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Monitorul de

Expo Lugoj 2010 îşi deschide
porţile la sfârşitul acestei luni

Recent renovată, Sala
Sporturilor „Ioan Kunst
Ghermănescu” de pe

strada Timişoarei va găzdui la
sfârşitul acestei luni cea de-a
XIV-a ediţie a Expo Lugoj.
Manifestarea va debuta vineri,
29 octombrie, ora 10, cu
Festivitatea de deschidere, la
care sunt aşteptaţi să participe
reprezentanţii firmelor, cei ai
Camerei de Comerţ, Industrie
şi Agricultură Timişoara,
consilieri locali, precum şi alte
personalităţi la nivel local sau
judeţean. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

La fel ca şi în anii precedenţi,
ma nifestarea va reuni standuri ale
fir melor din Lugoj, Timişoara,
Un garia şi Serbia, din cele mai
va riate domenii: materiale de
cons trucţii, amenajări interioare,
mo bilă, antichităţi, autoturisme,
uti laje şi accesorii grădinărit, teh -
nologii nepoluante, confecţii, în -
căl ţăminte, calculatoare si com -
po nente IT, produse alimentare
etc. Alături de societăţile locale,
la eveniment au fost invitaţi să
par ticipe, la fel ca şi anul trecut,

re prezentanţi ai unor firme re cu -
nos cute din oraşul înfrăţit Vârşeţ
(Ser bia). „Desfăşurarea an de an
a unei expoziţii cu caracter trans -
fron talier va contribui la sti mu la -
rea, promovarea şi încurajarea
schim bului de experienţă şi idei
pre cum şi a competitivităţii re -
gio nale. De asemenea, va fi po -
pu larizată activitatea economică
lo cală şi regională, va fi facilitată
pre zentarea către populaţie a o -
fer tei de produse şi servicii a fir -
me lor participante”, ne-a declarat
pri marul Francisc Boldea. 

Pentru lugojeni, Expo Lugoj

a devenit deja o tradiţie: „Este un
lucru bun pentru oraş. Pe de o
parte, firmele locale pot să îşi
pro moveze produsele, pe de altă
par te, pentru noi, cumpărătorii,
este un bun prilej de vedea care
sunt noutăţile în domeniul
economic”, ne-a declarat Ma -
riana S. „Chiar dacă este un oraş
mai mic com parativ cu Ti -
mişoara, Lu go jul a demonstrat
întotdeauna că are potenţial
economic. Cred că ex poziţia este
un bun prilej pen tru societăţile
locale să îşi pro mo ve ze produsele
şi să stabilească noi contacte cu

Cetăţeni de
Onoare ai
Lugojului
PIANISTA
DANA PAUL
GIOVANINETTI

Lugojenii pot
depune începând
cu data de 13
octombrie cereri
pentru acordarea
de ajutoare pentru
încălzirea locuinţei

pag. 4 pag. 2

O delegaţie a
oraşului 
Lugojul a fost
prezenta la 
Ziua Unităţii
Germane, în
oraşul Jena 

pag. 5

posibili co la bo ra to ri, mai ales că
au fost invitate şi firme din
Vârşeţ şi Ungaria”, este de
părere şi Dan N., unul dintre
expozanţii care participă de
câţiva ani la Expo Lugoj.

În acest an şi-au anunţat deja
par ticiparea peste 25 de agenţi
eco nomici din zona Lugojului.
Ex poziţia va fi deschisă pu bli cu -
lui până duminică, 31 octombrie,
în tre orele 9.00 – 19.00, cu ex -
cep ţia zilei de vineri când
accesul publicului va avea loc
ime diat după festivitatea de des -
chi dere.

Peste 25 de agenţi economici îşi vor expune produsele la Sala Sporturilor
„Ioan Kunst Ghermănescu”

ANGELICA RUS

Potrivit Legii 15/2003 – mo di fi cată
şi completată, tinerii cu vâr sta cu -
prin să între 18 şi 35 de ani au drep -
tul să solicite atribuirea unei su pra -
fe ţe de teren pentru cons truirea
unei locuinţe pro prietate personală.
A tribuirea te re nului se face în fo -
lo sinţă gra tuită, în limita su pra fe ţe -
lor dis po nibile, în ordinea de prio -
ri tăţi sta bilită pe baza unor criterii
a pro bate prin hotărâre de consiliu.
De asemenea, persoanele care au
de păşit vârsta de 35 de ani pot par -
ti cipa la licitaţie, pentru con ce sio -
na rea unui lot de teren pen tru cons -
truirea unei locuinţe. 

Pentru a răspunde cererilor ve -
ni te de la cetăţeni, mu ni ci pa li ta tea
a demarat procedurile pen tru a me -
na jarea unui nou cartier re zidenţial
în zona străzii Ti mi şoa rei. Aici vor
fi disponibile 15 lo turi destinate ti -
ne rilor cu vârsta de până în 35 de
ani, respectiv în jur de 80 de loturi
pen tru lu go je nii care depăşesc li -
mi ta de vâr stă. Cu toate acestea, lo -
tu rile vor putea fi atribuite, res pec -
tiv scoa se la licitaţie doar după fi -
na li za rea procesului pe care Pri mă -
ria Mu nicipiului Lugoj îl are cu o
per soană fizică, precum şi a pro ce -
du rilor de dezmembrare a te re nu -
lui. Odată finalizat procesul, res -
pec tiv procedurile de dez mem bra -
re, Primăria va anunţa criteriile de
a tribuire, precum şi mo dul de des -
fă şurare a licitaţiei. Doar din acel
mo ment cererile vor fi prelucrate şi
vor putea pri mi un răspuns concret. 

Ce rerea-tip împreună cu actele
ne  cesare (copie certificat naştere,
co pie carte identitate, declaraţia so -
li citantului pe propria răspundere,
în care se menţionează că nu deţine
sau nu a deţinut în proprietate o lo -
cu inţă sau un teren destinat cons -
tru irii unei locuinţe) pentru a cor da -
rea unei suprafeţe de teren conform
Le gii 15/2003, privind sprijinul a -
cor dat pentru construirea unei lo -
cuinţe proprietate personală, se de -
pun la Compartimentul Relaţii cu
Publicul, camera 7, parter, a Pri mă -
riei Municipiului Lugoj. 

Terenuri pentru
locuinţe
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MARIA ELENA STĂMUREAN

Octombrie este o lună cu o semnificaţie aparte
pentru Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară,
deoarece la data de 1 octombrie 2004 s-a
constituit instituţia. Un an mai târziu, la 1
octombrie 2005, a fost dat în folosinţă Centrul de
zi pentru persoane vârstnice, iar după încă un an
au luat fiinţă cele două centre de zi pentru adulţi
şi minori cu handicap neuropsihic. De asemenea,
D.A.S.C. celebrează în fiecare an la începutul
lunii octombrie Ziua internaţională a persoanelor
vârstnice, o categorie importantă de beneficiari ai
serviciilor furnizate de serviciul public de
asistenţă socială de la nivelul Municipiului Lugoj.

Pentru ca D.A.S.C. să îmbrace haine de
sărbătoare şi în acest an, conducerea instituţiei a
decis continuarea programului „Din suflet pentru
suflet”, aflat la cea de-a patra ediţie. 

Evenimentul a avut loc la Teatrul Municipal
în data de 14 octombrie. Pe lângă Centrele de zi
pentru persoane cu handicap neuropsihic,
Complexul de servicii pentru persoane vârstnice
„Sf. Nicolae”, Centrul comunitar de sprijin pentru
prevenirea abandonului şcolar Măguri, Serviciul
Creşe din cadrul DASC, au prezentat programe
artistice Grădiniţa cu program prelungit PP4,
Grădiniţa italiană Sf. Ioana Antida, Centrul
educativ socio-sanitar Sf. Ioana Antida Lugoj,
Şcoala cu clasele I-VIII Eftimie Murgu, Şcoala de
Arte Frumoase Filaret Barbu, Centrul şcolar
pentru educaţie incluzivă Al. Roşca şi Clubul
Copiilor Lugoj. La manifestare au participat toţi
cei care au fost alături de Direcţie de-a lungul
anilor. Un sprijin important pentru desfăşurarea
evenimentului a fost acordat de firma lugojeană
Mercantil, cea care a împărţit dulciuri copiilor.

Pentru perioada sezonului
rece 2010 – 2011,
lugojenii pot depune

începând cu data de 13
octombrie cereri pentru
acordarea de ajutoare pentru
încălzirea locuinţei, însoţite de
acte doveditoare (acte de
identitate ale membrilor
familiei, titlul sub care deţin
imobilul, adeverinţe, cupoane
care să ateste veniturile
realizate de fiecare membru al
familiei etc) la sediul Direcţiei
de Asistenţă Socială
Comunitară, Piaţa Victoriei,
nr. 4, camera 14 (sediul
Primăriei, la parter). 

MARIA ELENA STĂMUREAN

Ca un element de noutate, în
baza OUG 86/2010, angajaţii
DASC Lugoj vor efectua prin
sondaj anchete sociale pentru
verificarea veridicităţii datelor
înscrise în declaraţiile pe propria
răspundere privind componenţa
familiei şi veniturile acesteia,
pentru minimum 15% din nu mă -
rul beneficiarilor. Anchetele
sociale pot fi efectuate şi la
sesizarea unor terţi.

În situaţia în care familia sau
persoana singură beneficiară de
ajutor pentru încălzirea locuinţei
refuză să furnizeze informaţiile
şi documentele necesare pentru
întocmirea anchetei sociale sau
în urma anchetelor sociale efec -
tuate prin sondaj se constată că
la completarea cererii şi de cla -
raţiei pe propria răspundere pri -
vind componenţa familiei şi ve -
ni turile acesteia nu a declarat co -
rect numărul membrilor de fa -
milie şi/sau nu a completat lista
bu nurilor aflate în proprietate
con form dispoziţiilor legale,
drep tul la ajutorul pentru în căl zi -
rea locuinţei încetează în ce pând
cu luna următoare, iar su me le
plătite necuvenit cu acest ti tlu se
recuperează în condiţiile legii.

Solicitanţii sunt obligaţi să
declare dacă deţin bunurile pre -
văzute mai jos, situaţie în care
vor fi excluşi de la acordarea
ajutorului pentru încălzirea lo cu -
in ţei:

MARIA ELENA STĂMUREAN

Pentru a celebra tinereţea
spiritului, Direcţia de Asistenţă
So cială Comunitară, în par te -
neriat cu Primăria Municipiului
Lu goj, a organizat vineri, 1 oc -
tombrie „BALUL SE NIO RI -
LOR”, aflat la cea de-a V-a
ediţie. 

Data nu a fost aleasă în tâm -
plător, întrucât 1 octombrie a fost
stabilită de către Organizaţia Na -
ţiu nilor Unite (ONU), în cadrul
se siunii din februarie 1991, drept
„Ziua Internaţională a Per -
soanelor Vârstnice”.

Au fost puse la dispoziţia
per soanelor interesate din Lugoj
480 de locuri la Restaurantul
Aca pulco, într-un ambient de ex -
cep ţie. 

La fel ca şi la ediţiile an te -
rioare, interesul pensionarilor lu -
go jeni pentru acest eveniment a
fost pe măsura aşteptărilor: „Este
foarte bine că se gândeşte cineva
şi la noi. Dintr-o pensie de câteva

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară
Lugoj a împlinit şase ani

Ajutoare de încălzire
pentru iarna 2010 – 2011

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

A) BUNURI IMOBILE
- clădiri sau alte spaţii lo ca ti ve

în afara locuinţei de domiciliu sau
alte imobile aflate în pro prie tate,
cu excepţia locuinţei de do mi ciliu.

B) BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport*):

autoturisme care depăşesc 1.600
cmc, autoutilitare, autocamioane
de orice fel şi remorci, şalupe,
bărci cu motor, scutere de apă,
iahturi, autobuze, microbuze (cu

excepţia mijloacelor de transport
adaptate din proprietatea per soa -
nelor cu handicap);

2. utilaje agricole: tractor,
com bină autopropulsată;

3. utilaje de prelucrare a gri colă:
presă de ulei, moară de ce reale;

4. utilaje de prelucrat lemnul:
ga ter, drujbă sau alte utilaje de
pre lucrat lemnul acţionate hi -
draulic, mecanic sau electric;

5. depozite bancare cu va loa -
re de peste 3.000 lei.

C) TERENURI:

D) CATEGORII DE
ANIMALE / PĂSĂRI:

1. peste 3 bovine;
2. peste 5 porcine;
3. peste 20 de ovine/caprine;
4. peste 15 familii de albine.

Terenuri Familii cu 1-3
persoane

Familii cu peste 3
persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren
intravilan), care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în
zona rurală

2. Terenuri în zona colinară şi de şes

- arabil şi fâneaţă 2,00 ha 3,00 ha

- forestier 2,00 ha 3,00 ha

- vii, livezi, grădini de
legume şi flori

1,00 ha 1,50 ha

3. Terenuri în zona montană

- forestier 2,00 ha 3,00 ha

- vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha

- păşuni şi fâneţe 4,00 ha 5,00 ha

Prin Programul anual pentru furnizarea de
produse alimentare provenite din stocurile
de intervenţie comunitare pentru

persoanele cele mai defavorizate, peste 3500 de
lugojeni vor beneficia de acest sprijin.

MARIA ELENA STĂMUREAN

Produsele alimentare prevăzute în program (mălai,
făină, zahăr, paste făinoase, lapte praf şi biscuiţi)
vor fi distribuite următoarelor categorii de
beneficiari: şomeri (cu carnetul de şomer vizat la
zi), persoane vârstnice cu venituri mai mici de 400
lei, persoane cu handicap (adulţi şi minori),
beneficiari de prestaţii sociale sub forma venitului
minim garantat.

Pentru anul 2010, categoriilor defavorizate de
populaţie li se vor distribui mălai (7 kg pentru toate
categoriile), făină (15 kg pentru şomeri şi 14 kg
pentru celelalte categorii), zahăr (2 kg pentru
persoanele cu handicap şi 1 kg pentru celelalte
categorii), paste făinoase (8 pachete pentru şomeri,
9 pachete pentru pensionarii cu venituri mici şi
persoanele cu handicap, 10 pachete pentru

beneficiarii Legii nr. 416/2001 – privind venitul mi -
nim garantat), lapte praf (3 pungi pentru per soa ne -
le cu handicap şi 2 pungi pentru celelalte ca te gorii)
şi biscuiţi (13 pachete pentru persoanele cu han -
dicap şi beneficiarii de venit minim garantat şi 14
pachete pentru şomeri şi vârstnicii cu venituri mici). 

La momentul ridicării produselor, categoriile
sociale menţionate mai sus trebuie să prezinte
următoarele acte, în original şi copie (acestea vor
rămâne la dosarul de distribuire al D.A.S.C.):

- persoane cu handicap: actul de identitate şi
Decizia de încadrare în grad de handicap valabilă
la momentul ridicării produselor;

- persoane vârstnice cu venituri până la 400 lei:
actul de identitate şi cuponul de pensie pentru luna
anterioară ridicării produselor;

- şomeri: actul de identitate şi carnetul de şomaj
vizat la zi;

- beneficiarii de prestaţii sociale sub forma
venitului minim garantat: actul de identitate.

Programul de distribuire este de luni până
vineri, între orele 10.00 – 18.00, pe str. Siretului,
nr.1 (fostul magazin Bumbacul).

Alimente de la Uniunea Europeană pentru
categorii sociale defavorizate

sute de lei abia ajungi să îţi plă -
teşti cheltuielile şi me di ca men -
tele. Cine se mai gândeşte la dis -
tracţie? Aşa putem şi noi să ne
întâl nim 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 a
aş teptat cu nerăbdare ziua ba -

lului. „Am fost şi anul trecut şi a
fost foarte frumos. Muzică bună,
mân care la fel. Ne-am întâlnit cu
prie teni şi cunoscuţi şi am pe tre -
cut o seară minunată”, ne-a spus
şi A. F., la rândul său pensionară. 

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

În cursul acestei luni la Lu -
goj vor demara lucrările de mo -
dernizare a trecerilor de pietoni
din zona centrală a oraşului.
„Do rim ca trecerile de pietoni
din Lugoj, cel puţin cele din zona
centrală, să arate ca şi cele din
oraşele europene. Va fi folosită o
gra nulaţie fosforescentă cu cris -
tale, având o grosime de peste 1
mm, pentru a fi o trecere de pie -
toni vizibilă, fosforescentă, în
cu lorile alb şi roşu”, a precizat

Treceri de pietoni la standarde
europene

pri marul Francisc Boldea. Pri -
mele trei noi treceri vor fi a me -
najate pe strada Bucegi: între fos -
tul „Liliacul” şi farmacie, între
Res taurantul Dacia şi magazinul
de pantofi şi între Şcoala cu Cla -
sele I-VIII Nr. 6 şi Biserica Ro -
ma no-Catolică. În cursul anului
viitor se vor realiza trecerile de
pie toni din zona Unic. „Noile tre -
ceri de pietoni sunt cele mai mo -
der ne la ora actuală şi dorim să le
im plementăm şi la Lugoj, chiar
dacă sunt mai scumpe decât cele

obiş nuite. Acestea din urmă se
şterg mai repede, având o ga ran -
ţie de doar câteva luni. În schimb,
cele noi sunt garantate pentru trei
ani de zile”, a subliniat şeful exe -
cu tivului.

Pentru pietoni, dar şi pentru
con ducătorii auto, noile marcaje
sunt de un real folos: „Este o ini -
ţiativă lăudabilă. În primul rând,
ne simţim mai în siguranţă pe tre -
cerea de pietoni, iar pe de altă
par te cred că vor arăta mult mai
bine şi nu se vor şterge după câ -

teva ploi”, este de părerea A na -
ma ria C., pieton. „Un lucru foarte
bun. Aşa trecerile de pietoni vor
fi mai vizibile, în special pe timp
de noapte sau ceaţă”, ne-a de cla -
rat Sebastian M., conducător
auto. 

De asemenea, la solicitarea
ce tăţenilor din cartierul Cotu
Mic, pentru a preveni eventualele
ac cidente, a fost realizat un gard
de protecţie pe malul râului Timiş
în cepând de la Podul de Beton.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean a
participat la sfârşitul lunii trecute
la Adunarea Generală a Aso cia ţiei
Municipiilor din România, des -
făşurată la Bistriţa. „Cu acest pri -
lej, am adus câteva probleme în
atenţia Ministerului Ad mi nis tra ţiei
şi Internelor. Prima dintre a cestea
vizează valoarea de piaţă a
locuinţelor ANL. Considerăm că
409 Euro/mp este o valoare mult
prea mare, astfel că tinerii nu vor
putea să cumpere lo cuin ţele. Suma
este practic aproape du blă faţă de
valoarea investiţiei, res pectiv 250
Euro/mp”, a su bli niat edilul-şef.

O altă problemă ridicată cu
pri lejul întrunirii AMR a vizat
reor ganizarea teritorială a Ro mâ -
niei, pe mai multe regiuni, în ce -

Blocurile ANL – prea scumpe pentru tineri

pând din anul 2013. 
Pe de altă parte, participanţii

au remarcat faptul că majoritatea
su melor încasate din taxele şi im -
po zitele locale sunt folosite pen -

tru funcţionare şi nu pentru in -
ves tiţii. „Acest lucru se întâmplă,
în trucât ni s-au atribuit mai multe
sar cini în urma descentralizării
ad ministraţiei, fără însă ca a -

cestea să fie susţinute financiar”,
a explicat edilul-şef, care şi-a ma -
ni festat nemulţumirea şi faţă de
blo carea Programului de rea bi li -
tare termică a blocurilor.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Administraţia locală a predat către firma constructoare
amplasamentul pentru realizarea unui lac artificial cu dimensiunea de
100m/100m şi 3 m adâncime, cu taluz la 45 grade, în zona fostei Baze
Hipice. Pământul scos de aici va fi utilizat pentru crearea digului de
protecţie a noii Staţii de Epurare a Municipiului.

De asemenea, a fost definitivat planul de implementare a
proiectului transfrontalier dintre Lugoj şi Vârşeţ. Obiectivul
proiectului îl constituie amenajarea fostei Baze Hipice. „A fost deja
luată legătura cu Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră
România-Serbia, urmând să realizăm studiul de fezabilitate şi
documentaţia tehnico-economică. De asemenea, am discutat cu
Primăria din oraşul înfrăţit şi ne propunem ca valoarea totală a
proiectului să fie de circa 1.000.000 Euro. În cazul Lugojului
cofinanţarea locală este de 2%, iar pentru Vârşeţ, ca stat (Serbia) care
nu aparţine Uniunii Europene, este de 15%”, a precizat primarul
Francisc Boldea.

Bază hipică de agrement

Apă mai bună pentru
lugojeni
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea a predat în cursul lunii octombrie
amplasamentul pentru continuarea lucrărilor de modernizare a
reţelei de alimentare cu apă în municipiu.

Valoarea investiţiei este de 1.400.000 lei, urmând a fi amplasaţi
1.050 m conductă pe strada Făgetului cu diametrul de 140 mm,
respectiv 1.000 m conductă tot pe strada Făgetului, de la sensul
giratoriu spre oraş, cu diametrul de 450mm (magistrală). „Prin
adresa înaintată de către Ministerul Mediului, am fost informaţi că
ne-a fost alocată suma pe trimestrul IV - 1.181.944 lei, la care se
adaugă cofinanţarea locală de 25%. Din aceşti bani va fi de
asemenea echipată şi pusă în funcţiune staţia de pompare de pe
strada Făgetului. Suma va fi distribuită şi pentru echiparea cu
electropompe a celor cinci foraje denisipate în anul 2009, respectiv
a forajului F16”, a declarat primarul Lugojului.

Primarul Lugojului, Francisc Boldea,
intenţionează realizarea unui nou mijloc
foarte important de legătură între cetăţeni şi
Executivul local. Este vorba despre
instalarea unei linii telefonice Telverde,
care va funcţiona non-stop şi gratuit. Prin
intermediul acesteia, cetăţenii îşi vor putea
exprima problemele cu care se confruntă,
precum şi propunerile pe care le au vis-a-
vis de îmbunătăţirea activităţii
administrative la nivelul municipiului.
„Apelurile se vor face la un număr de

telefon pe care îl vom face public în scurt
timp, urmând să fie preluat de către un
angajat al Poliţiei Comunitare. În mai puţin
de 24 de ore, problemele vor intra în atenţia
primarului, care le va distribui spre
rezolvare în cadrul serviciilor care
funcţionează la nivelul municipiului.
Consider că, pe lângă site-ul Primăriei
Municipiului Lugoj, acest telefon este un
mijloc eficace prin care cetăţeanul poate
intra în legătură cu executivul local”, a
precizat edilul-şef. A.M.

Telverde pentru problemele
lugojenilor

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Potrivit Programului de as fal -
tare întocmit de municipalitate
pentru acest an, o nouă stradă din
Lu goj a fost finalizată în cursul
lunii octombrie. Este vorba des -
pre strada Bucegi, una dintre cele
mai solicitate artere de circulaţie
din oraş. Odată finalizate lu cră -
rile de asfaltare, au fost de
asemenea ridicate gurile de canal
şi s-au realizat noile marcaje. 

În paralel, sunt organizate li -
ci taţii pentru atribuirea lu crărilor
de asfaltare pe alte 20 de străzi
(in clusiv cartierul Balta Lată),
res pectiv a lucrărilor de rea bi -

litare a faţadei clădirilor care adă -
pos tesc Primăria Mu ni cipiului şi
Bi blioteca Municipală. 

„În acest sens, am transmis
lo cuitorilor de pe aceste străzi o
scrisoare prin care le solicităm să
se racordeze la reţeaua de apă şi
canalizare, dacă nu au făcut-o
până acum, deoarece după
asfaltarea acestora nu o mai pot
face”, a precizat şeful exe cu -
tivului lugojean. În acest context,
pri marul Francisc Boldea a
menţionat faptul că racordarea la
reţeaua de canalizare a Bisericii
Romano-Catolice a fost realizată
gratuit. 

Continuă lucrările de
asfaltare

Târg de Crăciun
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Primăria Municipiului Lugoj organizează în perioada 3
decembrie – 10 ianuarie Târgul de Crăciun 2010. Cu acest prilej, pe
lângă expunerea şi vânzarea cadourilor de Crăciun în standuri
special amenajate, vor avea loc şi diverse manifestări specifice
acestui eveniment. Micii meşteşugari au ocazia să îşi expună
produsele. „Aşteptăm ca toţi cei care doresc să prezinte spectacole
de colinzi şi cântece, să se înscrie la Primăria Municipiului, în
vederea includerii într-un program care va fi prezentat locuitorilor
oraşului, în preajma Crăciunului”, ne-a declarat Ileana Kristof,
consilier superior Primăria Lugoj.
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În anul 2005, pianistei Dana
Paul Giovaninetti i se
acorda TITLUL DE

CETĂŢEAN DE ONOARE
AL MUNICIPIULUI LUGOJ
pentru vasta activitate
muzicală şi pentru promovarea
pe plan internaţional a
imaginii culturale şi artistice a
Lugojului şi a României.

RAMONA ŢĂRANU

Dana Paul Giovaninetti s-a năs -
cut în data de 15 octombrie 1956
la Lugoj. Primii ani de pian i-a
ur mat în oraşul natal cu pro -
fesoara Maria Dumitriu. A urmat
cursurile Liceului de Muzică din
Ti mişoara, iar în 1969 a obţinut
Pre miul de acompaniament la
con cursul liceelor de muzică din
Bu cureşti. A studiat la Liceul de
Mu zică din Bucureşti, după care
a urmat cursurile Con ser va to ru -
lui din Bucureşti, obţinând Di -
plo ma de pian, acompaniament
şi mu zică de cameră.

În 1981 s-a stabilit în Franţa,
iar în 1988 a obţinut Diploma na -
ţională de pedagogie pianistică.

Ca profesor, Dana Paul
Giovaninetti a participat la di fe -
rite stagii de vară în Corsica,
Avranche, Dordogne, unde a
avut o activitate de profesor şi o
acti vi tate concertistică.

Dana Paul Giovaninetti este
mem bră în Asociaţia „Amitié
Rou manie” din 1989. Compune
anual concerte în beneficiul
aces tei asociaţii, în scopuri
umanitare sau pentru schimburi
culturale.

Din 1990 activează în
calitate de consilieră artistică în
cadrul Aso ciaţiei „Autrement à
Saint Leu”. Susţine mişcarea
„Appel pour une selection des
cons cien ces”, care luptă pentru o
societate mai respectuoasă faţă
de om şi de planeta lui (mediul

Casa de Cultură a Municipiului
Lu  goj, în colaborare cu Primăria
Mu nicipiului Lugoj, Consiliul
Lo cal şi Consiliul Judeţean Ti -
miş, oganizează în perioada 19 –
23 octombrie Festivalul In ter na -
ţional de Teatru „Festteam Art”.
Ajunsă la cea de-a X-a ediţie,
ma nifestarea debutează cu spec -
tacolul Teatrului Municipal „Tra -
ian Grozăvescu” „Steaua fără
nu me”, de Mihail Sebastian, re -
gia Maria Voronca.

PROGRAM:
Marţi, 19 octombrie
ora 18.00:
- Festivitatea de deschidere
- Spectacolul Teatrului Mu -

ni ci pal „Traian Grozăvescu”,
Lu goj, România: „Steaua fără
nu me” de Mihail Sebastian, regia
Ma ria Voronca.

ora 20.00:
- Spectacol de teatru pre zen -

tat de studenţii Facultăţii de Mu -
zică din cadrul Universităţii de
Vest, Timişoara, România: Lec -
ţia de E. Ionesco, regia Claudiu
Do garu.

Miercuri, 20 octombrie
ora 10.00:
- Spectacolul Teatrului „Tra -

ian Grozăvescu”, Lugoj, Ro mâ -

nia: De ce n-are ursul coadă?,
adap tare dupa Ion Creangă, de
Ma ria Voronca.

ora 16.00:
- Literatura şi dramaturgia

pen tru copii în dezbatere. Invitat:
prof.Gabriela Leoveanu.

ora 18.00:
- Spectacol de operetă pre -

zen tat de studenţii Facultăţii de
Muzică din cadrul Universităţii
de Vest, Timişoara, România:
Sil via, de Emmerich Kalman, re -
gia Petru-Silviu Văcărescu.

ora 20.00:

- Spectacolul teatrului Mo vi -
miento Ataque, Mendoza, Ar -
gen tina: Sobre como remontar el
mar (Cum să traversezi marea),
de Jorgelina Jenon.

Joi, 21 octombrie
ora 10.00:
- Spectacolul teatrului „Aurel

Elefterescu”, Călăraşi, România:
Năz drăvăniile lui Nică, adaptare
după Ion Creangă, de Ştefan Niţu.

ora 11.30:
- Spectacolul teatrului „Aurel

Elefterescu”, Călăraşi, România:
Năz drăvăniile lui Nică, adaptare
după Ion Creangă, de Ştefan Niţu.

ora 16.00:
- Lansarea cărţii „Stand-up

poetry”, de Silviu Dudescu. Pre -
zintă: Ion Parhon, Ela Jakab, Ion
Oprişor, Cristian Ghinea, Con -
stan tin Buiciuc, Remus Valeriu
Gior gioni.

ora 18.00:
- Spectacolul teatrului „Al -

tar”, Tulcea, România: Cântec de
le bădă, de A.P. Cehov, regia Nelu
Ser ghei.

ora 20.00:
- Spectacolul teatrului

„Actu’ 3 şi un sfert”, Bucureşti,
Ro mâ nia: Buzunarul cu pâine
,de Mat ei Vişniec, regia Daniela
Apostol.

Vineri, 22 octombrie
ora 16.00:
- Recital poetic şi muzical

din creaţia poeţilor lugojeni ai
Ce naclului „Anotimpuri”.
Coor do nator: Ion Oprişor,
regia: Maria Voronca.

ora 18.00:
- Spectacolul teatrului

„GMG Esperom”, Braşov, Ro -
mâ nia: Patru cepe degerate ,de
Mi hai Ignat, regia George Mi -
hăilă Gridanusu.

ora 20.00:
- Spectacolul teatrului „Im pi -

ria”, Verona, Italia: Paroli di Sha -
kes peare, adaptare după William
Sha kespeare, de Andrea Cas -
telletti.

Sâmbătă, 23 octombrie
ora 11.00:
- Spectacolul Teatrului Po pu -

lar Mediaş, România: Sfârşit de
partidă, de Samuel Beckett, regia
Ma r inela Barză.

ora 12.30:
- Întrunire colocvială - par ti -

ci panţi, invitaţi, organizatori,
mass-media.

ora 16.00:
- Spectacolul teatrului „Co -

nu’ Alecu”, Alibunar, Serbia: De
pro fesie, logodnică, de James G.
Reedlock, regia Daniela Maria
Duluj.

ora 18.00:
- Spectacolul teatrului

„Apollon”, Perigiali, Grecia: Ba -
bies are carried by storks (Be be -
luşii sunt purtaţi de berze), de M.
Reppas-A. Papathaksion, regia
Po lixeni Orkopoulou-Xanthaki.

ora 20.00:
- Gala premiilor.

Juriul Festivalului:
Ion Parhon - critic teatral
Violeta Zonte - profesor

universitar

Mariana Ciolan - critic
teatral

Sűto Andrasz - regizor
Adrian Korek - referent tea -

tral
Nicolae Blidaru - coor do na -

tor festival
Ambientul festivalului este

întregit de expoziţia artiştilor
plastici lugojeni Cecilia Olar,
Eugenia Olar şi Marius Bacriu.

Toate manifestările cultural-
artistice se desfăşoară în incinta
Teatrului Municipal „Traian
Grozăvescu”

RĂZVAN PINCA

Muzeul de Istorie şi Etnografie
Lugoj în colaborare cu Colegiul
Na ţional „Iulia Hasdeu” a or ga -
nizat miercuri, 29 septembrie,
sim pozionul „Lupta de la Lugoj -
315 ani”, care s-a desfăşurat la
Co legiul „Iulia Hasdeu”. 

Manifestarea face parte din
ca drul unui proiect de parteneriat
ce-i are ca responsabili pe di rec -
torul adjunct al colegiului, prof.
Horatiu Suciu, şi pe muzeograful
Răz van Pinca. Prin tema aleasă,
sim pozionul şi-a propus să cul -
tive capacităţile şi aptitudinile de
cer cetare ale elevilor de liceu,
prin stimularea interesului aces -
to ra pentru istoria locală, să pună
în valoare momentele importante
ale istoriei lugojenilor care nu se
gă sesc în manualele de istorie.
De asemenea, prin activitatea de
do cumentare-cercetare copiii au

ADRIANA WEIMER

Cenaclul „Banat” din Lugoj organizează joi, 21 oc -
tombrie, la ora 18.00, o întâlnire culturală cu tema
„Scriitori din Banatul de ieri şi de azi”, în cadrul că -
reia va fi evocat scriitorul lugojean Grigore Bugarin
la 50 de ani de la moarte. 

Tot în acest context, va fi lansat volumul „Scrisul
ro mânesc în Banat”, semnat de scriitorul Dan Flo -
riţa-Se racin, şi va fi prezentată revista „Banat” din

Lugoj, Nr. 8 / august 2010. Prezintă: prof. Simion
Dă nilă, prof. Dan Floriţa-Seracin şi prof. Constantin
Bui ciuc; moderator: prof. Dorin Murariu. În în -
cheiere, va avea loc un moment literar muzical rea -
lizat de elevii Cercului de Lectură ”Armonii” al
Şcolii de Arte Frumoase „Filaret Barbu” Lugoj. În -
tâlnirea este organizată de Biblioteca Municipală
Lu goj, Cenaclul & Revista „Banat” Lugoj şi Şcoala
de Arte Frumoase „Filaret Barbu” din Lugoj.

Cu ocazia Zilei Armatei Române, Primăria Municipiului Lugoj şi Unitatea Militară 01220 organizează
o serie de manifestări, care vor avea loc în data de 25 octombrie 2010, după următorul program:

� ora 14.30 - Adunarea participanţilor în faţa Primăriei.
� ora 15.00 - Ceremonial militar şi religios.

- Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din cel de-al II-lea Război Mondial 
(Alfa şi Omega).

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI

Pianista Dana Paul
Giovanine�i

înconjurător).
În 1995 a devenit membră

fon datoare în Asociaţia „Cul -
tur‘ail”.

În 1996 a invitat Corul „Ion
Vidu” din Lugoj să susţină patru
concerte la Paris, Saint Leu la
Foret, Senlis şi Sannois. Tot da -
to rită activităţii pianistei franceze
de origine română, în martie
1997, în iunie 2007 şi în iunie
2010, elevii de la Şcoala de Arte
Fru moase „Filaret Barbu” din
Lu goj au participat la schimburi
de experienţă pedagogice şi cul -
turale, în oraşele franceze Mar -
coussis, Franconville şi Saint Leu
la Foret, situate în suburbia Pa -
risului.

În 1999, în perioada 2 – 5 iu -
lie, a invitat din nou Corul „Ion
Vi du” să concerteze la Paris,
Saint Leu la Foret şi Francon vi -
lle. În vara aceluiaşi an a creat un
stagiu mu zical franco-român la
Si ghi şoara. În 2000, în perioada
29 apri lie – 8 mai, a invitat corala

din Sighişoara la Marcoussis.
În anul 2000 a înfiinţat un

„Ate lier cultural”, unde i-a in -
vitat pe pictorul Silviu Orăvitzan
şi – în iunie 2004 – pe pictoriţa
ve nezueleană Vicky Estevets.

În 2003 a obţinut Medalia de
Onoare regională, depar ta -
mentală şi comunală la Fran -
conville.

Cariera pedagogică a Danei
Paul Giovaninetti cuprinde
cursuri de pian, acompaniament,
des cifraj şi muzică de cameră.
Îm preună cu fratele ei, vio lo -
nistul Florin Paul, a înregistrat
mai multe discuri, printre care şi
CD-ul cuprinzând Sonata nr. 2 de
George Enescu.

Dana Paul Giovaninetti a
com pus spectacole de teatru şi
mu zică sau poveşti şi muzică.
Aces tea din urmă au fost rea li -
zate cu scop umanitar, pentru ob -
ţinerea de fonduri pentru
schimburile culturale franco -
 ro mâne.

Lupta de la Lugoj – 315 ani
fost mai aproape de eve ni men te -
le care s-au desfăşurat în acest
mi crospaţiu. Coordonaţi de pro -
fe sorii Horaţiu Suciu şi Miron
Vi doni, elevii clasei a XI – a E,
au susţinut comunicări cu re fe ri -
re la eveniment: Berzava Larisa
– „Contextul internaţional de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea în
sud-estul Europei. 

Consecinţele cu ceririi aus -
trie ce”, Apăteanu Claudia – „Bă -
tălia de la Lugoj în cro nicile
creş tine”, Brebeneanu Eve line –
„Bă tălia de la Lugoj în cro nicile
tur ceşti”, Mihai Sergiu – „Im -
periul Habsburgic şi Eu ro pa la
sfârşitul secolului al XVII – lea”,
mu zeograf Răzvan Pinca – „Des -
fă şurarea luptei de la Lu goj din
25 septembrie 1695”. Au fost
pre zentate şi materiale mul ti me -
dia referitoare la Banatul se co -
lului al XVIII – lea. 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU

“Fes�eamArt” - 19-23 octombrie 2010 –
Lugoj, România, ediţia a X-a

Scriitori din Banatul de ieri şi de azi
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La invitaţia primarului
general al oraşului Jena,
domnul Albrecht

Schröter, o delegaţie oficială a
Pri măriei Municipiului Lugoj a
par ticipat în data de 3 oc tom -
brie la manifestările dedicate
îm plinirii a 20 de ani de la reu -
ni ficarea Germaniei. Delegaţia
ofi cială a fost condusă de către
pri marul Francisc Boldea, din
ea mai făcând parte Flavia Co -
raş, inspector în cadrul Bi rou -
lui Management Proiecte, Pro -
grame, şi Mirabela Longa, ins -
pec tor la Compartimentul Me -
diu.

LIVIU SAVESCU

Anul acesta, Ziua Unităţii Ger -
ma ne a marcat împlinirea a 20 de
ani de la reunificarea politică, le -

gis lativă, teritorială şi ad mi nis -
tra ti vă a Germaniei. Cu acest pri -
lej, ora şele înfrăţite Jena (fosta
RDG) şi Erlangen (fosta RFG)
au orga ni zat împreună o serie de
ma ni fes tări dedicate sărbătorii
na  ţio nale germane la care au
invitat să participe şi oraşele
înfrăţite din străinătate. Au răs -
puns invitaţiei ora şele Lugoj
(România), San Mar cos (Ni ca -
ragua), Vladimir (Ru sia), Auber -
villiers (Franţa) şi Kamza (Al -
bania).

Cele mai importante eve ni -
men te ale zilei de 3 octombrie au
fost şedinţa festivă dedicată săr -
bă torii naţionale şi prezentarea
ora şelor înfrăţite în piaţa publică
a oraşului. Cu această ocazie, şe -
ful municipalităţii lugojene a fă -
cut o prezentare a oraşului nostru,

fiind singurul reprezentant al ora -
şelor înfrăţite care s-a adresat în
lim ba germană locuitorilor ora -
şului Jena.

În cadrul Biroului Turistic al
ora şului a avut loc o expoziţie de -
dicată tuturor oraşelor înfrăţite cu
Jena. Standul de prezentare al
mu nicipiului Lugoj a pus la dis -
poziţia vizitatorilor o gamă bo -
gată de materiale de promovare:
ghiduri, broşuri, pliante, cărţi
poş tale, fotografii, CD-uri, pro -
duse artizanale şi culinare tra -
diţionale etc.

Delegaţiile oficiale prezente
la aceste manifestări au avut mai
multe discuţii privind viitoare
proiecte comune, punându-se ast -
fel bazele unei reţele de coo pe -
rare activă între toate oraşele în -
fră ţite cu Jena.

LIVIU SAVESCU

O delegaţie oficială din partea
ora şului înfrăţit Vârşeţ a fost pre -
zentă miercuri, 29 septembrie, la
Primăria Municipiului Lugoj.
Din delegaţie au făcut parte
Cedomir Zivkovic (Preşedintele
Comunei Vârşeţ), Stevica Na -
zarcic (Preşedintele Adunării
Co munale Vârşeţ), Bojan Man -
dic (membru în Consiliul Exe cu -
tiv al Adunării Comunale Vârşeţ)
şi Radomir Muncan (consilier al
primarului pentru relaţia cu
România). 

Scopul vizitei a fost abor da -
rea  unor noi proiecte în par te -
neriat între cele două mu ni -
cipalităţi, precum şi dezvoltarea
schimburilor în domeniile social,
cultural, economic şi sportiv. 

„Am discutat unele aspecte
pri vind viitoarele proiecte trans -
frontaliere ce pot fi depuse spre
finanţare în cadrul programului
de Cooperare Transfrontalieră

LIVIU SAVESCU

În urma demersurilor făcute de
către Primăria Municipiului Lu -
goj şi conducerea Spitalului Mu -
ni cipal s-a reuşit suplimentarea
contractului cu Casa de Asigurări
de Sănătate cu suma de
1.500.000 lei. 

Astfel, contractul s-a mărit
acum de la 12.800.000 lei la

14.300.000 lei. „Dacă la aceas -
tă sumă adăugăm achi tarea da -
toriei de 1.300.000 lei, precum
şi suma de 900.000 lei primită
de la bugetul local, rezultă că
anul acesta spitalul a fost
finanţat suplimentar în ultimele
3 luni cu suma de 3.700.000
lei” a subliniat şeful exe cu ti vu -
lui local.

LIVIU SAVESCU

Două societăţi de peste hotare vor
des chide filiale de lucru în mu ni -
ci piul Lugoj: „În urma discuţiilor
purtate cu firma EYBL Auto mo -
tive Romania SRL, luna viitoare
aceasta va deschide la Lugoj un
punct de lucru care va asigura
până în ianuarie – februarie 300
lo curi de muncă. 

Obiectul de activitate al aces -
tei firme este confecţionarea de
huse pentru autovehicule. De
ase menea, suntem în stadiu avan -
sat privind aducerea în oraşul

nos tru a unei alte firme din
domeniul textil care va asigura
200 noi locuri de muncă. Con si -
der că aceste două firme vor duce
la dezvoltarea economică a ora -
şului în această perioadă când
criza economică afectează pe toa -
tă lumea”, a menţionat primarul
Franscisc Boldea. 

O a treia firmă care se pre gă -
teşte să investească în oraşul
nostru este Selto Recycling, care
va construi o fabrică în domeniu
producţiei sacilor menajeri. „În
urma discuţiilor purtate recent cu

Claus Christian Breneke, Con -
sulul Germaniei la Timişoara,
res pectiv Carlsten Seiler, pa -
tronul firmei, aceasta va oferi 50
noi locuri de muncă. Angajările
vor începe la data de 1 de cem -
brie, firma urmând să îşi des fă -
şoa re activitatea, în primă fază, în
fos ta hală de turnătorie din i n cin -
ta IURT-ului, pe o suprafaţă de
4.000 mp”, a precizat edilul şef.
Societatea va prelua toate PET-
urile din zona Lugojului, care vor
fi reciclate în procesul de pro duc -
ţie a sacilor menajeri. 

LIVIU SAVESCU

Trei noi obiective de mare va -
loa re pentru municipiul nostru
vor fi iluminate arhitectural,
la fel ca şi Catedrala Greco-
Ca tolică. 

„În ur ma discuţiilor purtate
cu con du cerea firmei ELBA
Ti mişoara, am stabilit rea -
lizarea proiectului şi execuţia
lucră rilor, până la 1 de -
cembrie. Este vorba despre trei
obiective de mare valoare ale
ora şului nostru şi anume:
Podul de Fier, Teatrul Mu -
nicipal „Tra ian Grozăvescu” şi
Colegiul Na ţio nal „Coriolan
Bre diceanu”, a men ţionat pri -
ma rul Francisc Bol dea. 

Tot până la 1 decembrie s-a
solicitat firmei ELBA şi fina li -
zarea iluminatului ornamental
al oraşului pentru sărbătorile de
iarnă.

LIVIU SAVESCU

Marţi, 12 octombrie, pri ma rul
Francisc Boldea s-a întâlnit cu
Claude Guérin şi Bernadette
Beaulande din partea Asociaţiei
de Prietenie Orléans – Lugoj.
Oas peţii au fost însoţiţi de Da -
cia na Ardelean, preşedinta Asoc -
ia ţiei Francofile Lugoj şi de Mar -
cela Balint. Şeful executivului
lu gojean a urat bun venit oas -
peţilor, care de 18 ani vin la Lu -
goj pentru a ajuta oraşul nostru.
În continuare, domnia sa a pre -
zentat oaspeţilor o parte din in -
ves tiţiile finalizate în cursul
aces tui an, precum şi proiectele
vii toare de investiţii.

Principalul subiect abordat în
ca drul acestor discuţii au fost lu -
cră rile de amenajare a unei can -
tine în incinta Şcolii cu Clasele
I-VIII „Eftimie Murgu” din
Lugoj, proiect realizat în
parteneriat cu Asociaţia de
Prietenie Orléans – Lu goj.
Pentru această investiţie Pri -
măria Lugoj a alocat din bu getul
local suma de bani necesară
amenajării spaţiului unde va fi
vii toarea cantină, termenul de
fina lizare fiind luna decembrie.
Tot la această instituţie de învă ţă -
mânt este prevăzută realizarea în
primăvara anului viitor a unui te -
ren de sport cu gazon artificial,
pre cum şi lucrări de modernizare
a sălii de sport si a grădiniţei ce
func ţionează în aceeaşi locaţie. 

În continuare, Asociaţia de
Prie tenie Orléans – Lugoj şi Aso -
ciaţia Francofilă Lugoj i-au pre -

Sens giratoriu
pe strada
Timişoarei
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea lugojeană a
discutat cu o firma de pro iec tare
amenajarea sen su lui gira to riu din
zona clădirii Bu tan Gas de pe
strada Ti mi şoa rei. „Vom pro pune
Con si liului Local două va riante.
Prima prevede rea li za rea unui
sens giratoriu excentric faţă de
axul drumului, cea de-a doua
variantă presupune ame na jarea
unui intersecţii cu trei benzi,
pentru a asigura accesul în noul
cartier. Dorim, de ase me nea, rea -
li zarea unui sens gi ra toriu în
drep tul staţiei OMV, pen tru a se
pre lua traficul din zo nă şi pentru
a asigura un ac ces direct la şo sea -
ua de cen tură”, a subliniat pri ma -
rul Fran cisc Boldea.

De asemenea, au fost fina li -
za te lucrările de amenajare a noii
par cări de pe partea dreap tă a
stră zii Timişoarei, urmând a fi
în treprinse demersurile pen tru
rea lizarea unei parcări şi pe par -
tea stângă a străzii. Pen tru lo cui -
torii blocurilor din zo nă, noile lo -
curi de parcare sunt binevenite:
„Întotdeauna a fost o problemă
parcarea în această zonă. Între
blocuri spa ţiul este foarte mic, iar
în faţă nu găseai niciodată un loc
li ber. Acum e altceva, mai ales că
ara tă mult mai bine  decât înain -
te”, ne-a spus Ioan S. „Tot tim -
pul era o problemă să te strecori
prin tre maşinile parcate pe tro -
tuar, fiecare unde prindea un loc
liber. Acum e mult mai bine”, es -
te de părere şi Maria C. 

Lugojul a fost reprezentat
la Ziua Unităţii Germane

Ajutor francez pentru amenajarea unei
cantine la Şcoala „E	imie Murgu“

Noi colaborări între Lugoj şi Vârşeţ

Ro mânia - Serbia. Au fost abor -
da te cu această ocazie mai multe
pro  puneri de proiecte, iar la final
s-a stabilit ca proiectul pentru ca -
re se va solicita finanţarea eu ro -

peană să fie realizarea unui Cen -
tru Hipic împreună cu lacul ar ti -
fi cial şi terenurile de sport ce se
vor construi în zonă”, a precizat
pri marul Francisc Boldea.

Noi locuri de muncă pentru lugojeni

Noi obiective din Lugoj 
vor fi iluminate arhitectural

zen tat edilului-şef proiectele pe
ca re le derulează în prezent, pre -
cum şi cele ce se vor realiza în
cursul anului viitor.

La finalul discuţiilor, vi ce pre -
şe dintele asociaţiei franceze,
Claude Guérin, a menţionat suc -

ce sul pe care l-a avut anul trecut
stan dul francez amenajat cu oca -
zia Târgului de Crăciun şi a pro -
pus ca la ediţia din acest an să fie
invitate cu produse specifice şi
ce lelalte oraşe înfrăţite cu Lu -
gojul.

Bani suplimentari pentru
Spitalul Municipal
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Nr. 155 din 30.09.2010
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei de Asistenţă Socială

Comunitară nr. 21.668 din 10.09.2010;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
În conformitate  cu art. 167 din Legea nr. 84/1995 - Legea

învăţământului-republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu art. 19 din Normele metodologice privind

finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat, aprobate prin H.G. nr. 2.192/2004;

În conformitate cu H.G. 421/2008 privind stabilirea nivelului
minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din
instituţiile publice de asistenţă socială;

În conformitate cu Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea creşelor;

În conformitate cu Ordinul 1955/1995 al Ministrului Sănătăţii
privind aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea

şi instruirea copiilor şi tinerilor;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a) şi

alin. (6) lit. a) pct.1 şi 2 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 stabilirea nivelului alocaţiei de hrană la 6 lei/zi

pentru creşe şi grădiniţele cu program prelungit şi la 7 lei/zi pentru
grădiniţele cu program săptămânal.

Art. 2. – (1) Alocaţia de hrană se plăteşte de către
părinţi/reprezentanţii legali şi de către Consiliului Local al
Municipiului Lugoj în cote procentuale, în funcţie de veniturile lunare
nete cumulate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, la care se va
adăuga şi contravaloarea tichetelor de masă şi alte drepturi similare,
conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Pentru copiii înscrişi la creşă şi grădiniţă care sunt expuşi

riscului abandonului, Consiliul Local al Municipiului Lugoj va suporta
contribuţia părinţilor/reprezentanţilor legali.

Art. 3. – (1) Se aprobă metodologia privind acordarea contribuţiei
băneşti de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj pentru hrana
zilnică a copiilor din creşe şi grădiniţele cu program prelungit sau
săptămânal, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Se aprobă modelul cererii şi adeverinţei pentru acordarea
subvenţiei conform Anexelor 3 şi 4, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de
01.10.2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte prevederi
contrare se abrogă.

Art. 5. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţiei economice şi Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară.

HOTĂRÂREA
privind stabilirea nivelului alocaţiei de hrană şi a contribuţiei părinţilor/
reprezentanţilor legali şi a Consiliului Local la întreţinerea copiilor în grădiniţele şi
creşele din municipiul Lugoj

ANEXA 2

DETERMINAREA CONTRIBUŢIEI
PĂRINŢILOR/REPREZENTANŢILOR LEGALI ŞI AL
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ

PRIVIND ALOCAŢIA DE HRANĂ PENTRU COPIII CARE
FRECVENTEAZĂ CREŞA ŞI GRĂDINIŢA

TOTALITATEA
VENITURILOR
LUNARE NETE
CUMULATE ALE
PĂRINŢILOR/REPREZ
LEGALI (INCLUSIV
CONTRAVALOAREA
TICHETELOR DE
MASĂ  ŞI A ALTOR
DREPTURI SIMILARE)

PROCENTE CONTRIBUŢIE PĂRINŢI/REPREZ
LEGALI

PROCENTE CONTRIBUŢIE CONSILIUL
LOCAL

1 COPIL AFLAT ÎN
ÎNTREŢINERE

2 SAU MAI MULŢI
COPII AFLAŢI ÎN
ÎNTREŢINERE

1 COPIL AFLAT ÎN
ÎNTREŢINERE

2 SAU MAI MULŢI
COPII AFLAŢI ÎN
ÎNTREŢINERE

PÂNĂ LA 600 LEI 25% 0% 75% 100%

601-1200 LEI 50% 25% 50% 75%

1201-1800 LEI 75% 50% 25% 50%

PESTE 1800 LEI 100% 75% 0% 25%

ANEXA 1

Contribuţia bănească privind alocaţia de hrană a copiilor se solicită
de către fiecare creşă şi grădiniţă până la data de 15 a lunii în curs
pentru luna următoare, după cum urmează:

a) Fiecare grădiniţă va depune la centrul financiar de care aparţine
un centralizator care va fi însoţit pentru fiecare copil de următoarele

acte:
- copie xerox după certificatul de naştere al copilului (se depune

o singură dată în prima lună);
- copie xerox după actele de identitate ale părinţilor

/reprezentantului legal (se depun o singură dată în prima lună);

Metodologia de acordare a contribuţiei băneşti de către
Consiliul Local Municipal Lugoj pentru hrana zilnică a

copiilor din creşe şi din grădiniţele cu program
prelungit/săptămânal

- acte doveditoare privind venitul net al tatălui şi al mamei/
reprezentant legal din luna anterioară (adeverinţă salariu net, talon
pensie, etc) care se depun lunar;

- declaraţii notariale ale părinţilor/ reprezentantului legal în cazul
în care aceştia sunt lipsiţi de orice venit;

- declaraţia părinţilor / reprezentantului legal prin care aceştia se
obligă să-şi trimită zilnic copiii la creşă/grădiniţă cu excepţia cazurilor
de boală dovedite cu acte medicale de la medicul de familie sau de la
medicul specialist (se depune o singură dată în prima lună).

Pentru creşe, aceleaşi acte vor fi depuse la asistentul social, care
le va prezenta persoanelor cu atribuţii în domeniu din cadrul D.A.S.C.,

Pentru grădiniţe, documentele se depun la administratorii
grădiniţelor, care le prezintă centrelor financiare, în drept să solicite
repartizarea creditelor.

b) Centrele financiare vor centraliza sumele şi vor solicita
deschiderea de credite la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară
prezentând Centralizatorul cu privire la sumele solicitate de fiecare
grădiniţă însoţit, pentru fiecare dintre acestea, de actele menţionate
în rândurile de la punctul a), până la data de 20 a lunii în curs pentru
luna următoare.

Serviciul Creşe din cadrul D.A.S.C. va prezenta un centralizator
cu contribuţia părinţilor la hrană la Biroul Buget-Contabilitate.

c) Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, prin Compartimentul
de specialitate, Biroul Buget - Contabilitate, cu concursul direct al
Consilierului juridic al DASC, verifică documentele depuse de
centrele financiare şi solicită, în perioada 25-30 a lunii în curs pentru
luna următoare, repartizarea creditelor prin dispoziţii bugetare de către
ordonatorul principal de credite.

d) Serviciul Autoritate Tutelară face verificări în teren şi
întocmeşte anchete sociale pentru situaţiile în care se solicită
acordarea subvenţiei din partea Consiliului Local Municipal Lugoj,
inclusiv pentru situaţii de copii expuşi riscului abandonului.

e) Până în 20 a lunii în curs, pentru luna anterioară, creşele şi
grădiniţele prezintă la Biroul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei
de Asistenţă Socială Comunitară justificarea prezenţei copiilor pentru
care s-au solicitat iniţial sumele, pe bază de Listă de prezenţă a
copiilor în luna respectivă, semnată de directorul (şeful) unităţii şi
contabilul centrului financiar; la Serviciul Creşe lista va fi semnată
de Şeful de Serviciu şi Asistentul social.

Sumele solicitate şi necheltuite ( pe motiv că nu au frecventat toţi
copiii în toate zilele creşele şi grădiniţele) se vor restitui de către
centrele financiare în termen de 3 zile de la primirea de către acestea
a deschiderii de credite pentru următoarea lună.

Cheltuirea de către creşe şi grădiniţe a acestor sume se va face cu
respectarea legislaţiei în vigoare privind cheltuirea banilor publici.

HOTĂRÂREA
privind stabilirea taxelor şi tarifelor practicate
de Serviciul Public Desfacere, Pieţe, Târguri şi
Oboare pentru anul 2011
Nr. 156 din 30.09.2010
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 64.234  din
21.09.2010;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

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) lit. c) din  Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală -  republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. – Pentru anul 2011, taxele şi tarifele practicate de Serviciul
Public Desfacere Pieţe Târguri şi Oboare  sunt cele prevăzute în
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Îndeplinirea  prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciului Public Desfacere Pieţe, Târguri şi Oboare.

Nr.
crt.

Denumirea serviciului taxat/tarifat U.M. Taxă/
Tarif

1. Închiriere balanţă 5 kg şi 10 kg buc/zi 4 lei

2. Închiriere galantare buc/zi 2 lei

3. Vânzare păsări şi animale mici cap/zi 2 lei

4. Vânzare pui cap/zi 1 leu

5. Vânzare porcine sub 6 luni, ovine, caprine şi
tineret bovin

cap/zi 5 lei

6. Vânzare porcine peste 6 luni, bovine şi cabaline cap/zi 6 lei

7. Vânzare produse de origine animală, lapte şi
produse lactate

loc/zi 5 lei

8. Expunere spre vânzare a mijloacelor de transport auto/zi 20 lei

9. Vânzare miei vii şi sacrificaţi cap/zi 5 lei

10. Vânzare pomi iarnă - molid buc/zi 2 lei

- brad buc/zi 3 lei

11. Intrare obor -  vehicole buc/zi 2 lei

-  autovehicole buc/zi 3 lei

12. Vânzare cereale din saci sac/zi 1 leu

Anexa la H.C.L. nr. 156 din 30.09.2010
Taxele şi tarifele practicate de Serviciul Public Desfacere, Pieţe,

Târguri şi Oboare pentru anul 2011

HOTĂRÂREA
privind avizarea taxelor şi tarifelor
practicate de unităţile
învăţământului preuniversitar de
stat, pentru anul şcolar 2010 – 2011
Nr. 157 din 30.09.2010

Art. 1. - Se avizează taxele şi tarifele practicate de unităţile
învăţământului preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2010 – 2011,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Centrelor financiare ale instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat.

Continuare din pag. 7
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CONSTANTIN UDRESCU

Serviciul Voluntariat Situaţii de
Urgenţă recomandă cetăţenilor
ca instalaţiile electrice de forţă şi
iluminat normal şi de siguranţă
să fie proiectate şi exploatate
conform normativelor tehnice
specifice, fiind executate numai
de către unităţi autorizate sau
personal calificat şi reparate sau
verificate numai de către
electricianul şcolii ori a unităţii
autorizate.

Tablourile electrice, releele,
contoarele, etc. vor fi prevăzute
cu carcase de protecţie cu
posibilităţi de închidere iar la
tablouri se vor întrebuinţa numai
siguranţe dimensionate conform
normelor în vigoare. Se interzice
supraîncărcarea mai multor
consumatori decât cei prevăzuţi
pentru instalaţia respectivă. Se va
urmări ca temperatura con duc -
toa relor în sarcină să nu de -
păşească temperatura admisă. De
asemenea, instalaţiile pentru ilu -
minatul de siguranţă (evacuare,
con tinuarea lucrului, gardă,
veghe, etc.) vor fi menţinute în
per manenţă în stare de func -
ţionare (unde există).

Aparatele electrice portative
se vor folosi numai cu ştechere şi
conductoare izolate cu cauciuc,
în bună stare şi supravegheate pe
tot timpul cât sunt sub tensiune.
La terminarea lucrului, întregul
utilaj electric şi instalaţiile

electrice se scot de sub tensiune,
cu excepţia celor destinate
iluminatului de siguranţă.

Se interzice:
- folosirea în stare defecta a

instalaţiilor electrice şi a con su -
matoarelor de energie electrică
de orice fel, precum şi a celor
uzate sau improvizate;

- încărcarea instalaţiilor
electrice peste sarcina admisă; 

- suspendarea corpurilor de
ilu minat direct de conductoarele
de alimentare;

- agăţarea sau introducerea pe
şi în interiorul panourilor, nişelor,
tablourilor electrice, etc. a obiec -
telor de orice fel, precum şi
adăpostirea de obiecte sau ma -
teriale în posturile de trans -
formare sau de distribuţie;

- folosirea instalaţiilor elec -
trice neprotejate în medii cu
vapori explozivi şi degajări de
praf combustibil;

- executarea lucrărilor de
între ţinere şi reparaţii a ins ta la -
ţiilor electrice de către personal
necalificat sau neautorizat;

- utilizarea lămpilor mobile
por tative, alimentate prin cor -
doane improvizate sau uzate;

- folosirea la corpurile de ilu -
minat a filtrelor de lumină im -
provizate din carton, hârtie sau
alte materiale combustibile;

- întrebuinţarea radiatoarelor
şi a reşourilor electrice în alte lo -
curi decât cele stabilite şi în con -
diţii care prezintă pericol de in -

Reguli şi măsuri de prevenire a
incendiilor la instalaţiile electrice de
forţă şi iluminat

ANEXĂ
la H.C.L. nr. 157 din 30.09.2010
Taxele şi tarifele practicate de unităţile învăţământului

preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2010 – 2011

1. Centrul Financiar Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu”
Mic dejun - 5 lei
Prânz - 8 lei
Cină - 7 lei
Regie cantină - 10% din tarifele de mai
sus 
Adaos comercial chioşc - maxim 30 %
Închiriere sală de sport - 40 lei/oră
Închiriere sală de clasă - 16 lei/oră
Închiriere sală de mese - 100 lei/zi
Închiriere sală de mese + bucătărie + veselă - 250 lei/zi
Închiriere laboratoare şcolare utilate (informatică, 
fizică, chimie, biologie) pentru organizare de
programe de instruire şcolară particulare - 25 lei/oră
Eliberare diplome curente - 10 lei/buc.
Eliberare diplome arhivate - 50 lei/buc.
Eliberare duplicat acte studii - 100 lei/buc.
Eliberare foi matricole - 10 lei/buc./an de studiu

2. Centrul Financiar Grup Şcolar “Valeriu Branişte”
Hrană elevi - 11 lei/zi/elev
Regie cantină, internat elevi - 1 leu/zi/elev
Cazare internat elevi - 20 lei/lună/elev
Cazare grupuri de elevi - 15 lei/noapte/elev
Cazare grupuri ocazionale - 20 lei/noapte/persoană
Închiriere cantină  pentru evenimente
cu până la 50 persoane - 500 lei/eveniment
Închiriere cantină pentru evenimente
cu peste 50 persoane - 600 lei/eveniment
Cazare studenţi - 100 lei/lună/student
Închiriere de spaţii 
şi terenuri unităţilor de producţie - 1 euro/m.p./lună
Închiriere de spaţii 
şi terenuri unităţilor comerciale - 2 euro/m.p./lună
Închiriere sală de sport sau sală de clasă - 20 lei/oră

3. Centrul Financiar Grup Şcolar “Aurel Vlaicu”
3.1. Grup Şcolar “Aurel Vlaicu”

Închiriere sală de sport - 35 lei/oră
Închiriere sală de clasă - 30 lei/oră
Eliberare foi matricole la cerere - 20 lei/buc.
Eliberare duplicate acte studii - 150 lei/buc.
Eliberare acte studii ale tuturor 
categoriilor de absolvenţi - 5 lei/buc.
Închiriere utilaje - 40 euro/utilaj/lună
Închiriere microbuz - 2 lei/km
Înscriere Liceu Seral şi Fără Frecvenţă - 50 lei/an

3.2. Şcoala “Eftimie Murgu”
Închiriere sală de sport - 75 lei/oră
Închiriere sală de fitness - 30 lei/oră
Închiriere sală de clasă mică - 30 lei/oră
Închiriere sală de clasă mare - 35 lei/oră
Închiriere sală profesorală - 35 lei/oră
Închiriere sală de mese - 50 lei/oră
Închiriere terasă - 50 lei/oră
Închiriere masă de tenis - 10 lei/oră/buc.
Închiriere spaţiu pentru afişe publicitare - 10 lei/zi
Închiriere spaţiu pentru expoziţii cu specific 
educaţional - 10 lei/oră
Eliberare foi matricole la cerere - 20 lei/buc.
Eliberare duplicate acte studii - 150 lei/buc
Eliberare diplome absolvenţi promoţii anterioare
(cu timbru sec) - 60 lei/buc

4. Centrul Financiar Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”
4.1. Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”

Eliberare acte de studii ale tuturor categoriilor 
de absolvenţi - 10 lei/buc.
Eliberare duplicate ale actelor de studii - 150 lei/buc.
Eliberare foi matricole la cerere, adeverinţe studii -
20 lei/buc.
Curs Postliceal - 1.800 lei/an
Închiriere sală de clasă - 30 lei/oră
Închiriere spaţiu pentru afişe publicitare - 10 lei/zi
Eliberare adeverinţe autentificate, diplome 
şi foi matricole - 10 lei/buc.
Eliberare adeverinţe autentificate 
plan şcolarizare la Postliceal - 30 lei/buc.
Înscriere Postliceal - 100 lei/an
Închiriere cantină şcolară - 1.120 lei/lună

4.2. Şcoala cu cls. I- VIII nr. 3 
Închiriere sală de clasă - 35 lei/oră
Închiriere sală de sport - 75 lei/oră
Eliberare adeverinţe - 1 leu/buc.
Eliberare foi matricole la cerere - 5 lei/buc. 
Eliberare certificat echivalare - 10 lei/buc.

4.3 Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4
Eliberare foi matricole la cerere - 20 lei/buc.
Închiriere sală de sport - 75 lei/oră
Închiriere sală de clasă - 35 lei/oră
Închiriere teren amplasare chioşc alimentar - 252 lei/lună

4.4. Şcoala cu cls. I-VIII nr. 12 

Închiriere sală de clasă - 35 lei/oră
Eliberare foi matricole la cerere - 10 lei/buc.
Eliberare certificate echivalare - 10 lei//buc.
Închiriere spaţiu unde există instalate staţii TV 
prin cablu - 150 lei/lună

5. Centrul Financiar Grup Şcolar “Ştefan Odobleja”
Hrană - 8 lei/zi/persoană
Regie masă - 1 leu/zi/persoană
Cazare cămin - 13 lei/lună/persoană
Regie cămin - 1 leu/zi/persoană
Cazare persoane fizice - 13 lei/noapte/persoană
Cazare grupuri de elevi - 10 lei/noapte/persoană
Închiriere spaţii şi teren de  sport - 800 lei/an
Închiriere spaţii şi teren unităţilor 
comerciale - 163 lei/lună/16 m.p.
Închiriere  cantină pentru evenimente - 600 lei/eveniment
Cazare studenţi - 100 lei/lună/student

Notă: Pentru tarifele stabilite în Euro se va încasa contravaloarea
în lei a acestora la cursul de referinţă din data efectuării plăţii.

cendiu;
- folosirea legăturilor pro vi -

zorii prin introducerea con -
ductoarelor electrice fără ştecher,
direct în priză;

- utilizarea consumatorilor de
ener gie electrică fără luarea mă -
su rilor de izolare faţă de ele men -
tele combustibile din încăperi;

- aşezarea pe motoarele elec -
trice a materialelor combustibile;

- lăsarea neizolată a capetelor
con ductoarelor electrice în cazul
de montării parţiale ale unei
instalaţii.

Tablourile generale de dis -
tribuţie for fi închise în per -
manenţă cu cheia, accesul la ele
fiind permis numai elec tri -

cianului de serviciu, pre cum şi
organelor de control şi verificare.
Conductoarele electrice nu se vor
monta direct pe elemente de
construcţie combustibile. În acest
caz se vor monta pe un strat de
tencuială cu grosimea minimă de
1 cm, pe un suport de azbest ce
depăşeşte cu 3 cm de o parte şi
alta lăţimea conductoarelor sau
prin distanţiere metalice care să
asigure între conductoare şi
elementul combustibil o distanţă
de minimum 3 cm.

Acestea sunt câteva reguli de
bază care trebuie respectate
pentru prevenirea incendiilor la
instalaţiile şi aparatele electrice
de uz general.

Eliberarea cărţii de
identitate la împlinirea
vârstei de 14 ani
Monica-Otilia David

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani minorul
are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate.

Documente necesare:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de

minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al

reprezentantului legal;
- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada

adresei de domiciliu, original şi copie;
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea

judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii
sunt divorţaţi, original şi copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei

extrajudiciare de timbru.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul

serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de
unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de
persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana
căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.

Impozite recalculate
potrivit legii
Serviciul Impozite, Taxe, Executori Bugetari din cadrul
Primăriei Municipiului Lugoj reaminteşte contribuabililor
persoane fizice care au în proprietate mai multe clădiri,
indiferent de destinaţia acestora, cât şi persoanelor fizice şi
juridice care au în proprietate autoturisme cu capacitate
cilindrică mai mare de 2000cmc, că în urma aplicării
prevederilor Ordonanţei 59 din 30.06.2010, impozitele pentru
aceste categorii au fost recalculate. Pentru anul fiscal 2010,
termenul de plată a diferenţelor de impozit este 31decembrie.

PROGRAMUL CASIERIEI PRIMĂRIEI

Luni 8-15
Marţi 8-15
Miercuri 8-15, 15.30-17.30
Joi 8-15
Vineri 8-14

Audienţele la Primarul
Municipiului Lugoj, prof. ing.
Francisc Constantin Boldea, se
vor desfăşura săptămânal după
următorul program:
- înscriere – luni, între ora 8.00 – 10.00, la Compartimentul
Relaţii cu Publicul,  camera 7 a Primăriei Municipiului Lugoj,
pe baza actului de identitate;
- audienţe – miercuri, ora 15.00.
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TIBERIU OLTEANU

Sâmbătă, 16 octombrie, în împre -
ju rimile Hanului “Ana Lugo ja na”
s-a desfăşurat a XXXVIII-a ediţie
a Crosului “Dealul Viilor”. Chiar
dacă vremea a fost plo ioa să,
potrivnică atletismului – te renul de
concurs a fost greu, cu un grad
mare de dificultate –, totuşi
organizatorii – catedra de atletism
a CSS Lugoj - au reuşit ca această
competiţie, devenită tradiţională,
să se desfăşoare în bu ne condiţii.
Au participat spor ti vi de la
cluburile sportive din Ga laţi,
Reşiţa, Timişoara, Ca ran sebeş,
Deva, Lugoj, precum şi elevi din
liceele şi şcolile din Lu goj şi
împrejurimi.

Au fost consemnaţi următorii
câş tigători: 

- Elevi clasele V – VIII : 1.
Iakab Mădălin (Şc. Nr.6 Lu goj), 2.
Ştefoni Denis (Şc. Belinţ),
3.Cîrpaci Manuel (Şc. Belinţ).

- Eleve clasele V – VIII: 1.
Negru Maria (Şc. Nr. 6 Lugoj), 2.
Tamaş Andreea (Şc. Nr. 6 Lugoj),
3. Dengel Cristina (Şc. Nr. 6
Lugoj).

- Copii III născuţi 2001 şi mai
tineri: 1. Costiş Valentin (Şc. Nr. 6
Lugoj), 2. Faur Roberto (Şc. Nr. 2
Lugoj – CSŞ Lugoj), 3. Că răbaş
Andrei (Şc. Nr. 6 Lugoj – CSŞ
Lugoj).

- Copile III născute 2001 şi
mai tinere: 1. Mirticaru Peruna
(Şc. Belinţ), 2. Dan Nadine (CSŞ
Caransebeş), 3. Tămăşilă Iasmi na
(CSŞ Caransebeş).

- Copii II născuţi 1999 – 2000:
1. Bucevschi Denis (CSŞ Lugoj),
2. Scheujan Sebastian (CSŞ
Caransebeş), 3. Stamatin Tiberiu
(Şc. Nr.6 Lugoj).

- Copile II născute 1999 –
2000: 1. Cimpoieru Loredana
(CSŞ Caransebeş), 2. Cimpoieru
Ni coleta (CSŞ Caransebeş), 3.
Bol chiş Melisa (CSŞ Lugoj).

- Copii I născuţi 1997 – 1998:
1. Irimia Ionuţ (CSŞ Caran se beş),
2. Rus David (LPS Banatul Ti -
mişoara), 3. Pîrvulescu Darius
(CSŞ Lugoj).

- Copile I născute 1997 –
1998: 1. Irimia Maria (CSŞ Ca ran -
sebeş), 2. Tilneac Amina (CSŞ
Caransebeş), 3. Bălan Cris tina
(LPS Banatul Timişoara).

- Juniori III născuţi 1995 –
1996: 1. Lucaci Andrei (CSŞ Ca -
ran sebeş), 2. Jurjiu Nicolae (LPS
Ba natul Timişoara), 3. Teodor Da -
rius (Şc.Nr.25 Timişoara).

- Junioare III născute 1995 –
1996: 1. Miculianici Cristina (CSŞ
Caransebeş), 2. Cristurean Li via
(LPS Banatul Timişoara), 3. Craia
Andreea (CSU Reşiţa).

- Juniori II născuţi 1993 –
1994: 1. Bărbuţ Andrei (LPS Ba -
na tul Timişoara), 2. Con stan -
tinescu Claidiu (LPS Banatul Ti -
mişoara), 3. Abel Francisc (CSŞ
Caransebeş).

- Junioare II născute 1993 –
1994: 1. Tilneac Tania (CSŞ Ca -
ran sebeş), 2. Hanzelic Laura (CSŞ
Caransebeş), 3. Jurchescu Ma riana
(CSŞ Caransebeş).

- Juniori I născuţi 1991 –
1992: 1. Banda Teodor (LPS Ba -
natul Timişoara), 2. Bîlba Iulius
(CSŞ Lugoj), 3. Dragomir Radu
(CSŞ Caransebeş).

- Junioare I născute 1991 –
1992: 1. Milu Ştefania (CSŞ Ca -
ran sebeş), 2. Cornea Alexandra
(LPS Banatul Timişoara), 3.
Nicola Georgiana (LPS Banatul
Ti mişoara).

- Seniori: 1. Latiş Ioan (CSU
Ga laţi), 2. Bogdănescu Laurenţiu
(CSM Lugoj), 3. Durle Marius
(CSŞ Caransebeş).

- Senioare: 1. Danci Liliana
(CSŞ Caransebeş – CSM Re -
şiţa), 2. Ilie Andra (CSM Ti -
mişoara), 3. Potoroacă Gina
(Univ. Reşiţa).

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj demarează procedura de atribuire a

spa ţiului comercial din Bazarul Pieţei G. Coşbuc – Boxa 1, pentru acti -
vitatea de comerţ şi prestări servicii în suprafaţă de 24 mp.

Pot participa:
- Revoluţionari îndreptăţiţi în baza Legii 341/2004;
- Societăţi comerciale, PFA, II, IF.
Procedura de atribuire
Etapa I: Până în data de 08/11/2010 pot depune dosarele revo lu ţio -

na rii care doresc acest spaţiu. In data de 10/11/2010, ora 12, se va face
se lecţia dosarelor şi se va atribui spaţiul conform Legii 341/2004 după
cri teriile de atribuire stabilite de Primăria Municipiului Lugoj şi care
pot fi consultate la sediul instituţiei de orice persoană care are calitatea
ne cesară. Rezultatul acestei etape va fi afişat la Avizierul din incinta Pri -
măriei în data 11/11/2010

Dacă în prima etapă spaţiul respectiv nu se atribuie niciunei per soa -
ne din categoria menţionată mai sus, atunci se va proceda la:

Etapa a II-a: Licitaţie cu strigare.
S.C., P.F.A., I.I., I.F. – depun dosarele între 12/11/2010 şi 19/11/2010.
Licitaţia va avea loc în data de 23/11/2010, ora 12.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj demarează procedura de atribuire a

spaţiului comercial din Bazarul Pieţei G. Coşbuc – Boxa 12 pentru acti vi -
tatea de comerţ şi prestări servicii în suprafaţă de 24 mp.

Pot participa:
- Revoluţionari îndreptăţiţi în baza Legii 341/2004;
- Societăţi comerciale, PFA, II, IF.
Procedura de atribuire 
Etapa I: Până în data de 08/11/2010 pot depune dosarele revoluţionarii

care doresc acest spaţiu. În data de 10/11/2010, ora 12, se va face selecţia
do sarelor şi se va atribui spaţiul conform Legii 341/2004 după criteriile de
atri buire stabilite de Primăria Municipiului Lugoj şi care pot fi consultate
la sediul instituţiei de orice persoană care are calitatea necesară. Rezultatul
aces tei etape va fi afişat la Avizierul din incinta Primăriei în data
11/11/2010.

Dacă în prima etapă spaţiul respectiv nu se atribuie niciunei persoane
din categoria menţionată mai sus, atunci se va proceda la:

Etapa a II - a: Licitaţie cu strigare.
S.C., P.F.A., I.I., I.F. – depun dosarele între 12/11/2010 şi 19/11/2010.
Licitaţia va avea loc în data de 23/11/2010, ora 12.30.

TIBERIU OLTEANU

În perioada 12 – 14.10.2010,
echi pa de volei feminin a CSM
Lu goj s-a deplasat la Baia Mare,
un de a participat la prima etapă
din Cupa României. După de bu -
tul foarte bun în campionat (3 –
1 cu Penicilina Iaşi în deplasare
şi 3 – 2 cu Pro Volei Botoşani pe
te ren propriu), cu moral excelent
şi extrem de motivate, fetele
noas tre au avut din nou o pres -
taţie excelentă, reuşind să în vin -
gă Pro Volei Botoşani cu 3 – 2 (o

nouă revanşă după barajul de
pro movare de la Botoşani) şi
C.S.M.U. Craiova cu 3 – 1. În ur -
ma acestor rezultate echipa de
vo lei feminin a CSM Lugoj va
par ticipa la turneul final al Cupei
Ro mâniei, care se va organiza în
lu na mai 2011, în compania echi -
pelor Dinamo Bucureşti, Tomis
Constanţa şi Ştiinţa Bacău.

În etapa a III-a, CSM Lugoj
se va deplasa la Constanţa, unde
sâm bătă, 23.10.2010, va întâlni
în tr-un meci extrem de dificil
echi pa locală, Tomis.

Sâmbătă, 16.10.2010, echipa de fotbal a CSM Lugoj s-a deplasat
la Dumbrăviţa, pentru meciul cu echipa Top Alumino, fiind învinsă
cu scorul de 1 – 0. După 12 etape ale Ligii a IV-a a judeţului Timiş,
CSM Lugoj ocupă locul 9. În următoarea etapă CSM Lugoj va juca
pe teren propriu cu FC Deta, sâmbătă, 23.10.2010, ora 11.00, pe
Stadionul Tineretului. T.O.

Echipa de handbal a CSM Lugoj s-a deplasat sâmbătă, 16.10.2010,
la Sânnicolau Mare, pentru jocul cu echipa locală Unirea. După o
primă repriză foarte bună, în urma căreia lugojenii au condus cu
17 – 14, Unirea a învins cu 37 – 31. Următoarea etapă, CSM Lugoj
va întâlni Politehnica Timişoara II, sâmbătă, 30.10.2010, ora 11.00,
în sala de sport “Lavinia Miloşovici”. T.O.

Echipa de volei feminin cadete a CSŞ Lugoj s-a deplasat la Ca ran -
sebeş, unde a întâlnit echipa Clubului Sportiv Şcolar, pe care a în -
vins-o cu scorul de 3 – 0 (25:15, 25:21, 25:18), după un joc foarte
bun, poate cel mai bun din actuala ediţie de campionat. Antrenorul
echi pei, prof. Horvath Dorin, a utilizat următoarele sportive: Pujky
D., Bosuioc C., Matei M., Loghin O., Jac S., Dohotariu R. şi Ţintea
A., cu o remarcă specială pentru Pujky Denisa, o jucătoare cu certe
ca lităţi şi reale perspective. În următoarea etapă echipa de volei fe -
minin cadete a CSŞ Lugoj va evolua pe teren propriu în compania
echi pei CSŞ Bega Timişoara, duminică, 24.10.2010 ora 11.00, în
sala de sport “Ioan Kunst Ghermănescu”.

Peste 70 de locuinţe din
Timiş au fost admise în
Programul „Casa Verde”
MIRABELA LONGA

Până la data de 1 octombrie,
Agen ţia pentru Protecţia Mediului
Ti miş a preluat 388 dosare în ca -
drul Programului privind ins ta -
larea sistemelor de încălzire care
uti lizează energie regenerabilă, in -
clusiv înlocuirea sau completarea
sis temelor clasice de încălzire, de -
numit popular Programul „Casa
Verde”.

Preluarea dosarelor continuă
pâ nă la epuizarea fondurilor alo -
ca te judeţului Timiş, care sunt în
su mă de 3.439.507 lei. În mo -
men tul de faţă, valoarea totală
so  li ci ta tă (cumulată de la înce -
putul de ru lă rii Programului) este
de 2.394.384,44 lei, suma

rămasă dis ponibilă fiind de
1.045.122,56 lei.

Din totalul cererilor de finan -
ţa re, până în prezent au fost apro -
ba te un număr de 71 de dosare, ce -
le lalte solicitări urmând a fi ono -
rate pe măsura validării de către
Administraţia Fondului pentru
Me diu (AFM) Bucureşti. 

Semnarea contractelor şi pre -
lua rea dosarelor în cadrul Pro -
gra   mu  lui „Casa Verde” se rea li -
zează zil nic la Agenţia pentru
Pro tecţia Me diului Timiş (Ti mi -
şoa ra, B-dul Li viu Rebreanu, nr.
18-18A), după ur mătorul pro -
gram: de luni până joi între orele
9.00-16.00 şi vineri în tre orele
9.00-12.00.

Debut excelent la volei

Învingători la Crosul
Dealul Viilor

ŞASE LOCURI I PENTRU LUPTĂTORII LUGOJENI. Secţia de
lup te libere a CSŞ Lugoj, a participat la sfârşitul săptămânii precedente
la Cupa Lovrin, o competiţie pentru grupele de începători. CSŞ Lugoj
a participat cu copii născuţi în 1997 şi mai mici. Sportivii antrenaţi de
prof. Vanea Emil au obţinut 6 locuri I prin Rusteac Cristina (38 kg), Va -
sile Cosmin (cat.42 kg), Neagoe Noel (cat. 44 kg), Tomescu Antonio
(54 kg), Nadolu Adrian (65 kg) şi Peter Andrei (73 kg), 2 locuri II prin
Ar delean Doru (35 kg) şi Marinescu Daniel (73 kg), şi 1 loc III prin Că -
praru Emanuel (44 kg). Au participat şi 2 sportive de la secţia de lupte
greco – romane (grupa de la Mănăştur – prof. Eneşca Ionuţ), care au
ob ţinut un loc I prin Păduraru Roxana (cat.44 kg) şi un loc III prin Pă -
duraru Nicoleta (cat. 48 kg). T.O.

CĂLIN GONGOLA

Sâmbătă, 16 octombrie, la Lugoj a
avut loc etapa a IX-a din Cam pio -
natul de Automobilism Timiş 2010
şi etapa a VI-a din Cam pio natul de
Kar ting Timiş 2010. Sub de nu mi -
rea Grand Prix Lu goj 2010, con -
cur sul a fost or ganizat de Comisia
de Au to mo bi lism şi Kar ting Timiş
din ca drul A.C.R. Timiş, cu spri ji -
nul Pri măriei Municipiului Lugoj.
Com petiţia a fost de genul cir cuit
de viteză + îndemânare ur ban şi la
ea au participat e chi pele: Urban
Ra cers TM, X Mo tor Sport şi Ta -
pas Blitz Racing Team.

Clasamentul final al e ve ni men -
tului a adus şi câteva surprize. La
piloţi nelicenţiaţi a învins Alin
Scur tu, urmat de Zoltan Mar tin -
csek şi Claudiu Popa. La licenţiaţi
s-a impus Florin Staici, urmat de
Răz van Stănean şi Peter Nemeth.
În clasamentul piloţilor ne li cen ţiaţi

Grand Prix Lugoj 2010

2 s-a impus Alin Scurtu, iar la li -
cenţiaţi 2 Răzvan Stănean. La fe -
mi nin Dorina Jurca a fost cel mai
bun pilot, ea fiind urmată de Mi -
re la Chiricescu şi Delia Milicin.
La echipe s-a impus X Motor
Sport urmată de Urban Racers
TM. Clasamentul Open a fost câş -
ti gat de Staici, urmat de Stănean şi

Scurtu.
La competiţia de karting au

participat copii cu vârste cuprinse
între 7 şi 16 ani. Au urcat pe po dium
următorii: 1. Isabela Isac, 2. Vic tor-
Mihai Nagy (la categoria Pu ffo
agrement); 1. Raul Tu do reanu, 2.
Bogdan Vlăsceanu (A gre ment
seniori); 1. Darco Pelici (Hon da

seniori); 1. Maria Turai, 2. Vlad
Briscan, 3. Mihai Perunca (A gre -
ment juniori).

De remarcat ar fi faptul că doi
dintre învingători au fost şi juniori
de vârstă în cadrul competiţiei.
Este vorba despre Isabela Isac, în
vârstă de doar 5 ani, respectiv
Darco Pelici – 9 ani.


