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Monitorul de

Municipalitatea a primit în
administrare terenurile şi imobilele
Ministerului Apărării Naţionale

În urma demersurilor în tre -
prinse pe lângă Ministerul
Apărării Naţionale, toate

so  licitările stabilite cu prilejul
vi zitei la Lugoj a mi nistrului
Gabriel Oprea au fost so -
luţionate prin Ordonanţa Gu -
vernului nr. 913/25.08.2010, pu -
blicată în Monitorul Oficial nr.
633/8 septembrie 2010. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

„Prin acest act normativ, Con si -
liul Lo cal Mu ni cipal a primit în
ad mi nis  trare o su prafaţă de teren

de 53.000 mp, res pectiv o su pra -
faţă con  struită de 1.711 mp (su -
pra faţă des  făşurată 5.029 mp).
Concret, a avut loc tre ce rea unui
teren, res pec tiv imobil, din do -
me niul pu blic al statului, aflat în
ad  mi nis tra rea M.Ap.N., în do me -
niul pu blic al Mu nicipiului Lugoj
şi ad mi nis trarea Con siliului Lo -
cal Mu nicipal”, a de clarat şeful
exe  cu tivului local.  

Potrivit ho tă râ rii Guvernului,
„După preluare, par tea de imobil
(...) se utilizează în scopul siste -
ma tizării zonei, res  pectiv con -

stru irea, în ma xi mum 3 ani de la
preluarea aces teia, de locuinţe şi
func ţiuni com p   le mentare spa -
ţiilor de locuit, prin programe de -
ru late de Agen ţia Naţională pen -
tru Locuinţe“.

Vizita Ministrului Apărării
Na ţionale, Gabriel Oprea ,a avut
loc în cursul lunii martie, fiind
so licitate următoarele obiec tive:
Pa vilionul A4 - construcţie P+3E
şi teren aferent în suprafaţă totală
de 9.500 mp; terenul în suprafaţă
de 43.500 mp. În total, terenul so -
li citat are o suprafaţă de 53.000

mp, în con formitate cu sp e ci fi ca -
ţii le din mi nuta încheiată în
cursul zilei de 26 martie. Toate
obiec tivele solicitate să in tre în
pa trimoniul mu ni ci pa li tă ţii vor
avea drept destinaţie con struc ţia
de lo cuinţe pentru tineri, res  -
pectiv ame na jarea unui sens gi ra -
toriu care va de servi intrarea în
noul cartier de lo cuinţe. 

În acest con text, prin pro -
tocolul în cheiat în tre Primăria
Mu ni  ci piu lui Lugoj, re prezen -
tanţii Mi  nis te ru lui Apă ră rii Na -
ţionale şi M i  nis te rul Dez vol tă - Continuare în pag. 3
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rii Regionale şi Tu ris mului,
mu ni cipalitatea va pu ne la dis -
poziţia ti nerilor lu go jeni ca re
se anga jea ză în cadrul uni tăţii
mi litare un nu măr de 25 de uni  -
tăţi lo cative din to talul celor
150 de uni tăţi propuse spre a fi
apro ba te de Ministerul Dez vol -
tării. 

To to da tă, alte 30 de apar -
tamente din Pa vilionul A4 vor
re veni tine ri lor din Lugoj, an ga -
jaţi ai unităţilor mi litare.

În locul fostei unităţi vor fi construite locuinţe ANL şi se vor
amenaja loturi de teren pentru tineri 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Una dintre cele mai importante in -
vestiţii la nivelul municipiului,
aflate aproape de finalizare, are ca
obiectiv Bazarul din Piaţa Agro -
ali mentară „George Coş buc”. La
în ceputul acestei luni, co mer cian -
ţii au putut ocupa şi ultima hală.
În prezent se lu crează la cea din
urmă etapă, aceea de închidere
com pletă a ha lelor, respectiv in -
stalarea ilu mi natului. 

Noul bazar este compus din
două hale distincte, care co mu ni -
că între ele prin uşi laterale. Ast -
fel, toţi comercianţii care înainte
erau nevoiţi să îşi vândă marfa
pe mese improvizate sau chiar pe
jos, în condiţii improprii, îşi des -
fă şoa ră acum activitatea într-un
spa ţiu închis şi dotat în mod co -
res punzător. „Este mult mai bine
acum. Avem mai mult loc, con -
di ţiile s-au îmbunătăţit, aşteptăm
doar clienţii. Ar fi bine dacă s-ar
face mai multă reclamă, lumea
nu ştie că bazarul funcţionează”,
ne spunea A.I., unul dintre co -
mer cianţii care vând în bazar. Şi
cum părătorii sunt de părere că
„ac tivitatea din piaţă se des fă -
şoa ră acum în condiţii civilizate,
aşa cum îi stă bine unui oraş eu -
ropean” (C.I., cumpărător).

Singura problemă cu care se
con fruntă în prezent comercianţii
es te legată de curentul creat prin
lip sa uşilor de la cele două hale.
Po  trivit primarului Francisc Bol -
dea, „spre deosebire de vechiul
pro iect al bazarului, noul proiect
pre  vede realizarea unui bazar în -
chis, prevăzut cu uşi şi lu mi na toa -
re laterale, aşadar o hală com plet
în chisă, care poate fi folosită şi pe
tim pul iernii”. 

În paralel, se lucrează la in sta -
la ţia de iluminat, precum şi la in -
sta larea celor 20 de hidranţi, ne ce -
sari conform normelor PSI. În ur -
ma investiţiei, care de pă şeş te
100.000 lei, va fi amenajată o su -
pra faţă totală de 2.000 mp, des ti -
na tă comercianţilor care îşi des fă -
şoa ră activitatea în incinta Pieţei
„George Coşbuc”.

Lucrări finalizate
la Bazarul din
Piaţa „George
Coşbuc” 
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RAMONA ŢĂRANU

Fermierii care doresc să acceseze fonduri europene
pentru dezvoltarea afacerilor agricole şi a mediului
rural o pot face solicitând finanţare prin Fondul Eu ro -
pean pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
(FEADR). În cadrul acestui program, proiectele de in -
vestiţii private sunt cofinanţate o parte de către Uniu -
nea Europeană, iar o parte de către beneficiari.

În perioada 2007 – 2013, Uniunea Europeană pune
la dispoziţia agricultorilor români fonduri în valoare
de aproximativ 7,5 miliarde de euro la care se adaugă
apro ximativ 2,5 miliarde de euro, contribuţia statului
ro mân. Fondurile totale sunt de 10 miliarde de euro.

Au fost stabilite patru domenii prioritare ale Pro -
gramului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):

Axa I – Creşterea competitivităţii sectorului agri col
şi silvic (căreia îi sunt alocate 45% din fondurile UE). 

Axa II – Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor
rurale (25% din fondurile UE).

Axa III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi
diversitatea economiei rurale (30% din fondurile UE).

Axa IV – Leader – Implementarea unor strategii
locale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării
administrative la nivel rural (2,5% din sumele alocate
celorlalte domenii).

Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri are
alocate fonduri de 337 de milioane de euro

Instalarea tinerilor fermieri (măsura 112) este în ca -
dra tă în Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor
agri  col şi forestier. Această măsură are ca obiective ge -
ne rale îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sec to -
ru lui agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri
şi sprijinirea procesului de modernizare în conformitate
cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bu nă sta -
rea animalelor şi siguranţa la locul de muncă, precum şi
îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole
prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea
po pulaţiei active ocupate în agricultură.

Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate
depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din
cadrul PNDR. 

Pot beneficia de aceste fonduri:
- fermierii în vârstă de până la 40 de ani (ne îm pli -

niţi la data depunerii cererii de finanţare);
- persoane fizice sau juridice ce practică în

principal activităţi agricole, a căror exploataţie agricolă
are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40
UDE (UDE reprezintă unitatea prin care se exprimă
dimensiunea economică a unei exploataţii agricole
determinată pe baza marjei brute standard a exploa -
taţiei, valoarea unei unităţi de dimensiune economică
fiind de 1.200 euro). 

Persoana juridică trebuie să fie înregistrată în Re -
gistrul fermelor sau Registrul agricol şi să aibă sediul
pe teritoriul României.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind

investiţiile care se realizează, demonstrând că cel puţin
30% din sprijinul acordat va fi investit pentru rea -
lizarea conformităţii cu standardele comunitare,
modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel:

- Construirea şi/sau modernizarea clădirilor uti -
lizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă,
incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului.

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de
trac toare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,
instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi
software specializate.

- Achiziţionarea de animale şi, după caz, a cotei
de producţie.

- Plantarea şi replantarea plantelor perene.
- Achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.

Măsura 123 - Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere are alocate 1,07
miliarde de euro

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi
forestiere se încadrează în Axa 1 – Creşterea com -
petitivităţii sectorului agricol şi forestier. Această mă -
sură are ca obiectiv general creşterea compe titi vi tăţii
în treprinderilor de procesare agroalimentare şi fo res tie -
re prin îmbunătăţirea performanţei generale a între prin -
de rilor din sectorul de procesare şi marketing a pro du -
selor agricole şi forestiere printr-o mai bună utilizare a
re surselor umane şi a altor factori de pro ducţie.

Sprijinul prin această măsură se acordă între prin -
derilor pentru procesarea şi marketingul produselor
agri cole şi forestiere.

De fonduri pentru această măsură pot beneficia:
- persoanele fizice autorizate; 
- persoanele juridice înregistrate în baza legislaţiei

din România ca microîntreprinderi, întreprinderi mici
şi mijlocii;

MARIA ELENA STĂMUREAN

Centrele de zi pentru adulţi şi mi -
nori cu handicap neuropsihic func -
ţio nează în cadrul Direcţiei de
Asis tenţă Socială Comunitară Lu -
goj, având sediul pe str. Ion Vidu,
nr. 7, ap. 2, permiţând accesul be -
ne ficiarilor la toate resursele şi fa -
ci lităţile existente în comunitate
(să nătate, educaţie, muncă, cul tu -
ră, petrecerea timpului liber, relaţii
so ciale etc.).

Centrul de zi pentru adulţi cu
han dicap neuropsihic asigură în gri -
jire, recuperare, reabilitare şi re in -
serţie socială şi profesională pen tru
per soanele adulte cu han di cap neu -
ro psihic, în scopul creşterii ca lităţii
vie ţii persoanelor cu han di cap neu -
ro psihic şi a familiilor lor şi a pre -
ve nirii şi combaterii mar gi na lizării
so ciale a persoanelor cu han dicap
neu ropsihic. Obiectivele Cen trului
de zi pentru adulţi cu han dicap neu -
ro psihic sunt: crearea de servicii al -
ter native, care să spri ji ne nor ma li -
za rea vieţii per soa ne lor cu handicap
neu ropsihic; apă ra rea drepturilor
omu lui, împotriva abu zului, dis cri -
minării şi neglijării persoanei cu
han dicap neu ro psi hic; sprijin de
spe cializate acordat fa miliilor ce au
în componenţă per soane cu han di -
cap neuropsihic; rea lizarea de ac ti -
vi tăţi de recreere şi so cia li za re/in te -
gra re/reintegrare a persoanei cu
han dicap neu ro psihic. Centrul de zi
pentru minori cu handicap neu ro -
psihic asigură co piilor cu handicap
neu ropsihic o în grijire complexă pe

tim pul zilei, prin activităţi de tip
edu caţional, re cuperare, socializare,
con siliere şi orientare şcolară şi pro -
fesională. Obiectivul principal al
Centrului de zi pentru minorii cu
han dicap neu ropsihic este acela de
a preveni aban donul şi insti tu ţio na -
li zarea co piilor cu handicap neu ro -
psihic, prin asigurarea, pe timpul zi -
lei, a unor activităţi de îngrijire,
edu ca ţie, abilitare-reabilitare, re -
creere-so  cializare, consiliere, dez -
vol tare a deprinderilor de viaţă in -
de  pen den tă, orientare şcolară şi
pro  fe sio nală etc. pentru copii, cât şi
a unor activităţi de sprijin, con si -
liere, educare etc. pentru părinţi sau
re pre zentanţii legali, precum şi pen -
tru alte persoane care au în în gri jire
copii.

Recuperare, reabilitare 
şi suport emoţional pentru
persoanele cu handicap
Serviciile sociale oferite de Cen trul
de Zi pentru adulţii cu han di cap
neu ropsihic sunt: îngrijire per so -
nală, re cuperare, in te gra re/rein te -
gra re so cia lă, transport zil nic de la
do miciliu la Centru şi re tur, hrană
(mic dejun şi prânz), ser vicii de re -
cu perare prin te rapie ocu paţională.

Centrul de Zi asigură fiecărui
be neficiar activităţi de su pra ve ghe -
re şi menţinere a sănătăţii; în func -
ţie de nevoile individuale eva lua te;
după cum urmează: în dru mare,
sprijin şi consiliere pe pro ble me de
sănătate; igienă şi în gri jire per so -
nală; evaluări periodice şi la ne vo -

ie; tratamente; nutriţie şi die tă;
exer ciţii fizice şi repaos; edu caţie
pen tru sănătate, inclusiv edu caţie
se xuală şi contraceptivă ş.a.

Serviciile furnizate în Centrul
de zi pentru minorii cu handicap
neuropsihic vizează recuperare şi
rea bilitare, suport emoţional şi du -
pă caz, consiliere psihologică, edu -
ca ţie, socializare şi petrecere a tim -
pu lui liber, reintegrare familială şi
co munitară, prin participarea la di -
ve rse activităţi comune cu par te ne -
rii locali şi regionali, transport zil -
nic de la domiciliu la Centru şi re -
tur, hrană (mic dejun şi prânz).

Activităţile de abi li ta re/rea bi li -
tare oferite minorilor cu handicap
neu ropsihic cuprind: kinetoterapie
şi masaj; logopedie; fizioterapie; te -
rapie psiho-motrică şi de abi li ta te
manuală; terapii prin învăţare (de
exemplu, reprezentare, dez vol ta rea
imaginaţiei, a atenţiei, me moriei,
in teligenţei, creativităţii etc.); dez -
vol tarea abilităţilor de auto control
(de exemplu, dez vol ta rea pro ce su -
lui de inhibiţie vo lun tară); or ga ni -
za rea şi formarea au to no miei per -
so nale (de exemplu, edu caţie per -
cep tivă, igienă per so na lă, formarea
de prinderilor de auto servire, au to -
gos podărire etc.); re organizarea
con  duitelor şi res truc turarea per -
cep tiv-motorie; te ra pie ocu pa ţio na -
lă şi psihoterapie de expresie (de
exem plu, expresie grafică, plastică,
cor porală, ver ba lă, psihodramă,
me loterapie, ergoterapie etc.); di -
ver se forme de psihoterapie etc.

CONSTANTIN UDRESCU

Având în vedere faptul că în ultima
pe rioadă de timp pe teritoriul Ro -
mâ niei au fost confirmate câteva
ca zuri de contaminare cu virusul
West Nile, din care şi cazuri de de -
ces, pentru reducerea riscului de
con taminare, Direcţia de Sănătate
Pu blică Judeţeană Timiş, prin
Com partimentul Teritorial de Să -
nă tate Publică Lugoj, recomandă
po pulaţiei ca măsuri de auto -
protecţie:

1. să evite, pe cât posibil, ex -
pu  nerea la ţânţari, purtând îm bră -

că minte cu mâneci lungi şi pan ta -
loni lungi sau aplicând substanţe
chi mice de îndepărtare a ţânţarilor,
în deosebi dacă circulă în zone în
ca re s-au semnalat cazuri de îm -
bol năvire cu virusul West Nile;

2. utilizarea mijloacelor me ca -
ni ce (plase la ferestre) sau a sub -
stan ţelor chimice, pentru îm pi e di -
ca rea pătrunderii ţânţarilor în lo -
cuinţe;

3. îndepărtarea din jurul lo cu -
in  ţelor a recipientelor cu apă stă -
tută şi desecarea bălţilor de apă din
ju rul gospodăriilor;

4. să se prezinte de urgenţă la
me dic dacă acuză: febră, dureri de
cap, astenie, vărsături, tulburări de
me morie, dureri articulare sau
mus culare, sau alte situaţii care
sur vin în 3 – 7 zile de la o posibilă
în ţepare de ţânţar.

Ministerul Sănătăţii reco man -
dă ca persoanele care acuză ase -
menea simptome să se prezinte de
urgenţă la medicul de familie sau
(cei neasiguraţi) la cel mai apro -
piat cabinet medical. Cazurile de -
pis tate se internează în spi ta -
le/secţii de boli infecţioase.

FINANŢĂRI NERAMBURSABILE
PENTRU FERMIERI

- cooperativele agricole de procesare a produselor
agricole;

- societăţile cooperative de valorificare;
- asociaţiile familiale;
- grupurile de producători ce au ca scop co mer -

cializarea în comun a produselor agricole şi silvice şi
care sunt fie societăţi comerciale, fie cooperative de
pro cesare a produselor agricole.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile
Unităţile considerate prioritare sunt cele pro -

ducătoare de lapte şi de produse lactate, unităţile pro -
ducătoare de carne, produse din carne şi ouă, unităţile
producătoare de cereale, de legume, fructe şi cartofi.
Sunt acceptate însă proiecte şi pentru alte unităţi, cum
ar fi cele producătoare de seminţe oleaginoase, miere
de albine şi vin.

Fondurilor nerambursabile vor fi acordate
beneficiarilor pentru investiţii în active corporale (clă -
diri, mijloace de transport, utilaje) şi/sau necorporale
(fond de comerţ, brevete, cheltuieli de publicitate,
chel tuieli cu studii).

Măsura 141 (ferme semi-subzistenţă) se
încadrează în Axa 1 – Creşterea competitivităţii sec -
toa relor agricol şi forestier şi are ca obiectiv general
creş terea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs
de restructurare pentru facilitarea rezolvării pro ble me -
lor legate de tranziţie se acordă 1.500 euro/an/ferma
timp de 5 ani.

Solicitanţii pot fi:
- persoane fizice cu vârsta mai mică de 62 ani;
- persoane juridice care desfăşoară activităţi eco -

nomice în principal agricole;
- exploataţiile agricole de 2 – 8 UDE, înregistrate

în Registrul fermelor sau Registrul agricol, comer -
cializează o parte din producţia obţinută.

Măsura 142 - Înfiinţarea grupurilor de
producători are alocate 138,8 milioane de euro

Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi fo -
res tier este încadrată în Axa 1 – Creşterea com pe ti ti -
vi tăţii sectoarelor agricol şi forestier. Această măsură
are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sec -
toarelor primare agricol şi silvic prin dezvoltarea echi -
librată a relaţiilor dintre producători şi sectoarele de
procesare şi comercializare, precum şi adaptarea pro -
ducţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la ce -
rinţele consumatorilor.

Trebuie ştiut că un solicitant poate depune proiecte
pentru măsurile finanţate prin FEADR, chiar dacă are
în derulare proiecte de investiţii diferite finanţate prin
programul SAPARD.

Solicitanţi pot fi grupurile de producători
recunoscute oficial începând cu data de 1ianuarie 2007
până la 31 decembrie 2013 care pot fi societăţi co mer -
ciale, societăţi agricole şi alte forme de asociere în
agri cultură, asociaţii, cooperative agricole sau orice al -
tă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în
vigoare.

Tipuri de investiţii 
În cadrul Măsurii 142 se pot realiza mai multe

tipuri de investiţii, atât în sectorul agricol cât şi în cel
forestier.

Investiţiile în sectorul agricol vizează:
- Culturile de câmp (cereale, oleaginoase, culturi

pro teice, culturi tehnice, culturi rădăcinoase);
- Horticultura (flori şi plante ornamentale);
- Viticultura (viţa de vie pentru vin);
- Creşterea animalelor pentru lapte;
- Creşterea animalelor (excluzând laptele);
- Granivore (porcii, păsările);
- Mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi

carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).
- Investiţiile în sectorul forestier vizează:
- Produsele lemnoase;
- Produsele nelemnoase (fructe de pădure, seminţe

fo restiere, ciuperci comestibile, plante medicinale şi
aro matice, răşina şi altele de acest fel).

Centrele de zi pentru persoane
cu handicap neuropsihic – 
un real sprĳin pentru adulţii 
şi minorii cu dizabilităţi
neuropsihice din Lugoj

Atenţie la virusul West Nile
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Ştiri din oraşul tău
Mobilier pentru birourile 
din Primărie
În urma unei foarte bune colaborări dintre municipalitate
şi firma germană „Simflex” din Lugoj, aceasta din urmă a
oferit Primăriei o donaţie de mobilier pentru birouri.
„Pie sele de mobilier sunt într-o stare foarte bună şi vor
înlocui vechiul mobilier, dinainte de 1989. De asemenea,
am instalat fotolii şi pe holurile Pri măriei, astfel încât
cetăţenii care trebuie să aştepte la di fe rite birouri să nu fie
nevoiţi să stea în picioare”, a precizat edi lul-şef.
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Cinematograf 3D la Lugoj
Imobilul care adăposteşte Biblioteca Municipală va fi re no -
vat, valoarea estimată a investiţiei fiind de 200.000 lei: „Po -
tri vit estimărilor, valoarea investiţiei se apropie de 200.000
lei, dar sperăm ca în urma licitaţiei suma să scadă la
aproape jumătate. Va fi schimbată tâmplăria şi se vor exe cu -
ta lucrări de modernizare a construcţiei, astfel încât clă di -
rea, aflată în imediata vecinătate a Primăriei, să fie una re -
pre  zentativă pentru oraş”, a declarat primarul Francisc
Boldea. Totodată, în cursul acestei luni a fost demarat pro -
iectul de amenajare a Cinematografului „Victoria”. Noile
săli vor fi asemănătoare celor din incinta Mall-ului din Ti -
mişoara. Vor fi amenajate trei săli: una 2D – care va fi uti -
lizată şi pentru diferitele evenimente culturale găzduite în
pre zent de Galeria „Pro Arte”, una 3D, respectiv o sală pen -
tru copii. ANDREEA MĂRGINEANŢU

Un nou pod pietonal peste râul Timiş
Municipalitatea intenţionează realizarea unui nou pod pie -
tonal peste râul Timiş, în dreptul Pieţei Agroalimentare
„George Coşbuc”. „Au fost propuse mai multe variante,
toa te la fel de frumoase, realizate de ingineri de la Po li teh -
nica din Iaşi. Varianta aleasă în final prevede construirea
unui pod cu o lăţime de 3 metri, susţinut de piloni, cu o fun -
daţie de 20 metri adâncime. Accesul pe pod se va face de pe
scări, fiind construită şi o rampă destinată bicicliştilor şi
per soanelor cu handicap”, a subliniat şeful executivului lo -
cal Valoarea investiţiei se ridică la 3,5 milioane lei, din care
1,4 milioane lei reprezintă infrastructura. Primarul Francisc
Boldea intenţionează ca suma necesară realizării in fras -
tructurii să fie prevăzută în bugetul local pe anul 2011.
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Noi locuri de parcare în Cotu Mic
Paralel cu etapele II şi III de asfaltare a străzilor din mu ni -
cipiu, la nivelul administraţiei publice locale a fost întocmit
un studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor noi locuri
de parcare în cartierul Cotu Mic. „Vor fi amenajate 134 de
locuri de parcare, cu posibilitatea extinderii acestora până
la 150. Aceste noi locuri de parcare, coroborate cu garajele
construite în Cotu Mic, vor acoperi necesarul de parcări de
reşedinţă în acest cartier”, a precizat şeful executivului. 
În acelaşi context, în urma controalelor întreprinse în zona
străzii Timişoarei, a fost modificat proiectul de amenajare a
locurilor de parcare, în sensul eliminării străzilor cu sens
unic, care ar fi îngreunat circulaţia.  Primarul Francisc
Boldea a remarcat, de asemenea, dispariţia grădinilor din
jurul blocurilor, potrivit cererilor colective semnate de
locatari. ANDREEA MĂRGINEANŢU

Reabilitarea subsolurilor inundabile
Administraţia lo ca -
lă va inventaria de
urgenţă subsolurile
inundabile ale clă -
dirilor din mu ni -
cipiu, în vederea
asanării acestora,
printr-un par te ne -
riat cu asociaţiile de
proprietari. „Si tua -
ţia dăinuie de zeci
de ani, mai ales la
blocurile din car tie -
rul ITL, cele din
Potcoava Unic,
precum şi câteva
clădiri din celelalte
cartiere. În acest sens, vom propune Consiliului Local în
şedinţa din luna octombrie câteva măsuri pentru a veni în
sprijinul asociaţiilor de proprietari, dar şi pentru menţinerea
sănătăţii populaţiei. Problema cea mai gravă este că toate
instalaţiile de canalizare sunt distruse la aceste subsoluri inun -
dabile, astfel încât, fără un efort din partea noastră, asociaţiile
de proprietari nu pot soluţiona această problemă”, a precizat
edilul-şef.

„Cel mai important este faptul că
vom avea posibilitatea să con -
struim un sens giratoriu, astfel
înc ât poarta de intrare în Unitate
să poată fi mutată cu aproape 40

Continuare din pag. 1

În cursul lunii septembrie, mu -
ni cipalitatea, prin Biroul Ma na -
ge ment Proiecte, Programe, a fi -
na lizat proiectul privind rea li za -
rea unor noi hărţi ale mu ni ci -
piului. Este vorba despre şase
hărţi de exterior, având di men -
siu nea de 2x3 metri, 20 hărţi de
in terior, cu dimensiunea 1,4x1
metri, şi câteva mii de hărţi plia -
bi le, editate în condiţii grafice
deosebite. Hărţile de exterior
sunt realizate dintr-un material
spe cial de tip banner poliplan şi
vor fi amplasate în câteva punc -
te din municipiul Lugoj, fiind
pro tejate de casete luminoase
antivandalizare. Cele de interior
sunt la rândul lor realizate dintr-
un material special, în timp ce
hăr ţile pliabile au pe partea de
verso un bogat material infor -
ma tiv în ceea ce priveşte obiec -
ti ve le turistice din municipiu.
„Împreună cu Biroul Ma na ge -
ment Proiecte Programe am
reu şit să facem ceea ce ne-am
pro pus de multă vreme. Sper ca
la începutul anului viitor să pu -
tem amenaja şi unul din spaţiile
comerciale de la capătul Podului
de Fier, unde vor fi co mer cia li -
za te suveniruri cu Lugojul şi
vom putea oferi gratuit şi harta
mu nicipiului. De altfel, mă bu -
cur că sunt deja trei firme în Lu -
goj care se ocupă exclusiv de
artizanat şi ar dori să preia unul
dintre aceste spaţii comerciale”,
a precizat domnul primar. 

Noile hărţi de exterior ale
mu nicipiului vor fi amplasate în
prin cipalele puncte din oraş, ală -
turi de infokiosk-ul de măsurare
a calităţii aerului. A.M.

Municipalitatea a primit în
administrare terenurile şi imobilele
Ministerului Apărării Naţionale
În locul fostei unităţi vor fi construite locuinţe ANL 
şi se vor amenaja loturi de teren pentru tineri

metri faţă de locaţia existentă”, a
pre cizat edilul şef. Totodată, aici
vor fi lotizate 100 de terenuri pen -
tru con ce sio na re către tinerii pâ -
nă în 35 de ani. Amenajarea sen -
sului gi ra to riu va da po si bi li ta tea
accesului în cartier, atât pen tru

locatarii blo curilor ANL, cât şi
pentru ti tu larii contractelor de
con ce siu ne. „Fără această ho tă -
râre, prac tic nu am fi avut o so lu -
ţie prin ca re să pătrundem în in -
cin ta în care se află terenurile pri -
mi te de la Mi nisterul Apărării Na -

ţionale”, a sub liniat primarul Lu -
go jului. În etapa următoare va fi
sem  nat Protocolul dintre Mi nis -
terul Apă rării Naţionale şi Pri mă -
ria Mu nicipiului Lugoj, urmând
ca în cea de-a treia etapă să fie
rea  lizate proiectele de execuţie.

Hărţi noi
pentru Lugoj

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Primarul Francisc Boldea îm -
preu nă cu viceprimarul Ioan Am -
bruş s-au deplasat la Munchen
(Germania), în perioada 15-16
sep tembrie. Delegaţia oficială a
mu nicipiului a avut întrevederi
cu reprezentanţii firmei Re mon -
dis Aqua GmbH&Co. KG, cea
mai importantă firmă europeană
ca re îşi desfăşoară activitatea în
do meniul reţelelor de apă şi ca -
nalizare. 

Societatea germană ar urma
să preia preia reţeaua de apă a Lu -
gojului, pe care să o moder ni ze ze
în următorii trei ani de zile. În
schimb, vor încasa un procent din
veniturile exploatării re ţe le lor pe
o perioadă ce urmează să fie sta -
bilită în urma negocierilor cu
Con siliul Local Municipal Lugoj.

„Modernizarea alimentării
cu apă a municipiului Lugoj este
una dintre cele mai importante
pro bleme ale oraşului, o pro ble -
mă nerezolvată de 50 de ani. De-
a lungul timpului, s-au făcut fel
de fel de încercări, dar toate s-au
ba zat pe o infrastructură veche,
ca re nu mai poate fi modernizată,
ci doar schimbată în întregime.
Am încheiat o convenţie cu Mi -
nis terul Mediului, aceasta este în
des făşurare, dar sumele pe care
le poate aloca anual Guvernul în
acest scop sunt modice. Prin ur -
ma re, ar dura zece ani până la fi -
na lizarea lucrărilor”, a declarat
pri marul Francisc Boldea. An te -
rior vizitei la Munchen, edilul-
şef a purtat mai multe discuţii cu
re prezentanţii firmei germane:

Apă mai bună pentru lugojeni
Cea mai importantă societate de gospodărire a apelor din
Europa vrea să preia reţelele din Lugoj

adu ce numai beneficii Lugojului.
Par teneriatul cu Remondis aduce
un câştig indirect şi Guvernului
Ro mâniei pe care îl scuteşte de o
in vestiţie de câteva zeci de mi -
lioane de lei. 

Administraţia lu go jea nă are
aprobată, încă din 2007, o fi nan -
ţa re de 30 de mi li oa ne de lei de
la Ministerul Me diu lui pentru re -
facerea tuturor re ţelelor de apă
din municipiu. Pe de altă parte,
în condiţiile cri zei actuale, şan -
se le pentru eli be rarea banilor
sunt tot mai mici.

Împreună cu societăţile
Rhenus Logistics şi Saria, com -
pania germană Remondis Aqua
GmbH&Co. KG face parte din
gru pul Rethmann, cu o cifră
anua lă totală de afaceri de 9 mi -
liarde de euro şi cu peste 36 de
mii de angajaţi. Desfăşoară ac ti -
vi tăţi în 25 de ţări în domenii de
gos podărire a apelor, de ma na ge -
ment al reciclării, logistică şi de
transport în comun.

Rezultatele obţinute în urma
de plasării la Munchen vor fi pre -
zentate Consiliului Local, în ca -
drul şedinţei ordinare din data de
30 septembrie, pentru a iden ti fi -
ca soluţia cea mai potrivită de
îm bunătăţire a calităţii apei po ta -
bile din municipiu. „Re pre zen -
tan ţii firmei Remondis vor pre -
zen ta soluţia propusă de dânşii
pen tru ca în timp scurt, 2-3 ani,
mu nicipiul Lugoj să aibă o reţea
de alimentare cu apă modernă, la
pa rametri net superiori faţă de
cei de acum”, a concluzionat şe -
ful executivului lugojean. 

„Am avut mai multe convorbiri
la Lugoj cu domnul Almin Parfi,
re prezentantul firmei, originar
din Timişoara. Este vorba despre
po sibilitatea colaborării între
Con siliul Local, Meridian 22 şi
aceas tă firmă”. Remondis Aqua
GmbH&Co. KG este o firmă ex -
trem de serioasă şi sunt cei mai
pu ternici din Europa. Îşi des fă -
şoa ră activitatea în 25 de ţări, iar
în România Lugojul ar fi primul
oraş în care vin. 

La expoziţia organizată în sa -
loa nele fostului Aeroport din
Mun chen, pe o suprafaţă de câ -
te va sute de hectare, au fost pre -
zente toate firmele renumite la
nivel mondial. Standul principal
a fost însă ocupat de firma Re -
mondis.

Consilierii locali vor 
analiza soluţiile propuse 
de firma germană
Edilul-şef este convins că par te -
ne riatul cu societatea germană va
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Cetăţeni de Onoare

ALINA GOREAC
- MAESTRU EMERIT
AL SPORTULUI -

FLAVIA CORAŞ

Alina Goreac s-a născut
la 28 sep tembrie 1952,
la Lugoj. A ur mat

şcoala primară în oraşul na -
tal, iar din anul 1957 a
început să practice gimnastica
sub îndrumarea pro fesorilor
Titus şi Tatiana Isar. Timp de
17 ani a avut o activitate
inten să, obţinând
performanţe deo sebite în
lumea gimnasticii fe minine.
După retragerea din com -
petiţie, Alina Goreac a înce -

MARIA ELENA STĂMUREAN

Pentru a celebra tinereţea spi -
ritului, Direcţia de Asistenţă So -
cială Comunitară, în parteneriat
cu Primăria Municipiului Lugoj,
or ganizează în data de 1 oc tom -
brie „BALUL SENIORILOR”,
aflat la a cincea ediţie. 

Data nu a fost aleasă în tâm -
plător, întrucât 1 octombrie a fost
stabilită de către Organizaţia Na -
ţiunilor Unite (ONU), în cadrul
sesiunii din februarie 1991, drept
„Ziua Internaţională a Per soa -
nelor Vârstnice”.

Au fost puse la dispoziţia per -
soanelor interesate din Lugoj 480

de locuri la Restaurantul Aca pul -
co, într-un ambient de excepţie. 

Biletele pentru participarea la
bal au putut fi achiziţionate de la
Primăria Municipiului Lugoj, în
data de 16 septembrie, solicitanţii
având asupra lor actul de iden -
titate şi cuponul de pensie (pentru
li mită de vârstă). 

La fel ca şi la ediţiile an te rioa -
re, interesul pensionarilor lu gojeni
pentru acest eveniment a fost pe
măsura aşteptărilor: „Este foarte
bine că se gândeşte cineva şi la
noi. Dintr-o pensie de câteva sute
de lei abia ajungi să îţi plăteşti
cheltuielile şi me di ca men tele.

Cine se mai gândeşte la dis tracţie?
Aşa putem şi noi să ne întâlnim şi
să mai povestim, să dan săm şi să
ne simţim bine. Mai ui tăm de
griji…”, ne-a declarat I. S., unul
dintre pensionarii care aş teaptă cu
nerăbdare ziua ba lului. „Am fost
şi anul trecut şi a fost foarte
frumos. Muzică bună, mâncare la
fel. Ne-am întâlnit cu pri e teni şi
cunoscuţi şi am pe trecut o seară
minunată”, ne-a spus şi A. F., la
rândul său pen sionară. 

Costul unui bilet a fost de 10
lei / persoană vârstnică, diferenţa
fiind suportată de la bugetul lo -
cal.

HENRIETA SZABO
În cursul lunii noiembrie va avea
loc deschiderea oficială a ser vi -
ciului de informare comunitară -
CIP (Calculatoare cu Internet
pen tru Public), care va funcţiona
în cadrul Bibliotecii Municipale
Lu goj. Acest serviciu va fi posibil
prin donaţia de echipamente din
partea Fundaţiei „Bill & Melinda
Gates”, prin Fundaţia IREX Ro -
mânia, în cadrul Programului Bi -
blionet. 

Graţie Programului Bi blio -
net, Bibliotecii Municipale Lugoj
i-au fost alocate 10 calculatoare,
1 scanner, 1 imprimantă, 1 pro -
iec tor + ecran de proiecţie, 10
web cam-uri, 10 căşti cu mi cro -
fon. Valoarea acestor echi pa -
mente este de 6.037,49 USD.

Aceste calculatoare vor avea
in stalate soft-uri performante de
ul timă generaţie, oferite de Com -
pania Microsoft, în valoare de
9.670 USD.

Lugojenii vor avea po si bi li -
tatea de a accesa gratuit servicii
de Internet, pentru a obţine in for -
maţii, şi de a beneficia în cadrul
co munităţii de un serviciu al ter -
na tiv, faţă de cel clasic de bi -
bliotecă.

Bibliotecarele din cadrul Bi -
blio tecii Municipale Lugoj au
par ticipat la un curs intensiv or -
ga nizat de Fundaţia IREX, curs
fi n alizat cu acordarea unor cer ti -
fi cate de competenţă în utilizarea

ANDREEA MĂRGINEANŢU
O delegaţie formată din deputatul
Sorin Stragea, consilierul local
Anuncin Bogo şi secretarul
Municipiului Lugoj Dan Ciucu s-
a aflat în oraşul înfrăţit Vârşeţ, în
perioada 17-18 septembrie,
pentru a participa la tradiţionala
manifestare turistic-economică
„Sărbătoarea Culesului de Vii –
Balul Strugurilor”.

Manifestările au debutat în
cursul zilei de vineri, 17 sep -
tembrie, prin predarea sim bolică
a cheii oraşului către Re gele
Vinului. A doua zi, înainte de
plecarea spre România, delegaţia
Lugojului a vizitat câteva puncte

de interes din oraşul înfrăţit şi a
avut o serie de discuţii oficiale cu
gazdele pe tema demarării unor
noi proiecte comune. 

„Ne-am simţit foarte bine şi,
credem noi, acesta este un nou
pas important în direcţia sta -
bilirii de noi direcţii de co la -
borare între cele două oraşe
înfrăţite. Am discutat despre po -
si bilitatea încheierii par te ne -
riatului în vederea demarării
unui proiect vizând certificarea
ISO, în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră Ro -
mânia-Serbia”, ne-a declarat
Anuncin Bogo, consilier local
mu n icipal. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
O delegaţie oficială din partea
municipiului Lugoj, formată din
primarul Francisc Boldea şi
consilierul local Isif Pozsar a
fost prezentă în perioada 17-19
septembrie în oraşul înfrăţit
Szekszard, cu prilejul Săr bă torii
„Culesului Viei”. „Pe lângă dis -
cuţiile protocolare pe care le-am
avut cu toate delegaţiile din
Belgia, Irlanda, Finlanda şi
Serbia, am purtat discuţii di -
recte cu primarul Szekszard-
ului, Istvan Horvath, care sper
să fie reales în funcţie peste

două săptămâni. Discuţiile s-au
centrat în jurul continuării şi
dezvoltării relaţiilor economice
şi culturale  dintre cele două
oraşe”, ne-a declarat primarul
Francisc Boldea. Dealtfel, în
perioada următoare, un grup de
artişti din Szekszard va fi
prezent la Galeria „Pro Arte”
din Lugoj. 

În paralel, edilul şef a avut o
întrevedere cu reprezentanţii
Asociaţiei de Prietenie Lugoj-
Szekszard, în vederea conti -
nuării bunelor relaţii dintre cele
două municipalităţi. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
După mai bine de jumătate de an,
colaborarea dintre Primăria Municipiului

Lugoj şi societatea Cotnari este tot mai bună.
Astfel, începând din această lună, toţi mirii
primesc câte o sticlă de vin într-o frumoasă

plasă personalizată, alături de un buletin de
căsătorie, care se înmânează proaspeţilor
căsătoriţi o dată cu actele oficiale. 

Buletin de căsătorie şi sticlă de vin pentru mirii lugojeni

put o altă carieră de succes –
aceea de antrenor de
gimnastică. 

În anul 1963, la doar 11 ani,
Alina Goreac a participat la pri -
mele concursuri şcolare. Până în
1969 obţine an de an titluri şi me -
dalii la fiecare categorie de vâr -
stă. În 1965 obţine primul titlu de
campioană cu echipa Liceului nr.
1 din Lugoj.

Din 1966 devine componentă
a re prezentativei naţionale de ju -
nioare şi apoi senioare a Ro -
mâniei. În 1968 este declarată
cea mai bună gimnastă a ţării.
Din 1969 este componentă a Clu -
bului Dinamo Bucureşti, iar în
anul în 1970 obţine diploma de
„Maestru al Sportului”.

Ulterior, participă la cam -
pionatul European de la Minsk în
anul 1971 şi la Jocurile Olimpice
de la München, în anul 1972. În
1973 obţine primele medalii im -
portante în gimnastică pentru
România, o medalie de argint şi
două de bronz la Campionatul
Eu ropean de la Londra. Tot din
acest an îşi începe studiile uni -
versitare la Institutul de Educaţie
Fi zică şi Sport.

Între 1974 şi 1976 participă
cu echipa României la com -

petiţiile internaţionale, obţinând
rezultate excepţionale, care au
culminat cu medaliile de bronz
de la sărituri şi bârnă la Cam -
pionatele Europene din Skien,
Norvegia.

În anul 1975 obţine diploma
de „Maestru Emerit al Spor -
tului”, iar în anul 1977 devine
campioană mondială universitară
şi obţine şi medalia de aur la
bârnă în cadrul Campionatului
Mondial Universitar de la Sofia,
Bulgaria.

Alina Goreac se retrage din
activitatea sportivă în anul 1980.
După încheierea activităţii spor -
tive începe o lungă carieră de
antrenor de gimnastică, din anul
1981 şi până în prezent.

Se poate spune, însumând ac -
tivitatea sportivă cu cea de an -
trenorat, că doamna Alina
Goreac şi-a dedicat peste 50 de
ani din viaţă gimnasticii sportive
româneşti.

În anul 2007, pentru con -
tribuţia la dezvoltarea sportului
românesc precum şi vasta
activitate în domeniul des co -
peririi şi formării tinerelor talente
în gimnastică, i s-a acordat titlul
de Cetăţean de Onoare al mu ni -
cipiului Lugoj. 

Balul seniorilor a ajuns 
la cea de-a V-a ediţie

Colaborare fructuoasă 
între Lugoj şi Szekszard

Noi proiecte comune 
cu oraşul înfrăţit Vârşeţ

Biblionet la Biblioteca Municipală Lugoj - cel 
mai important Centru de Calculatoare cu Internet 
pentru Public – CIP – din zona Banatului -

calculatoarelor.  În viitor, ne pro -
pu nem să organizăm la Bi blio te -
ca Municipală Lugoj cursuri
pen tru diferite categorii de per -
soane (pensionari, casnice, elevi,
şomeri), aceştia putând să de -
prin dă sau să-şi dezvolte abilităţi
în utilizarea calculatorului, folo -
sin du-se de echipamentele do -
nate de Fundaţia „Bill & Me -
linda Gates”.

Menţionăm că donaţia ofe ri -
tă Bibliotecii Municipale Lugoj
este printre cele mai mari, atât
va loric, cât şi ca număr de echi -
pa mente, Centrul CIP (Cal cu la -
toare cu Internet pentru Public)
din Lugoj fiind cel mai important
din zonă.

Hotărârea alocării echi pa -
men telor a fost luată de Fundaţia
IREX, după ce au fost evaluate
apli caţiile depuse de fiecare bi -
bliotecă comunală, municipală şi
judeţeană.

La inaugurarea serviciilor
Bi blionet de la Lugoj va par -
ticipa şi directorul Fundaţiei
IREX România, reprezentantul
Fundaţiei „Bill & Melinda
Gates”, domnul Paul Andre Ba -
ran.
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Potrivit unui top al liceelor
din România, realizat de
compania Intuitext şi

publicat pe site-ul
www.admitereliceu.ro, Colegiul
Naţional „Coriolan
Brediceanu” din Lugoj este cel
mai bun din judeţul Timiş. La
nivel naţional, colegiul lugojan
ocupă un onorant loc şapte.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Topul liceelor pentru 2010 a fost
rea  lizat prin ponderarea ur mă toa -
relor medii din fiecare liceu: media

de admitere (50%), media de la
examenul de bacalaureat (30%) şi
media rezultatelor ob ţinute la
olimpiade (20%). Co legiul Na -
ţional „Coriolan Bre diceanu” din
Lugoj ocupă locul şapte în topul
liceelor din Ro mânia, clasament în
care fi gurează 1.516 unităţi de în -
văţământ, fiind în fruntea celor 54
de unităţi de învăţământ care
alcătuiesc cla samentul ju de ţului
Timiş. 

În anul 2009, Colegiul „C.
Bre diceanu” era situat pe poziţia
90 în topul naţional. O urcare

spec taculoasă a înregistrat şi
Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu”
din Lugoj, aflat pe locul 168 la
nivel naţional (locul 11 în judeţul
Timiş), faţă de locul 298 înre -
gistrat anul trecut. 

Pentru conducerea Colegiului
Naţional „Coriolan Brediceanu”,
această recunoaştere este o ade -
vărată onoare: „Ne onorează
acest loc I obţinut la nivelul ju de -
ţului Timiş, la fel şi locul VII la
nivel naţional. Ne rămâne însă să
confirmăm acest rezultat în anul
şcolar 2010-2011, prin pregătirea

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Împlinirea a 60 de ani de la
moar tea marelui inventator Tra -
ian Vuia a fost marcată în muni -
ci piul Lugoj prin organizarea
unor manifestări de către Pri mă -
ria Municipiului Lugoj şi Aso cia -
ţia Cultural-Ştiinţifică „Pasărea
Măiastră”.

Astfel, în data de 4 sep tem -
brie, începând cu ora 10.00, în
Sala de Consiliu a Primăriei s-a
des făşurat Şedinţa Festivă a Co n -
si liului Local Lugoj prilejuită de
dez velirea bustului ilustrului om
de ştiinţă şi marelui patriot ro -
mân Traian Vuia. Au participat
con silieri locali, reprezentanţi ai
prin cipalelor culte, cetăţeni de
onoare, precum şi reprezentanţi
ai instituţiilor de învăţământ din
oraş.

Viaţa şi activitatea primului
om din lume care a realizat un
zbor autopropulsat (fără cata -
pul te sau alte mijloace ex -
terioare) cu un aparat mai greu
decât aerul (Montesson, Franta,
18 martie 1906) a fost evocată
de prof. ing. Francisc Boldea,
Primarul Mu ni ci piului Lugoj,
deputatul Sorin Stra gea, Ex -
celenţa Sa Alexandru Me sian,
profesorul Gheorghe Lu chescu

şi profesorul emerit Dan Po -
pescu.

Profesorul Gheorghe Lu ches -
cu a propus ca osemintele lui
Tra ian Vuia să fie aduse din Ci -
mitirul Bellu din capitală în Ci -
mitirul Ortodox pentru a fi alături
de Brediceni, Eftimie Murgu, Ion
Vidu şi de ceilalţi oameni de
mar că ai culturii Banatului.

A urmat apoi ceremonia de
dez velire şi sfinţire a bustului
ma relui inventator Traian Vuia ce
a fost amplasat în Parcul Poştei.
Mo numentul a fost realizat de ar -
tistul timişorean Ştefan Varga.
Cu acest prilej, domnul primar a
mul ţumit preşedintelui Asociaţiei
Cul tural-Ştiinţifice „Pasărea Mă -
iastră”, domnul Marcel Nicolae,
pentru implicarea în realizarea
pro iectului, precum şi per soa ne -
lor fizice şi juridice care au spon -
sorizat acest monument. În final,
domnul primar Francisc Boldea
a propus ca actualul Parc al Poş -
tei să se numească Piaţa Traian
Vuia. 

Pentru anul viitor, mu ni ci pa -
litatea  lugojeană îşi propune ca în
colaborare cu Consiliul Judeţean
Caraş-Severin să realizeze bustul
lui A.C. Popovici, ce va fi am -
plasat în Parcul Prefecturii.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

După trecerea Spitalului Mu ni ci -
pal în administrarea mu nici pa li -
tă ţii,  primarul Francisc Boldea a
luat deja primele măsuri pentru
reor ganizarea activităţii ins ti tu -
ţiei. Pe lângă reducerile de per so -
nal care se vor face în perioada
ur mătoare – aproximativ 30 de
per soane – secţiile care acum
func ţionează pe partea stângă a
stră zii Gheorghe Doja vor fi mu -
tate în incinta pavilionului cen -
tral. Pentru aceasta au fost deja
exe cutate câteva lucrări de ame -
na jare. Farmacia secţiei TBC a
fost mutată în farmacia prin ci pa -
lă, iar birourile personalului
TESA şi arhiva urmează să fie la

rân dul lor mutate în pavilionul
cen tral. După vizita medicilor de
la clinica din Zurich (Elveţia) vor
fi mutate şi secţiile care func ţio -
nea ză acum pe partea stângă.

De asemenea, în cursul săp -
tă mânii viitoare vor începe lu cră -
ri le de reabilitare a laboratorului
din incinta spitalului. Va fi în lo -
cui tă întreaga instalaţie electrică,
vor fi realizate toate lucrările in -
te rioare şi exterioare de reparaţii
şi finisaje, va fi înlocuită tâm plă -
ria şi pardoseala. Lucrările se vor
fi naliza în cursul lunii noiembrie.

În paralel, se lucrează la rea -
bilitarea reţelei de alimentare cu
apă a tuturor pavilioanelor din in -
cinta spitalului.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Aleşii locali s-au întrunit marţi,
14 septembrie, într-o nouă şe -
dinţă extraordinară, pentru a
dis cuta despre propunerile fă -
cute de executiv în ceea ce
priveşte rectificarea bugetului
local. „Din cauza dezinteresului
Guvernului, în speţă al Mi -
nisterului Finanţelor Publice,
este a patra lună în care suntem

obligaţi să asigurăm din resurse
proprii salariile asistenţilor per -
sonali ai persoanelor cu
 han dicap. 

Este vorba despre suma de
276.000 lei, din care se vor plăti
s alariile aferente lunii sep -
tembrie, pentru cei aproximativ
400 de asistenţi personali din
municipiu”, a declarat primarul
Fran cisc Boldea.

La capitolul Învăţământ,
Gu vernul a tăiat 25% din sa la -
riile cadrelor didactice, astfel
încât cheltuielile de personal s-
au redus cu 1.371.000 lei. 

Rectificarea de buget in -
fluenţează, de asemenea, su -
mele alocate Serviciului Teh -
nic, Biroului Investiţii, res -
pectiv Direcţiei de Asistenţă
So cială.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

O delegaţie a Primăriei Municipiului Lugoj, formată
din Cosmin Nichita şi Sergiu Grangure – Direcţia Eco -
nomică, respectiv Ioan Birăiescu – Direcţia Investiţii, a
fost prezentă la Bucureşti în perioada 14 – 15 sep -
tembrie. 

Scopul deplasării a fost prezentarea proiectelor cu fi -
nanţare europeană care vor fi realizate în perioada ur -
mătoare: reabilitarea ambulatoriului din cadrul Spitalului
Municipal, înfiinţarea unui 

Centru respiro pentru persoanele cu handicap,
reabilitarea Centrului Hipic, ame najarea zonei de lângă
şoseaua de centură a mu ni cipiului, reabilitarea Ştrandului
Municipal, Podul pie tonal peste Timiş şi amenajarea unui
parc pe Splaiul Morilor.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Începând de luni, 20 septembrie, la nivelul
Primăriei Municipiului, respectiv al insti tu -
ţiilor pendinte de aceasta, au intrat în vigoare
modificările în structura de personal. „Con -
form noii organigrame, am găsit o soluţie prin
care numărul persoanelor disponibilizate să
sca dă de la 70 la maxim 5. 

Noua structură a personalului din aparatul
de specialitate al Primarului, respectiv al
instituţiilor pendinte de Primărie, va fi de fi -
nitivată până luni, 20 septembrie”, a precizat
şeful executivului local, cu prilejul săp tă -
mânalei conferinţe de presă.

Lucrări de
igienizare
în şcoli şi
grădiniţe
CLAUDIA BIRIESCU

Cea mai mare parte dintre cei
care beneficiază de sistemul
de educaţie de stat – părinţi şi
elevi – vor ca acesta să fie
per  formant, să ofere condiţii
mai bune, o cale pentru o via -
ţă mai bună pentru fiecare
copil. Pentru pregătirea in sti -
tu  ţiilor de învăţământ, în prag
de nou an şcolar, Serviciul
pen  tru Ad ministrarea şi Între -
ţi nerea Do meniului Public a
con tri buit la igienizarea unor
gră  di niţe şi şcoli. Astfel, la
Gră  di niţa P.N. 7 din str. Ep.
Dr. I. Bă lan, s-au executat am -
ple lu crări de igienizare în ce -
le opt încăperi ale imo bi lului.
Tot aici s-au montat geamuri,
s-au curăţat sobele din te ra co -
tă şi coşurile afe ren te şi s-au
exe  cutat lucrări de reparaţii la
in  stalaţiile sa nitare.

La Grădiniţa P.N. 2 din
str. M. Kogălniceanu s-au
exe cutat lucrări de reparaţii la
i n stalaţiile sanitare şi s-au
mon tat două chiuvete pentru
gru pa mică, iar la Grădiniţa
P.P. 5 s-au igienizat grupurile
sa nitare.

Colegiul „Coriolan Brediceanu”
a fost desemnat cel mai bun liceu
din judeţ

elevilor pentru admitere şi prin
par ticiparea la olimpiadele şi
con cursurile şcolare. Dealtfel,
am şi început stabilirea loturilor
pentru concursuri şi olimpiade ce
se vor desfăşura în acest an.
Vreau să subliniez că acest suc -
ces se datorează calităţii deo se -
bite a elevilor şi a dascălilor
noştri. Fără elevi şi profesori pa -
sionaţi nu am fi putut obţine
aceste rezultate deosebite”, ne-a
declarat prof. Maria Păcurar,
director adjunct Colegiul Na ţio -
nal „Coriolan Brediceanu”. 

La rândul său, Francisc Bol -
dea, cel care a condus liceul timp
de şapte ani, apreciază că „Bre -
diceanu este de fapt şcoala de
elită a Lugojului, emblema ora -
şului în domeniul liceal, având o
tradiţie bogată, o dezvoltare di -
na mică şi rezultate deosebite la
oli mpiade şi concursuri şcolare.
Îi felicit pe toţi profesorii şi ele -
vii Colegiului pentru munca pe
care o desfăşoară, pentru re zul ta -
tele obţinute şi sper să se men -
ţină în frunte, aşa cum au făcut-o
de-a lungul timpului. În calitate
de fost director, sunt mândru de
perioada în care am condus
şcoala, de rezultatele obţinute şi
sunt convins că modernizarea pe
care am realizat-o îi face pe copii
şi profesori să se simtă bine şi
astăzi în acest liceu de prestigiu”.

La nivelul judeţului Timiş,
Co legiul Naţional „Coriolan
Bre diceanu” este urmat de Li -
ceul „Grigore Moisil” (T im i şoa -
ra) şi de Colegiul Naţional Bă nă -
ţean (Timişoara). 

Dezvelirea bustului marelui
inventator Traian Vuia

Au început lucrările 
de reabilitare 
la Spitalul Municipal

Asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap plătiţi de la bugetul local

Proiectele
Municipiului Lugoj
prezentate la Guvern

Doar cinci
persoane
disponibilizate la
nivelul Primăriei
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HOTĂRÂREA
privind trecerea din
domeniul public în
domeniul privat al

municipiului Lugoj, a unei
suprafeţe de 1,46 ha situate

în municipiul Lugoj
Nr. 130 din 31.08.2010

Art. 1. – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Lugoj, a unei suprafeţe de 1,46 ha,
situate în municipiul Lugoj, identificate conform schiţei, anexă la
prezenta hotărâre.

Suprafaţa de 1,46 ha va fi dezmembrată din următoarele
parcele:

din HB – 471/2 în suprafaţa de 10,2077 ha – va fi dezmembrată
suprafaţa de 0,31 ha;

din HB – 471/4 în suprafaţă de 25,8317 ha - va fi dezmembrată
suprafaţa de 1,15 ha.

(2) Suprafaţa de 1,46 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
privind aprobarea schemei de ajutor
de minimis pentru persoanele
juridice care îşi desfăşoară
activitatea în raza administrativă a
municipiului Lugoj
Nr. 137 din 31.08.2010

Art. 1. – Se aprobă schema de ajutor de minimis pentru persoanele
ju ridice care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativă a mu ni -
ci piului Lugoj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
ho tărâre.

Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre de aprobare a schemei de ajutor de
mi nimis, în baza art. 6 din O.U.G. nr. 117/2006, se transmite spre in -
for mare Consiliului Concurenţei în 15 zile de la data adoptării.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare numai după obţinerea avi ze -
lor favorabile de aplicare, de conformitate, de respectarea legislaţiei
ro mâne şi comunitare referitoare la întocmirea schemelor de ajutor
de ajutor de minimis din partea Ministerului Finanţelor Publice şi a
Con siliului Concurenţei, conform art. 8 din O.U.G. nr. 117/2006.

Art. 3. – Lista cu IMM –uri, persoane juridice, documentaţia in -
di viduală aferentă acordării ajutorului de minimis, conform prezentei
sche me, se va aproba prin hotărâre a consiliului local.

Art. 4. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în cre din -
ţează Serviciului Impozite şi Taxe.
ANEXĂ la HCL nr. 137 din 31.08.2010
AJUTOR DE MINIMIS aprobat prin H.C.L. nr. 137 din 31.08.2010

I. Dispoziţii generale
Art. 1. 

(1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis.
(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va

face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate
în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art.
87 si 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul a ju toa -
re lor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ
L 379 din 28.12.2006.Începînd cu 01.12.2009 ar ti co lele 87 si 88 din Tra -
tatul CE devin articolele 107 si 108 din Tratatul pri vind functionarea U -
niu nii Europene.

(3) Schema se aplică în municipiul Lugoj.
(4) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de

no tificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile
Re gulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea
art. 87 şi 88 în cazul ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.

II. Titlul schemei
Ajutor de minimis pentru acordarea scutirii la plata majorărilor

de întârziere pentru obligaţii bugetare restante, , prevăzute de Art. 125
din Codul de procedură fiscală din 24 decembrie 2003, republicat in
M.O.f 513/31.07.2007, pentru persoane juridice care îşi desfăşoară
activitatea in raza administrativă a municipiului Lugoj.

III. Obiectivul şi scopul schemei
Art. 2. Obiectivul şi scopul schemei il reprezintă stimularea

persoanelor juridice in dezvoltarea activităţii economice in municipiul
Lugoj, cu efecte în plan economico-social.

IV. Baza legală
Art. 3. Actele normative in baza cărora a fost constituită prezenta

schema sunt:
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa nr. 92/2003 – republicată cu modificările şi
completările ulterioare , Art. 125, lit. d;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public cu modificările si completările ulterioare;

- OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat aşa cum a fost aprobat prin Legea nr. 137/2007;

- Regulamentul CE nr. 1998 din 15.12.2006 privind aplicarea
articolelor 87 şi 88 din tratat, ajutoarelor de minimis;

V. Domeniul de aplicare
Art. 4. Prezenta schemă se aplica persoanelor juridice din toate

domeniile, exceptând sectoarele producţiei primare de produse
agricole, pescuitului si acvaculturii.

Art. 5. Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru:
(a) ajutoarele acordate persoanelor juridice care îşi desfăşoară

activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de
Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

(b) ajutoarele acordate persoanelor juridice care îşi desfăşoară
activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt
enumerate în Anexa I la Tratat;

(c) ajutoarele acordate persoanelor juridice care îşi desfăşoară
activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole,
astfel cum sunt enumerate în Anexa I la tratat, în următoarele cazuri:

(I) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului
sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii
primari sau introduse pe piaţă de persoanele juridice în cauză;

(II) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui
parţială sau integrală către producătorii primari;

(d) ajutoarele acordate persoanelor juridice aflate în dificultate,
conform Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea
si restructurarea persoanelor juridice în dificultate, publicate în
Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 244/01.10.2004;

(e) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe
sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile
exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de
distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;

(f) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul
celor importate;

(g) ajutoarele acordate persoanelor juridice care îşi desfăşoară
activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr.
1407/2002;

(h) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de
mărfuri, acordate persoanelor juridice care efectuează transport rutier
de mărfuri în numele terţilor.

VI. Definiţii
Art. 6. În sensul prezentei scheme termenii şi expresiile de mai jos

au următoarele semnificaţii:
a) Produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I la

Tratatul CE, cu excepţia produselor pescăreşti;
b) Transformarea produselor agricole - înseamnă o operaţiune

asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un
produs agricol, cu excepţia activităţilor agricole necesare preparării
unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

c) Comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau
expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice
alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către
un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei
activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei
vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii
finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfăşoară în
localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

d) Rata de actualizare - este rata de referinţă stabilită de către
Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe Internet;

e) Administratorul schemei – Serviciul Impozite si Taxe;
f) Furnizorul de ajutor de minimis – Consiliul Local Municipal

Lugoj.
VII. Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari
Art. 7. Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor

de minimis sunt cele menţionate la domeniul de aplicare.
Art. 8. Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă,

persoanele juridice care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în

România;
b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un

judecător sindic, nu au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu
sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă
situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;

c) reprezentantul legal al persoanei juridice nu a fost supus unei
condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din
motive profesionale sau etic-profesionale;

d) reprezentantul legal al persoanei juridice nu furnizează
informaţii false;

e) nu sunt „persoane juridice în dificultate” conform Liniilor
directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si
restructurarea persoanelor juridice în dificultate (publicate în Jurnalul
Oficial al Comisiei nr. C 244/01.10.2004);

f) solicitantul demonstrează că a achitat debitele datorate la data
depunerii cererii de acordare a facilităţii;

g) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de re cu pe ra -
re a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei ast fel de
decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral re cu pe ra tă;

h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate persoanei ju -
ri dice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alo că -

rii financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei sche -
me, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în
ca zul persoanelor juridice care activează în sectorul transporturilor).
A ceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis
sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din
sur se naţionale sau comunitare;

i) a făcut investiţii la clădiri sau pentru îmbunătăţirea sau mo der -
ni zarea procesului tehnologic în perioada 01.01.2008-31.12.2010;

j) nu va face concedieri pentru motive care nu ţin de persoana sa -
la riatului (nici individuală nici colectivă), pe o perioada de cel puţin
un an, de la data depunerii cererii;

k) nu a înregistrat profituri în perioada solicitată mai mari decât
va loarea ajutorului de minimis

VIII. Condiţii de acordare a ajutorului de minimis
Art. 9. (1) Ajutorul se acordă sub formă de scutire la plata ma jo -

ră rilor de întârziere aferente debitelor anilor financiari 2008 si 2009.
(2) Ajutorul se acordă agenţilor economici în limita sumei re pre -

zen tată de pragul de minimis, astfel:
• Valoarea brută totală1 a ajutoarelor de minimis acordate unei per -

soa ne juridice nu poate depăşi echivalentul în lei2 a 200.000 Euro, pe
o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a
fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

• Pentru agenţii economici din sectorul transporturilor valoarea
bru tă totală a ajutoarelor de minimis acordate unei persoane juridice
nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de
trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din
surse naţionale sau comunitare.

(3) Contribuţia proprie a beneficiarului constă în plata debitului
datorat la data depunerii cererii.

Art. 10. (1) Pentru a beneficia de scutiri la plata majorărilor de în -
târ ziere pentru obligaţii bugetare restante, în cadrul acestei scheme,
be neficiarul va da o declaraţie pe proprie răspundere privind aju toa -
re le de minimis primite în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali
(fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse co -
mu nitare).

(2) Administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai be -
ne ficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis.

(3) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după
ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei
ju ridicei, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de a -
ceasta pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal
în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din
sur se comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro
pen tru persoanele juridice care activează în domeniul transporturilor),
echivalent în lei.

(4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acor -
date unei persoane juridice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu -
mu lată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu pre -
ve derile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000
Euro pentru persoanele juridice care activează în domeniul trans por -
tu rilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile
sche mei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte
acest plafon.

IX. Durata schemei
Art. 11. Până la data de 31.12.2010 pentru anii fiscali 2008 şi

2009 şi până la 31.12.2011 pentru anul fiscal 2010.
X. Bugetul schemei

Art. 12. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va
fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a
acesteia, este de 150000 €.

Bugetul neconsumat într-un an se va reporta în anul următor.
XI. Efecte

Art. 13. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este
de maximum 200.

XII. Modalitatea de implementare a schemei
Art. 14. (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme

de ajutor de minimis, persoanele juridice trebuie să înainteze o Cerere
de finanţare administratorului schemei de ajutor de minimis. 

(2) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria
răs pundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită
nici o condiţie pentru a fi considerat întreprindere în dificultate, con-
form Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru sa -
lva rea şi restructurarea persoanelor juridice aflate în dificultate, pu -
blicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/2004.

(3) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară tre buie
să transmită administratorului schemei de ajutor de minimis o de claraţie
pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite pen tru
aceleaşi cheltuieli eligibile, precum şi cu privire la ajutoarele de minimis
primite în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali an teriori.

(4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale activităţilor, pro iec -
telor şi cheltuielilor se realizează de către administratorul schemei de
a jutor de minimis, înainte de acordarea facilităţii. 

(5) Întreprinderea încheie cu administratorul schemei de ajutor de
mi nimis un Contract de finanţare, contractul cadru urmând să fie
aprobat prin H.C.L.

(6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o a -
locare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, ad mi -
nistratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

Denumire Anul 2010 Anul 2011 Total

Scutire la plata majorărilor
de întârziere pentru obli -
ga ţii bugetare restante

140000 10000 150000

1 Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate sub formă de granturi, în valori
brute, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.

2 La data semnării contractului de finanţare
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XIII. Reguli privind raportarea şi monitorizarea 

ajutorului de minimis
Art. 15. (1) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi

o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este se -
lec tat pentru finanţare, administratorul schemei de ajutor de minimis
co munică în scris persoanei juridice beneficiare cuantumul maxim al
a jutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de mi ni -
mis, făcând referire expresă la Regulamentul CE nr. 1998/2006, prin
men ţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul O -
fi cial al Uniunii Europene.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-
ul furnizorului www.primarialugoj.ro

Art. 16. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis a cor -
date în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia co -
mu nitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de mo -
ni torizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Pre şe din -
telui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al
Ro mâniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

Art. 17. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa de ta -
liată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10
ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza
sche mei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile ne ce -
sa re pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia
co munitară în domeniul ajutorului de stat. 

Art. 18. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent
aju toarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune mă -
su rile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin pre -
zen ta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la
mo mentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Con cu ren ţei,
în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind pro ce durile
de monitorizare a ajutoarelor de stat3, toate datele şi in for ma ţiile
necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel na ţional.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele trans -
mise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi in -
for maţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa lo cului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind va loa -
rea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, re cal -
cu lări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului
ur mător anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Con cu -
renţei prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării
acesteia, conform art. 6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile na -
ţio nale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura
de pregătire a notificării şi informării.

Art. 19. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Co mi -
siei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile
lu crătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care
Co misia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării
con diţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 20. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune
la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în ter me -
nul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în ve -
de rea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în
sar cina furnizorului.
3 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în

aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

În conformitate cu
prevederile legale, actele
de stare civilă ale

cetăţenilor români întocmite în
străinătate, la autorităţile
locale competente, se
transcriu, obligatoriu, în
registrele de stare civilă
române, în termen de 6 luni de
la întoarcerea în ţară sau de la
primirea în străinătate a
certificatului ori extrasului de
stare civilă.

MONICA - OTILIA DAVID

Cetăţenii români pot cere
transcrierea, direct (personal) sau
prin împuternicit cu procură spe -
cială, autentificată, în ţară de un
no tar public, iar în străinătate de
oficiul consular român din statul
de reşedinţă sau de un notar
public din străinătate, situaţie în
care procura trebuie să conţină
Apostila conform Convenţiei de
la Haga din 1961 (dacă statul de
reşedinţă este semnatar a con -
ven ţiei de la Haga). Cererea se
de pune la primaria localităţii în
raza căreia au avut ultimul do mi -
ci liu, iar daca nu au avut vreo -
dată domiciliul în Romaânia, la
Pri măria Sectorului 1 al Mu ni ci -
piu lui Bucureşti, unde se va efec -
tua transcrierea certificatului. 

Acte necesare:
• actul de identitate în ori gi -

nal şi xerocopie (buletin, carte de
i dentitate, adeverinţă de i den -
titate provizorie) pentru cetăţenii
ro mâni cu domiciliul în ţară şi
pa şaportul pentru cetăţenii ro mâ -
ni cu domiciliul în străinătate;

• dovada de domiciliu - se
pre zintă de către cetăţenii români
care solicită transcrierea (fie per -
so nal fie prin împuternicit) şi
care nu pot face dovada do mi ci -
liu lui din ţară, din anumite cauze
(act de identitate românesc ex pi -
rat sau inexistent), dovadă care
poate fi obţinută de la serviciul
de evidenţă a persoanelor din ca -
drul autorităţii publice locale a
ul timului loc de domiciliu; 

• certificatul ori extrasul de

ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA
CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

ca satorie în original, CARE VA
CU PRINDE OBLIGATORIU
APOS TILA, conform Con ven ţiei
de la HAGA (în situaţia ţă ri lor
semnatare a Convenţiei de la
Haga din 1961, iar în caz contrar,
su pralegalizarea Oficiului Con -
su lar de carieră al României din
ţara respectivă);

• copie legalizată după ori gi -
nal şi traducere autentificată în
lim ba română. Traducerea şi le -
ga lizarea se face în România la
un notar public, iar în străinătate
la Oficiul Consular de carieră a
Ro mâniei din ţara de reşedinţă a
titu larului actului de căsătorie,
sau notar public din ţara de reşe -
dinţă, situaţie în care VA CU -
PRINDE OBLIGATORIU A -
POS TILA conform Convenţiei
de la HAGA (în cazul ţărilor
sem natare a Convenţiei de la Ha -
ga din 1961, iar în caz contrar su -
pra legalizarea Oficiului Consular
de carieră al României din ţara
respectivă) ;

• documente justificative
pen tru completarea unor rubrici:
- copia certificatului de naş tere,
- declaraţie notarială cu numele

so ţilor după căsătorie, în cazul în
care nu rezultă, în mod explicit,
din certificatul de casatorie nu -
mele de familie al soţilor dupa
că sătorie;

CAZURI SPECIALE 
Când unul sau ambii soţi nu

sunt la prima căsătorie se vor de -
pune si următoarele acte:

1. În caz de deces - dacă de -
ce sul a avut loc în România - co -
pie după certificatul de deces;
când decesul a fost în altă ţară -
cer tificatul în original, copie le -
ga lizată şi traducere în limba ro -
mână autentificată. În caz de di -
vorţ pronunţat de către o instanţă
de judecată din România, pentru
o căsătorie anterioară care a avut
loc în Romania, este necesară o
co pie legalizată a sentinţei de -
finitive şi irevocabile;

2. În cazul în care căsătoria
an terioară a fost în România şi
di vorţul s-a pronunţat în străi nă -
tate, va fi necesară sentinţa de di -
vorţ în original, copie xerox le ga -
lizată, traducere în limba română
au tentificată. În cazul în care sen -
tinţa de divorţ a fost eliberată de

către o instanţă de judecată a unei
ţări care nu este membră UE este
ne cesar să se facă mai întâi re cu -
noaşterea sentinţei de divorţ pe
te ritoriul României. Re cu noaş te -
rea se face la Tribunalul com pe -
tent, la ultimul loc de do mi ciliu
a vut în ţară.

3. În cazul în care căsătoria
an terioară a fost în străinătate şi
nu a fost transcrisă în registrele
ro mâneşti, iar divorţul s-a pro -
nunţat de către o instanţă străină,
se vor depune şi actele pentru
înscrierea menţiunii de căsătorie
şi divorţ sunt necesare atât cer ti -
fi catul de căsătorie cât şi sentinţa
de divorţ, în original, copie xerox
şi traducere în limba română au -
tentificată.

4. În cazul în care căsătoria a
fost transcrisă în registrele ro mâ -
ne, iar ulterior a intervenit di vor -
ţul pronunţat în străinătate, se va
so licita mai întâi înscrierea men -
ţiu nii de divorţ pe actul de naş -
tere, respectiv pe actul de că să -
torie. Solicitarea se face la pri mă -
ria unde se află actul de naştere
sau la primaria unde s-a în re -
gistrat transcrierea casatoriei.HOTĂRÂREA

privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
Nr. 148 din 14.09.2010

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 61.305 din

09.09.2010;
Având în vedere Referatul Direcţiei Impozite şi Taxe, Executori

Bugetari nr. 61.387 din 09.09.2010;
Având în vedere Referatul Biroului Investiţii nr. 60.719 din 07.09.2010;
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 în cre -

dinţează 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;
- Direcţiei Impozite şi Taxe, Executori Bugetari;
- Celor interesaţi, prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Comisia de circulaţie a Mu ni ci -
piu lui s-a întrunit marţi, 7 sep -
tem brie, pentru a discuta asupra
unor aspecte importante privind
flui dizarea traficului în mu ni -
cipiu. Membrii Comisiei au ana -
li zat şi propunerile lansate de
Com pania Naţională de Auto -
străzi în vederea reglementării
tra seelor drumurilor naţionale ca -
re traversează Lugojul.

Astfel, şoseaua de centură va
de veni DN 6 şi va face legătura
din tre Lugoj – Coştei, respectiv
Lu goj – Caransebeş. Vechiul tra -
seu al DN6 – pornind de la strada
Ni colae Bălcescu, Podul de Fier,
Pia ţa Josif Constantin Drăgan,
Pia ţa Victoriei, Universitatea Eu -
ro peană Drăgan, strada Ti mi -
şoarei – trece în proprietatea mu -
ni cipiului Lugoj. În schimb, Co -
misia nu a aprobat preluarea dru -
mului DN 58 A – care cuprinde
stră zile Caransebeşului, Episcop
Dr. Ioan Bălan, Semenicului, Ba -
natului şi Bocşei. 

De asemenea, Comisia a
apro  bat preluarea DN 68 A, care

cu prinde traseul Primărie – stra -
da Victor Vlad Delamarina –
stra da Făgetului – sens giratoriu,
doar până la strada Salcâmilor.
Mem brii Comisiei au refuzat în -
să preluarea străzii Salcâmilor,
în trucât aceasta este utilizată de
au tovehiculele de mare tonaj,
pen tru intrarea pe şoseaua de
cen tură. Nici drumul DN 68 B,
pe traseul str. Timişoarei – Colo -
man Wallisch – Bucegi – Ni co lae
Titulescu – Buziaşului, nu a fost
preluat de municipalitate.

Maşinile scoase din circulaţie
vor fi ridicate de pe domeniul
public
La propunerea şefului exe cu ti vu -
lui local, Comisia de Circulaţie a
aprobat interzicerea traficului
greu (peste 7,5t) pe porţiunea cu -
prinsă între semaforul de la in ter -
secţia străzilor Bucegi şi N. Ti tu -
les cu şi cel de la intersecţia stră -
zilor Cuza Vodă cu Banatului. Pe
această porţiune va fi refăcută în -
treaga infrastructură. Totodată, a
fost aprobată măsura de in ter zi -
cere a trecerii de pe sens unic pe

Măsuri pentru fluidizarea traficului în municipiu

du blu sens, respectiv a accesului
au tovehiculelor cu masa mai
mare de 7,5 tone, pe strada Pri vi -
ghetorii.

Prin decizia Comisiei, va fi a -
me  najat şi primul sens giratoriu din
municipiu, la intersecţia stră zilor
Primăverii, Huniade şi V. Rosada. 

Un aspect important discutat

şi aprobat de membrii Comisiei
se referă la încheierea unui par -
te neriat public-privat cu o firmă
spe cializată, în vederea ridicării
ma şinilor scoase din circulaţie şi
par cate pe spaţiul public.

Toate aceste măsuri vor fi
pro puse Consiliului Local Mu ni -
cipal, în vederea aprobării.
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Sala Sporturilor „Ioan Kunst Ghermănescu” şi-a
redeschis porţile pentru activitatea competiţională

Sala Sporturilor „Ioan
Kunst Ghermănescu”,
fostă „Viitorul”, de pe

strada Timişoarei din Lugoj, a
reintrat în circuitul
competiţional. Festivitatea de
inaugurare a avut loc vineri,
10 septembrie, la ora 17, fiind
urmată imediat de primele
două meciuri de volei. La
eveniment au fost prezenţi
primarul Francisc Boldea şi
viceprimarul Ioan Ambruş,
deputatul Sorin Stragea,
consilieri judeţeni, consilieri
locali, directorul CSM Lugoj,
Călin Dobra, alături de alte
oficialităţi şi un numeros
public.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Timp de mai mulţi ani sala a
fost închisă, fiind supusă unor
ample lucrări de renovare. „Va -
loa rea totală a lucrărilor a depăşit
1,7 milioane de lei, din care circa

960.000 de lei de la Compania
Na ţională de Investiţii şi 750.000
de lei de la bugetul local”, a pre -
ci zat şeful executivului lugojan,
care consideră că „Valoarea fie -
cărui om, valoarea Consiliului
Lo cal şi a Primăriei rezidă în
fap tul în care reuşeşte să in -
fluenţeze în bine viaţa celor din
jur. Toţi ştim că sportul este un
me dicament, este un izvor de să -
nă tate. Astăzi (17.09.2010 - n.r.)
este un fel de inaugurare. Ne-am
stră duit ca să redăm, din nou, a -
ceastă sală activităţilor sportive.
Mul ţumirile mele se îndreaptă
către toţi cei din executiv, din
con ducerea actuală şi din fosta
con ducere a Primăriei, care au
con tribuit ca această sală de
tradiţie a Lugojului să fie în si -
tuaţia în care se află acum. Să
dea Dumnezeu ca în această sală
să scriem istoria sportului lu go -
jean”.

Expoziţie maghiară
la Galeria Pro Arte
SILVIA BLOCH
Galeria „Pro-Arte” din Lugoj găzduieşte în data de 24
septembrie, ora 18.00, vernisajul artiştilor plastici din oraşul
înfrăţit Szekszard. Expoziţia de pictură şi sculptură reuneşte
lucrările a 13 artişti maghiari, dintre care vor fi prezenţi la
vernisaj: Adorjani Endre, Fusz Gyorgy, Baki Peter, Kis Ildiko
şi Imre Peter. Artiştii din Szekszard au mai avut două expoziţii
la Lugoj, în anii 1994 şi 1997, iar lugojenii au expus la
Szekszard înainte de anul 2000. Din luna septembrie 2009,
relaţiile între artiştii plastici din cele două oraşe au fost reluate,
o dată cu expoziţia organizată de artiştii lugojeni la Szekszard.
Reluarea acestui schimb cultural dintre cele două oraşe
înfrăţite este de bun augur pentru dezvoltarea vieţii culturale
din oraşul nostru.

„Să dea Dumnezeu ca în
această sală să scriem istoria

sportului lugojean”, a spus la
inaugurare primarul

Lugojului, Francisc Boldea

Cel mai important
turneu din ultimii
15 ani

Activitatea sportivă a fost
reluată prin organizarea unui
turneu internaţional de volei, în
deschiderea căruia a fost pre -

zentat şi lotul cu care CSM Lugoj
va evolua pe prima scenă a vo le -
iului feminin românesc în se zo -
nul 2010-2011.

În urmă cu mai bine de 25 de
ani, când sala a fost dată în fo lo -
sinţă, prima competiţie ce a avut

loc în ea a fost tot un turneu de
volei, în care s-a jucat pro mo -
varea în Divizia B. Turneul in ter -
naţional, dotat cu Cupa „CSM
Lu goj”, a avut ca invitate e chi -
pele O.K. Varadin BMG şi Voj -
vodina Novi Sad din Serbia, res -

pec tiv Universitatea Cluj, a ces to -
ra alăturându-se formaţia gaz dă
CSM Lugoj. Zilnic au fost pro -
gramate câte două meciuri, acest
turneu fiind cel mai im por tant
organizat în ultimii 15 ani în
Lugoj. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Bicicliştii s-au reunit sâmbătă după-masa pe Platoul din faţa Casei
de Cultură a Sindicatelor, de unde au pornit pe traseul: Primărie –
Universitatea Europeană Drăgan – Benzinăria OMV – Splaiul 1
Decembrie 1918 – Podul de Beton – Splaiul Coriolan Brediceanu –
strada Nicolae Bălcescu – Parcul Ştrand. „Este pentru prima dată când
organizăm la Lugoj o astfel de plimbare „pe două roţi”. Data nu a fost
aleasă întâmplător, având în vedere ca aceasta a fost Săptămâna
Mobilităţii în Lume, iar noi credem că o astfel de acţiune este
binevenită în Lugoj, cunoscut ca „oraş al bicicletelor”. Iniţiativa a fost
un real succes, dacă luăm în considerare numărul destul de mare al
participanţilor, din toate categoriile de vârstă. Mă bucur să văd că mai
ales copiii sunt atraşi de acest sport”, ne-a declarat Alin Roşu,
coordonatorul VpB Lugoj. Acţiunea s-a încheiat cu o demonstraţie de
sărituri cu bicicletele în skate-park-ul din faţa Ştrandului municipal.

Organizatorii îşi propun să organizeze astfel de manifestări la
fiecare două luni. De asemenea, pe viitor vor fi stabilite două trasee
diferite, unul pentru copiii până la 10 ani, celălalt pentru adulţi. 

Echipamentul de protecţie obligatoriu pentru biciclişti
În ceea ce priveşte siguranţa bicicliştilor în trafic, Alin Roşu a

precizat: „Din păcate, sunt încă multe accidente rutiere în care sunt
implicaţi biciclişti. Pe de o parte conducătorii auto ar trebui să
circule mai prudent, pentru a fi evitate astfel de evenimente. Pe de
altă parte însă şi bicicliştii au partea lor de vină. Unii dintre ei
circulă haotic, nu respectă regulile şi, mai ales, nu poartă
echipament de protecţie. Tocmai de aceea sper ca prin asemenea
acţiuni să putem preveni pe viitor astfel de accidente”.

Verde pentru Biciclete la Lugoj
Peste 200 de biciclişti au participat sâmbătă,
18 septembrie, la inaugurarea filialei Lugoj a
„Asociaţiei Verde pentru Biciclete
Timişoara”. Cu acest prilej, VpB Lugoj a
organizat o plimbare pe două roţi, la care au
participat împătimiţii acestui sport.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Poliţiştii comunitari au în toc -
mit în cursul lunii august 100 de
pro cese-verbale de contravenţie,
în cuantum total de 5.620 lei.
Cele mai multe dintre acestea fac
re ferire la încălcarea prevederilor
HCL 46/2001(1.420 lei), alte 35
sanc ţiuni fiind aplicate pentru în -
căl carea prevederilor HCL
165/2005 (1.000 lei). Pentru tul -
bu rarea liniştii şi ordinii publice,
a genţii comunitari au aplicat 8
sanc ţiuni, în cuantum total de
2.900 lei. 

În această perioadă, poliţiştii
co munitari efectuează patrule în
car tierele de blocuri pentru asi -
gurarea unui climat de viaţă ci vi -
li zat. De asemenea, agenţii au în
ve dere supravegherea şi paza lo -
cu rilor de joacă pentru copii din
Par cul Copiilor, Parcul George
Enescu şi Parcul Gării, precum şi
asi gurarea pazei grădiniţelor din
oraş.

În acelaşi timp, Poliţia Co -
mu nitară a verificat societăţile
co merciale din municipiu cu pri -
vi re la deţinerea contractului de
sa lubrizare cu Societatea Salprest
SA Lugoj. 

Între activităţile desfăşurate
de poliţişti se numără combaterea
cer şetoriei în zona centrală şi de -
pis tarea persoanelor fără adăpost,
pre cum şi asigurarea unui climat
co respunzător activităţilor co mer -
ciale în Piaţa Agroalimentară
„George Coşbuc”. Nu a fost ne -
gli jat nici controlul zonelor de de -
pozitare ilegală a gunoiului în zo -
nele: ieşirea către Satul Mic, ie -
şirea către Tapia, Piaţa Obor, etc.

Amenzi pentru posesorii
autovehiculelor abandonate

Una dintre problemele cu
care se confruntă la ora actuală
Po liţia Comunitară este legată de
creş terea numărului de auto ve hi -
cule abandonate pe domeniul pu -
blic: „Dorim pe această cale să a -
du cem la cunoştinţa cetăţenilor
că, în conformitate cu prevederile
HCL 46/2001, în municipiul Lu -
goj se interzice abandonarea şi
re pararea autovehiculelor sau a
ca roseriilor de autovehicule pe
do meniul public (artere de cir cu -
la ţie, parcări, spaţiu verde). Să -
vâr şirea acestor fapte constituie
con travenţie şi se sancţionează
cu amendă cuprinsă între 250 şi
1.000 lei. Până în prezent au fost
a vertizate 50 persoane, acestora
acor dandu-li-se termen să eli be -
reze domeniul public. În caz con -
trar, acestea vor fi sancţionate
con travenţional cu amendă, con -
form art.8, lit.f din HCL 46/2001.
Ac ţiunile Poliţiei Comunitare pe
aceasta cale vor continua”, a pre -
cizat Sorin Ioniţă, şef Serviciu
Dis pecerat şi Intervenţie. 

Activitatea Poliţiei
Comunitare 


