre miul II;
Maria Teodora Miclea (Getafe -
Spania) – Premiul II şi Pre miul
Special al Primăriei Mu nicipiului
Lugoj; Daciana Că ră baş
(Berzovia) – Premiul II; Mi ru na
Ana Crăciun (Lugoj) – Pre miul II;
Laura Balaci Duma (Lu goj) –
Premiul III şi Premiul Spe cial al
Bibliotecii Municipale Lu goj;
Mariana Aurelia Gunţă (O pri şor -
Mehedinţi) – Premiul III; Ro xana
Glăvan (Berzovia) – Premiul III;
Mihaela Baba (Vâr şeţ - Serbia) –
Premiul III şi Pre miul Special al
Primăriei Mu ni ci piului Lugoj;
Elena Omoran (Vâr şeţ - Serbia) –
Premiul III şi Pre miul Special al
Primăriei Mu ni cipiului Lugoj;
Andreea Ci ri teanu (Lugoj) –

Premiul III; Ta tia na Luchian
(Nisporeni - Re publica Moldova)
– Premiul III şi Pre miul Special al
Juriului; Ma rina Scumpia (Vârşeţ -
Serbia) – Pre miul III şi Premiul
Special al Fun daţiei Academia
Civică – Fi lia la Lugoj; Cristina
Mohan (Vâr şeţ - Serbia) – Premiul
III; Du mitru Şargarovschi
(Nisporeni - Republica Moldova)
– Men ţiu ne Specială I şi Premiul
Special al Primăriei Municipiului
Lugoj; An drei Micşa (Vârşeţ -
Serbia) – Men ţiune Specială I şi
Premiul Spe cial al Fundaţiei
Academia Civică – Filiala Lugoj;
Lia Capeţ (Vârşeţ - Serbia) –
Menţiune Spe cială I; Sandra
Fortuz (Vârşeţ - Ser bia) –
Menţiune Specială I; Ni coleta
Muntean (Vârşeţ - Ser bia) –
Menţiune Specială II; Da fin Voin
(Vârşeţ - Serbia) – Men ţiu ne
Specială II; Mădălina Ol tean
(Vârşeţ - Serbia) – Menţiune Spe -
cială II; Loredana Gheorghe (Vâr -
şeţ - Serbia) – Menţiune Spe cială
III; Andreea Marina (Vâr şeţ -
Serbia) – Menţiune Specială III;
Valentina Jivcov (Vârşeţ - Serbia)
– Menţiune Spe cială III. (11 – 14):
Carmita Fe renczi (Lugoj) –
Marele Pre miu pentru Adolescenţi

şi Pre miul Special al Revistei
“Banat” din Lugoj; Maria -
Alexandra Pop (Lugoj) – Premiul
I şi Pre miul Special al Bibliotecii
Mu ni ci pale Lugoj; Bianca Daniela
Gher ghinescu (Reşiţa) – Premiul I;
Isabella Sanda (Lugoj) – Pre miul
I şi Premiul Special al Zia rului
“Actualitatea” din Lugoj; Mi runa
Damian (Lugoj) – Pre miul I;
Cristina Temu (Lugoj) – Premiul
II; Daiana Cristina Mi cu lescu
(Caransebeş) – Premiul II; Lavinia
Linţa (Uzdin - Serbia) – Premiul II
şi Premiul Special al Primăriei
Municipiului Lugoj; Ion Linţa
(Uzdin - Serbia) – Premiul II; Ana
Truican (Ber zovia) – Premiul III;
Sara Şest (Berzovia) – Premiul III;
Ema nuela Petcu (Berzovia) –
Men ţiune Specială I; Olivia
Stepan (Berzovia) – Menţiune
Specială I; Sebastian Trufea
(Berzovia) – Men ţiune Specială I;
Tudor Va lentin Ursu (Berzovia) –
Men ţiune Specială I; Denisa Pascu
(Lugoj) – Menţiune Specială I;
Miriam Penteliuc (Lugoj) – Men -
ţiune Specială I şi Premiul Spe cial
al Ziarului „Redeşteptarea” Lu goj;
Alexandra Ivănescu (Lu goj) –
Menţiune Specială I; An dreea
Udrea (Lugoj) – Menţiune Spe -

cială II; Denisa Madina (Ber zo via)
– Menţiune Specială II.

Scriitorul şi traducătorul Ion
Mi loş i-a felicitat pe toţi tinerii
crea tori câştigători ai acestei edi -
ţii, care au fost răsplătiţi cu câ te -
va exemplare din Antologia În
marea trecere, cu diplome, ca -
len dare şi cărţi.

Alături de câştigătorii acestei
edi ţii, de profesorii, părinţii, fraţii
ori bunicii acestora şi de per so na -
lul Bibliotecii Municipale Lugoj,
au mai participat scriitori, jur na -
lişti, oameni de cultură: Simion
Dă nilă, Dan Floriţa-Seracin,
Cons tantin-Tufan Stan, Titus
Crâ sciu, Nicolae Laieţiu, Vasile
Gon doci, Gheorghe Luchescu,
Ioan Farcaş, Marcela Balint,
Gheor ghe Oniga, Cristian Marcu,
Ade lina Dozescu, Maria Iz ghe -
rean, Georgia Miculescu, Lu cre -
ţiu Epure, Corina Târziu.

Acest important eveniment
cul tural al Lugojului a fost or ga -
nizat de Biblioteca Municipală Lu -
goj, cu sprijinul Consiliului Ju -
deţean Timiş, Consiliului Mu ni ci -
pal Lugoj, Primăriei Mu ni cipiului
Lugoj, Universităţii Eu ropene
“Drăgan” Lugoj, Fun daţiei Eu ro -
pene “Drăgan” Lugoj şi Cenaclului
& Revistei “Banat” Lu goj.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Intitulată “Evoluţia portului popular femeiesc din Lunca
Timişului, de la sfârşitul secolului XIX la începutul secolului XX şi
în perioada interbelică”, expoziţia a marcat 70 de ani de evoluţie a
portului popular femeiesc. „Sunt 70 de ani de evoluţie a costumelor
populare femeieşti, de la cele realizate cu pânză ţesută în casă printr-
o combinaţie de fibre de bumbac cu cânepă, la pânza ţesută industrial,
dar pe care se coseau în casă diverse motive. Ilustrăm nu numai
evoluţia materialelor, ci şi a tehnicilor folosite şi a motivelor populare
– de la cele vechi, florale, la cele din anii ’20 -’30, preponderent
geometrice”, ne-a declarat muzeograful Daciana Vuia, organizatoarea
expoziţiei. Pe lângă costume, vizitatorii mai pot admira cojocele,
cojoace şi bunde de lână, precum şi accesorii – catrinţe, cingători şi
salbe cu monede de argint. De o frumuseţe aparte sunt pieptarele
femeieşti numite “becheş” din zona Lugoj – Făget şi care atestă
tradiţia meşteşugărească a cojocăritului în această parte a Banatului,

prin ornamentica lor bogată şi aplicaţiile de piele perforată, la care se
adaugă elemente de broderie, ciucuri cu şnur împletit etc. 

În premieră, în acest an, în organizarea expoziţiei s-a implicat
muzeograful Marius Matei de la Muzeului ţăranului Român din
Timişoara, care a ilustrat prin fotografii de epocă evoluţia costumului
popular feminin din Lugoj, Făget, Coştei, Herendeşti, Tapia, Honorici,
Boldur, Chizătău, Belinţ, Ictar Budinţ etc. Acesta a adus şi câteva piese de
port popular din colecţia personală, care au fost expuse pentru prima dată.

“Expoziţia merită văzută pentru frumuseţea şi spectaculozitatea
acestor costume autentice. Este vorba exclusiv despre costume de
sărbătoare – care se purtau pe vremuri şi la Ruga Lugojană, sau de
elemente de port cu semnificaţie specială – cum ar fi conciurile şi opregele
purtate în noaptea nunţii” – adaugă Daciana Vuia. Piesele de rezistenţă în
acest an, au fost cinci dintre cele mai valoroase costume populare
feminine din colecţia (de câteva sute) aflată în patrimoniul Muzeului de
Istorie, Etnografie şi Artă Plastică din Lugoj.

Expoziţie de costume populare la Galeria Pro Arte
Muzeul de Istorie şi Etnografie din Lugoj a organizat, cu prilejul Rugii Lugojene, o expoziţie destinată în egală măsură publicului tânăr,

care poate face pentru prima dată cunoştinţă cu portul popular bănăţean, dar şi oaspeţilor care au poposit în municipiul de pe Timiş.

PROGRAM AUDIENŢE
Audienţele la Primarul Municipiului Lugoj, prof. ing. Francisc Constantin Boldea, se vor desfăşura, săptămânal, după următorul program:
- înscriere – luni, ora 8.00, la Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul, camera 7 a Primăriei Municipiului Lugoj, pe baza actului de

identitate.
- audienţe – miercuri, ora 15,00. 


