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Monitorul de

Târg de Crăciun cu Moş
Crăciun, zâne şi magicieni

Atmosfera Sărbătorilor
de Iarnă îşi face simţită
pre zenţa în oraşul nos -

tru. Iluminatul festiv a fost de -
ja instalat în unele zone, iar la
în ceputul lunii decembrie se va
deschide cea de-a treia ediţie a
Târ gului de Crăciun. După
mo delul oraşelor occidentale,
Lu gojul va îmbrăca haine de
săr bătoare şi va oferi lo cui to ri -

lor săi posibilitatea de a simţi
cu adevărat spiritul Cră ciu -
nului. 

ILEANA KRISTOF

Târgul de Crăciun, care îşi va des -
chi de porţile în data de 3 de cem -
brie le pregăteşte lugojenilor, mai
ales celor mici, o mulţime de sur -
prize. Acesta se va desfăşura pe
Pla toul Casei de Cultură a Sin di -

ca telor, până în data de 10 ianuarie
2011 şi va reuni comercianţi din
Lu goj şi din zonă. Spre deosebire
de anii trecuţi, de data aceasta
Moş Cră ciun îşi va trimite şi
asistenţii să îi bucure pe copii, în
aşteptarea da rurilor mult promise.
Albă ca Ză pada împreună cu cele
trei Zâne Bune vor dansa şi vor
îm părţi dulciuri micuţilor, iar Ma -
gi cia nul  lui Moş  Crăciun  va pre -

zen ta cele mai noi trucuri, în ca -
drul unui splendid spectacol de
ma gie. 

Nu va lipsi nici vestitul Clown,
care va construi împreună cu copiii
modelaje de baloane. Cei mici vor
avea prilejul să se bucure şi de
picturile pe faţă, realizate de aju -
toarele Moşului. Şi pentru ca
aşteptarea darurilor de Crăciun să
fie mai uşoară, o maşină cu bule de

Cetăţeni de Onoare
ai Lugojului
MAESTRUL
EMERIT AL
SPORTULUI
SIMION POPESCU

Echipa
lugojeană a
obţinut locul
trei în Cupa
Campionilor
Europeni, în
Turcia
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O şansă pentru
copiii defavorizaţi -
la Lugoj va
funcţiona un „after
school” pentru
elevii cu probleme
sociale
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săpun va umple platoul de baloane
multicolore. „MI&NI Pa ra disul
Copiilor”, firma lugojeană „res -
ponsabilă” de aceste minuni va
instala pe Platoul Casei de Cul tură
şi un ansamblu de jocuri pen tru
copii. 

Pentru această iarnă municipalitatea promite un oraş de SărbătoareANDREEA MĂRGINEANŢU

În paralel cu lucrările de realizare a ilu -
mi natului ornamental pentru clădirile
em blematice din oraş, la Lugoj se lu -
crea ză la realizarea iluminatului festiv.
Ca şi în anii precedenţi, vor fi îm po do -
bi te zona centrală a oraşului şi intrările
prin cipale, iar în plus, iluminatul va fi
ex tins şi în cartiere, unde se vor instala
or namentele luminoase deja existente.
„Din punct de vedere al iluminatului
fes tiv, vom extinde şi în cartiere ilu mi -
na tul de Sărbători şi sperăm ca centrul,
du pă proiectul pe care l-am realizat în
acest an, să facă din Lugoj un oraş al
Săr bătorilor.  Luminile vor fi aprinse
înain te de Sfântul Nicolae şi vor func -
ţio na până după Sfântul Ion”, ne-a de -
cla rat Francisc Boldea, edilul-şef al
ora şului. 

În Piaţa Victoriei se vor monta
pla se luminoase pe tuya şi pe gardul
viu din sensul giratoriu, pe stâlpii din
fa ţa Primăriei se vor amplasa figurine
lu minoase, la intrare un banner cu in -
scrip ţia ”La mulţi ani”, iar clădirea va
fi ornată cu ţurţuri luminoşi. Două
perdele luminoase cu led-uri albe vor fi
am plasate pe cele două turnuri ale clă -
dirii. Pe stâlpii de iluminat public din
ju rul Pieţei J. C. Drăgan se vor monta
fi gurine, iar în parcul din faţa Primăriei
vor fi instalate plase luminoase. 

Strada Mocioni va fi împodobită
cu perdele luminoase, ţurţuri şi Snow
Fall, pe spaţiul verde din zona mediană
fiind montate de asemenea plase lu mi -
noa se. Pe strada Bucegi până în sensul
gi ratoriu de pe strada Caransebeşului
se vor amplasa 44 de figurine lu mi noa -
se. Tot atâtea, dar de tip ”draperie” vor
fi montate şi pe cei 22 de stâlpi din zo -
na mediană, aflaţi pe strada Timişoarei.
Stra da 20 Decembrie va fi traversată
de ţurţuri luminoşi şi de Snow Fall, iar
pe K. Walisch şi Podul de Beton se vor
mon ta de asemenea 32 de ţurţuri. Pe
cei 11 stâlpi de pe strada Banatului vor
fi puse figurine, iar pe platoul Casei de
Cul tură se vor amplasa perdele lu mi -
noa se pe stâlpi, respectiv şiruri lu mi -
noa se pe spaţiul verde. La intrările
prin cipale din oraş va fi ridicat câte un
banner. Tot până la sosirea lunii ca dou -
ri lor, administraţia locală doreşte să fie
realizat şi iluminatul arhitectural a trei
obiective din oraş. 

”Din punct de vedere arhitectural
vom moderniza Podul de Fier, Co le -
giul Naţional „Coriolan Brediceanu”
şi Teatrul Municipal „Traian Gro ză -
ves cu”, aşa cum am reuşit să iluminăm
ar hi tectural şi Biserica Greco-ca to li -
că”, a mai spus primarul Lugojului.

Se aprind
luminile în oraş!
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Prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului
Lugoj nr. 169/28.10.2010

s-a aprobat înfiinţarea în ca -
drul Centrului de zi pentru mi -
nori cu handicap neuropsihic
din Lugoj, str. Ion Vidu, nr. 17,
ap. 2, a unui compartiment de
tip „after-school” pentru copiii
aflaţi în stare de risc de aban -
don şcolar sau familial. Ca pa ci -
tatea acestuia este de 15 locuri
şi oferă sprijin şi supraveghere
copiilor ce frecventează în vă ţă -
mân tul primar, proveniţi din
fa milii defavorizate şi care nu
au posibilitatea de îndrumare
şi supraveghere la lecţii. 

MARIA ELENA STĂMUREAN
MIHAELA ŞTEFĂNESCU

Criteriile de admitere a
copiilor în cadrul
Compartimentului de tip
„After school”
Beneficiarii Centrului de zi vor fi
selectaţi  ţinându-se cont de cel
puţin unul dintre următoarele
criterii :
� copii de vârsta şcolară ce

frecventează învăţământul pri -
mar,  proveniţi din familii nume -
roa se, monoparentale sau cu un
ni vel scăzut de educaţie;
� situaţie socio-economică

precară, părinţi în şomaj;
� stare de sănătate bună;
� situaţia şcolară a copilului:

elevii încadraţi în învăţământul
de masă, au prioritate copiii cu
risc de abandon şcolar sau fa -
milial;
� elevi în clasele I-IV;
� venitul mediu net pe mem -

bru de familie să fie sub salariul
mediu pe economie;
� domiciliul sau reşedinţa

familiei/reprezentantului legal să
fie în Lugoj;
� au prioritate copiii care au

beneficiat şi nu mai beneficiază

de una din următoarele măsuri de
protecţie: instituţionalizare, pla -
sament la asistent maternal pro -
fesionist, plasament/încre dinţare
la rude, copii ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate.

Activităţile desfăşurate în
cadrul Centrului, vor consta în
principal din:
� Activităţi educaţionale,

recreative  şi de socializare adec -
vate particularităţilor fiecărui co -
pil (vârstă, nivel de dezvoltare,
apti tudini, nevoi), acompanierea
aces tora în efectuarea temelor de
casă;
� Asigurarea hranei pe tim -

pul zilei;
� Asistenţă medicală pri -

mară;
� Consiliere socială, fa  mi lia -

lă, psihologică pentru co pii şi re -
prezentanţii legali ai acestora;
� Dezvoltarea deprinderilor

şi abilităţilor de comunicare şi re -
laţionare a beneficiarilor cen -
trului;
�Asistenţă juridică oferită de

con silierul juridic al DASC pen -
tru clarificarea situaţiei juridice a
co pilului;
� Încurajarea şi sprijinirea

fiecărui copil să participe la
activităţi extraşcolare organizate
de Centrul de Zi şi unităţile de în -
văţământ;
� formare de deprinderi şi

abilităţi, prin crearea unor cercuri
de iniţiere şi utilizare computer,
desen-pictură; 
� asigurarea unui climat fa -

vo rabil din punct de vedere afec -
tiv şi social; 
� socializare şi petrecere a

tim pului liber (drumeţii, vizite,
spec tacole, participarea la unele
ser vicii religioase). 

Finalizarea intervenţiei spe -
cializate are loc odată cu în de pli -
ni rea obiectivelor urmărite prin
Pla nul individualizat de protecţie,
de păşirea momentului de criză

sau la cererea copilu lui/repre zen -
tan tului legal;

Rezultate preconizate:
� Îmbunătăţirea calităţii

vieţii copiilor;
� Reducerea abandonului

şco lar;
� Îmbunătăţirea perfor man -

ţe lor şcolare;
� Stimularea dezvoltării psi -

hice şi cognitive a copilului;
� Suport şi asistenţă socială

pentru mai multe familii cu si -
tuaţie socio-economică precară.

Actele necesare admiterii
copiilor în cadrul
Compartimentului de tip
„After school”

Dacă sunt îndeplinite condiţiile
de eligibilitate pentru întocmirea
do sarului, sunt necesare urmă -
toarele documente:

1. Acte de identitate
� buletin/carte de identitate -

pentru părinţi/reprezentant legal
– copie;
� certificat de naştere copil –

copie;
2. Acte de stare civilă (că să -

torie, divorţ, deces) – copie;
� Hotărâre judecătorească

pen tru persoane arestate/dis pă -
rute (sau adeverinţă de la Direcţia
Ge nerală a Penitenciarelor) –
copie;
� Hotărâre de încre din ţa -

re/plasament/tutelă – copie;
3. Adeverinţă de venituri;
� adeverinţă de venit net cu

specificaţie pentru bonuri de
masă sau alte drepturi similare; 
� talon  pentru orice tip de

pensie/şomaj/indemnizaţie;
� decizie de pensionare

pentru pensiile medicale;
� talon de alocaţie de stat

pentru copii;
� adeverinţă de venituri  de

la Administraţia Financiară;

� adeverinţă de la Oficiul
Forţelor de Muncă şi Şomaj -  în
cazul în care solicitantul nu are
un loc de muncă cu specificaţia
că se află în evidenţa AJOFM ca
persoană în căutarea unui loc de
muncă; 
� declaraţie notarială pe

proprie răspundere pentru per -
soanele care nu/au lucrat cu con -
tract de muncă, dar în prezent nu
realizează venituri şi copia cărţii
de muncă;
� hotărâre de stabilire a pen -

siei alimentare pentru copii,
actualizată (în cazul în care nu
primeşte pensia - declaraţie no -
tarială);

4. Contract casă sau extras
CF - copie sau declaraţie de la
pro prietarul imobilului (în cazul
în care nu deţine contract);

5. Adeverinţe medicale -
pentru toţi membrii familiei
� certificat de invali di ta -

te/persoane cu handicap;
6. Adeverinţe de şcolarizare -

pentru copiii din familie;
7. Analize medicale:
� Coprocultura;
� Coproparazitologic; 
� Carnet vaccinări;
�Aviz epidemiologic;
� Exudat faringian;
8. Fişa psihologică-profilul

psihologic al copilului;
9. Fişa de evaluare iniţială;
10. Ancheta socială;
11. Planul de servicii; 
12. Dispoziţia de aprobare a

planului de servicii;
13. Programul personalizat

de intervenţie – se actualizează la
6 luni şi cuprinde obiective şi
activităţi cu copilul realizate în
ca drul centrului.

Cererile pentru înscrierea
copiilor se primesc la Serviciul
Autoritate Tutelară, la sediul Di -
recţiei de Asistenţă Socială Co -
munitară, din Lugoj, Piaţa Vic -
toriei, nr. 4, cam. 12.

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2003,
privind acordarea de ajutoare pentru încălzire, la nivelul Mu ni cipiului
Lugoj au fost distribuite deja cetăţenilor 2.000 de formulare pentru
solicitarea ajutorului de încălzire. Dintre acestea peste 700 au fost
depuse până în prezent la sediul Primăriei Muni cipiului Lugoj după
cum urmează: 483 de cereri pentru ajutorul de încălzire cu gaze
naturale şi 239 de cereri pentru ajutorul de încălzire cu lemne. F.C.

GABRIELA GONGOLA

Şi în această iarnă, persoanele sin -
gu re şi familiile cu venituri reduse
vor beneficia de ajutoare pentru
în călzirea locuinţei. Există însă ca -
te gorii de persoane care, din mo -
tive independente de voinţa lor, nu
pot beneficia de ajutoare de în căl -
zire din partea statului. La unii
din tre aceştia, cu situaţie deosebit
de precară, s-a gândit firma

WERZALIT din Lugoj, firmă care
a sponsorizat Direcţia de Asistenţă
S o cială Comunitară Lugoj cu can -
titatea de 20 metri steri de lemne
de foc. Din această cantitate se vor
împărţi cantităţi egale pentru mai
multe familii. Pe această cale, în
nu mele beneficiarilor care datorită
ge nerozităţii domnului Ram -
bacher Stephan, directorul firmei,
vor avea căldură în cămine, DASC
Lugoj transmite calde mulţumiri.

MARIA ELENA STĂMUREAN

Data de 1 Decembrie a fost sta bi -
lită drept Ziua Internaţională Anti
SIDA, iar acţiunile în tre prinse de
cei implicaţi în lupta îm potriva
acestei maladii au scopul de a
comemora victimele SIDA şi de a
trage un semnal de alarmă asupra
pericolului generat de virusul HIV. 

Fontiţa roşie ce se regăseşte pe
însemnele asociaţiilor care lup tă
pentru salvarea vieţilor ce lor atinşi
de HIV/SIDA e sim bo lul spe ran -
ţei, al solidarităţii. In în treaga lume
tră iesc conform sta tisticilor 33,2
mi lioane de persoane infectate, iar
anul trecut 2,5 milioane de oameni
au murit de SIDA. Numărul total
al pa cienţilor români cu
HIV/SIDA în viaţă este de 10.145
potrivit da telor statistice ale Ins -
titutului Na ţional de Boli Infec -
ţioase "Matei Balş". 

Între 1985 şi 2010, s-au de pis -
tat în România peste 16.000 ca zuri
de infectare cu HIVSIDA, ju mă -
tate fiind la co pii cu vârsta de până

la 14 ani. Pentru a pre veni răs pân -
direa virusului şi pentru a marca
Ziua In ter na ţională Anti SIDA şi
în Lugoj, Di recţia de Asistenţă So -
cială Co munitară în parteneriat cu
ARAS – Asociaţia Română Anti-
SIDA din Timişoara a stabilit pen -
tru data de 29 noiembrie 2010 o
în tâlnire cu comunităţi vulnerabile
din cartierele J.C. Drăgan şi Mon -
dial-Bocşei, în cadrul căreia se vor
acorda servicii mobile de asis tenţă
me dicală primară, con siliere psi -
ho-socială şi orientare pro fe sio -
nală, referiri către ser vicii din co -
mu nitate, consiliere pre şi post tes -
tare, testare rapidă pentru HIV, he -
pa tite, distribuire de materiale in -
for mative şi de protecţie (pre -
zervative). 

Acest demers este benefic în
pri mul rând pentru persoanele care
nu sunt incluse în sistemul asi gu -
ră rilor de sănătate, care nu au acte
de identitate, creând o punte în tre
sistemul serviciilor socio-me dicale
şi populaţia cea mai vul ne ra bilă şi
dezavantajată. 

O şansă în plus pentru copiii defavorizaţi

La Lugoj va funcţiona 
un „a�er school” pentru
elevii cu probleme sociale

Ajutoare pentru încălzire

Lemne pentru familiile cu probleme

Ziua Mondială Anti SIDA

RAMONA ŢĂRANU

Consiliul Local al Municipiului Lu -
goj în parteneriat cu Regia Au to -
nomă a Distribuţiei şi Exploatării
Fil melor RomâniaFilm (R.A.D.E.F.
Ro mâniaFilm) organizează în pe -
rioa da 6 – 7 decembrie, caravana ci -
ne matografică „Filmul românesc
ac ce sibil tuturor”. La nivel naţional,
aceas tă campanie este organizată de
R.A.D.E.F. RomâniaFilm cu spri ji -
nul Ministerului Culturii şi Pa tri mo -
niului Naţional şi a Centrului Na ţio -
nal al Cinematografiei, având ca
scop principal mediatizarea filmului
ro mânesc.

La Lugoj, Caravana ci ne ma to -
gra fică va fi găzduită de Sala Tea -
tru lui Municipal „Traian Gro ză ves -
cu”, unde vor fi difuzate filme de re -
fe rinţă din cinematografia ro mâ -
neas că ce se adresează în special ti -
ne rilor. Proiecţiile filmelor vor fi
asi gurate prin intermediul unor vi -
deo proiectoare pe un ecran de 4/3
metri. „Cred că este cea mai bună
oca zie pentru tinerii noştri să vi zio -
ne ze nişte filme de referinţă, ade vă -
rate capodopere ale cinematografiei

ro mâneşti. De aceea, mă bucur că
am reuşit să aducem şi la Lugojul
ci ne matografia românească de al tă -
dată”, este de părere primarul Fran -
cisc Boldea.

Iniţiativa este apreciată şi de lu -
gojeni, atât de către copii cât şi de
că tre părinţi: „Acestea sunt ade vă -
ratele filme româneşti, producţii ca -
re au făcut înconjurul lumii şi de ca -
re ar trebui să se bucure şi copiii
noştri. Chiar dacă între timp lu cru -
rile s-au schimbat, poveştile acestea
m e rită să fie vizionate”, ne-a de cla -
rat M.C., părinte şi dascăl în acelaşi
timp. 

Filmele vor rula după următorul
program: 
Luni, 6 decembrie: 
Haiducii lui Şaptecai – ora 10.00
Extemporal la dirigenţie – ora 12.00
Drumul oaselor – ora 14.00
Marţi, 7 decembrie:
Veronica – ora 10.00
Liceenii – Rock &Roll – ora 12.00
Trandafirul galben – ora 14.00
Sunt aşteptaţi să participe copiii din
municipiu şi nu numai. Intrarea este
gratuită

Caravana filmului românesc la Lugoj
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„Aşa cum mi-am propus încă de
acum doi ani, sper să reuşesc să
fac din Lugoj un oraş al
Sărbătorilor de Iarnă, aşa cum se
întâmplă în cele mai multe oraşe
europene. Chiar cu bani puţini,
chiar şi în perioadă de criză, nu
ne costă nimic să aducem o
bucurie mai ales celor mici”, ne-
a spus primarul Francisc Boldea. 

Colinde pentru Moş Crăciun
Pentru lugojeni, iniţiativa muni -
ci palităţii este binevenită: „Este
foarte bine şi mă bucur că vom
simţi şi noi atmosfera Cr ă ciu nu -
lui. Acum doi ani chiar am fost
la Viena, la târgul de Crăciun şi a
fost superb. Acum, de când este
criză, nu ne mai permitem, aşa că
un târg la noi în oraş este un
prilej să ne bucurăm de Săr bă -

Târg de Crăciun cu Moş
Crăciun, zâne şi magicieni
Pentru această iarnă municipalitatea 
promite un oraş de Sărbătoare

torile de Iarnă, cu bani puţini”, ne
spunea Corina P. Cei mai în cân -
taţi sunt însă, de departe, micii
lugojeni, care abia aşteaptă să se
bucure de darurile Moşului: „Mă
bucur că vom avea unde să ne
jucăm şi să îl aşteptăm pe Moş
Crăciun. Abia aştept să îi văd pe
clown şi pe magician”, ne-a dez -
văluit Ionuţ Tudor, 10 ani. 

Şi pentru că Moş Crăciun nu
vine dacă nu se aud acordurile tr -
adiţionalelor colinde, copiii vor
prezenta spectacole, care vor fi
recompensate  cu mici daruri de
la asistenţii Moşului. Toţi copiii
talentaţi sunt aşteptaţi la
Primărie, pentru a se înscrie pe
lista celor care îi vor colinda pe
trimişii Moşului. „Îi aşteptăm pe
micii lugojenii să descopere
bunătăţile din căsuţele Moşului,
să cânte şi să danseze alături de
artiştii invitaţi. Să se bucure de

clipele magice ale Crăciunului”,
a mai spus edilul şef. 

Ieslea şi păstorii din faţa
Bisericii

Pe lângă Târgul de Crăciun
care se desfăşoară în centrul ora -
şu lui, magia Sărbătorilor de Iarnă
se va resimţi în jurul lăcaşelor de
cult din municipiu. Astfel, la fel
ca şi în anii trecuţi, bisericile vor
fi iluminate festiv, iar în faţa Bi -
sericii Ortodoxe „Adormirea
Maicii Domnului” va fi instalat
un ansamblu decorativ care re -
produce scena biblică a Naşterii
Mântuitorului. 

Nu va lipsi nici tradiţionalul
brad de Crăciun, care va fi
amplasat în faţa Casei de Cultură
a Sindicatelor, iar Corul Ion Vidu
ne va încânta, ca în fiecare an, cu
un extraordinar concert de co -
linde. 

Continuare din pag.1

FLAVIA CORAŞ

În cursul lunii noiembrie a avut loc
pri ma întrunire a Co man da men -
tului de Iarnă. Cu acest prilej au
fost stabilite sarcinile fiecărei ins -
ti tu ţii şi a membrilor Comitetului
pen tru Situaţii de Urgenţă. De ase -
menea, au fost schimbaţi o parte
din tre membrii Comitetului, res -
pec tiv cei care nu mai deţin funcţii
de conducere. A fost semnat şi un
Pro tocol de colaborare între Pri -
mă ria Municipiului şi Poliţia Mu -
ni ci piului şi s-a stabilit un program
co mun de măsuri menite să re me -
die ze diferite probleme care pot
apă rea pe timp de iarnă, cum ar fi
flui dizarea circulaţiei.

Au fost pregătite utilajele 
şi materialele de deszăpezire

În acelaşi context, municipalitatea
a stabilit împreună cu Compania
Na ţională de Drumuri şi Co man da -
mentul de Iarnă, Planul operativ de
acţiune pentru iarna 2010-2011,
atât pentru sectoarele de drum na -
ţional de pe raza municipiului, cât

si pentru celelalte sectoare din oraş.
Astfel, în această iarnă, S.C.
SALPREST S.A. va asigura sa lu -
bri zarea şi des ză pezirea pentru sec -
toarele din oraş, altele decât dru -
murile naţio na le, în vreme ce punc -
tul de lucru lo cal al Com pa niei
Naţionale de Dru muri va asi gura
intervenţia pe dru murile na ţi o nale.
Intervenţia pe dru murile na ţionale
se va face cu sare, iar pe celelalte
drumuri din oraş cu soluţie lichidă.

Compania Naţională de Dru -
muri va acţiona pe DN 6 A, de pe
str. Timişoarei până pe str. Ca ran -
se beşului, adică de la km 477+400
până la km 497+500, pe DN 58 A,
de la km 1+500 până la km
19+200, şi pe DN 68 B, către Bu -
ziaş, de la km 0 până la km 3+300.

Totodată, a fost stabilit nu mă -
rul de utilaje necesare pentru ca
ac tivitatea să se desfăşoare în con -
diţii bune şi s-au revizuit stocurile
de materiale necesare pentru in ter -
ven ţie. Astfel, în stoc există 20
tone de sare şi 202 metri cubi de
nisip.

În perioada 3 - 7 noiembrie, o delegaţie a Consiliului Local al
Municipiului Lugoj s-a aflat la Dortmund, în Germania, la invitaţia
firmei Remondis Aqua GmbH&Co. KG. Delegaţia, condusă de
viceprimarul municipiului Lugoj, Ioan Ambruş, a fost fomată din
şapte consilieri locali: Nicu Bădina, Iosif Crăciunescu, Cristian
Galescu, Albin Gaidoş, Adriana Corbeanu, Voichiţa Cotolan şi Ioan
Barboni. Prin această vizită, aleşii lugojeni au dorit să se informeze
despre potenţialul firmei germane, care şi-a manifestat intenţia de a
încheia un parteneriat cu municipalitatea lugojeană, având ca obiect
reabilitarea reţelelor de apă şi de canalizare din Lugoj. Reprezentanţii
firmei Remondis, cea mai importantă firma europeană care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul reţelelor de apă şi canalizare, s-au
aflat în oraşul nostru la sfârşitul lunii septembrie, când au prezentat
edililor oferta de colaborare în acest domeniu. R.Ţ.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean a purtat o serie de discuţii cu conducerea
so cietăţii Salprest, respectiv cu Compartimentul Tehnic din cadrul Pri -
măriei, în legătură cu salubrizarea oraşului şi a parcurilor, precum şi
în ceea ce priveşte gestionarea problemelor legate de câinii comunitari
din oraş. „Am solicitat îndepărtarea câinilor comunitari din zonele
aglo merate, cum ar fi Piaţa George Coşbuc, cartierele Ştrand şi Cotu
Mic, respectiv zona Unităţii Militare de pe strada Timişorii. O parte
din aceşti câini au fost duşi la adăpost, altă parte a fost predată Aso -
ciaţiei Free Amely, iar altă parte a fost trimisă în Germania, prin in -
ter mediul Asociaţiei Hunde im Not”, a precizat primarul Francisc
Boldea.

MARIA ELENA STĂMUREAN

Pentru a celebra venirea noului
an, Direcţia de Asistenţă Socială
Co  munitară în parteneriat cu Pri -
măria Municipiului Lugoj or ga -
ni zează în data de 1 ianuarie
2011 „REVELIONUL SENIO -
RI LOR”, aflat la cea de-a V-a
ediţie. Sunt puse la dispoziţia
pen sionarilor din Lugoj 480 de
locuri la Restaurantul Acapulco,
într-un ambient de excepţie. 

Pot achiziţiona bilete per soa -
nele vârstnice, pensionate pentru
limită de vârstă, care se prezintă
la Serviciul Asistenţă Socială Co -

munitară (camera 11 la parterul
Primăriei) începând cu data de 16
decembrie 2010, cu actul de
iden titate şi cuponul de pensie (în
ori ginal şi copie). Persoanele
care nu au împlinit încă vârsta
legală de pensionare, dar be ne -
ficiază de pensie pentru limită de
vârstă (59 de ani la femei şi 64
ani la bărbaţi) trebuie să prezinte,
pe lângă copiile de pe actul de
identitate şi talonul de pensie şi o
copie de pe decizia de pen sio -
nare. Costul unui bilet este de 10
lei/ persoană, diferenţa fiind
suportată de la bugetul local.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Lucrările de reabilitare a Staţiei de
Epu rare a municipiului au intrat în
fa za finală. „La sfârşitul lunii tre -
cu te ne-a fost alocată suma de
2.871.000 lei, iar până în prezent
am primit 5.624.000 lei. De ase -
me nea, am întocmit documentaţia
pen tru alocarea a încă 1.300.000
lei. Ca urmare a primirii acestor
fon duri, am  avut o întâlnire cu
con ducerea firmei Confort Izo me -
tal, care realizează lucrările de rea -
bi litare a Staţiei de Epurare. Am
dis cutat despre problemele care
tre buie rezolvate în perioada ur mă -
toa re, în ceea ce priveşte staţia de
bio gaz, precum şi probleme legate

de noua centrală termică şi unele
con strucţii care vor fi finalizate”, a
pre cizat edilul şef. Până în prezent,
au fost curăţate şi tencuite cele 10
ba zine şi se lucrează la pereţii ex te -
riori şi bolta celor doua me tan tan -
curi în care se depozitează nă -
molul. Tot la sfârşitul lunii trecute,
şe ful executivului, însoţit de con -
du ce rea  Confort Izometal, s-a de -
pla sat la fosta Baza Hipică, pentru
a dis cuta asupra construirii unui lac
ar tificial. Cei 5.000 mc de pământ
ve getal excavat aici vor fi utilizaţi
pen tru amenajarea unor alei de îm -
prej muire a lacului şi vor constitui
o bariera de protecţie împotriva
unor eventuale inundaţii.

Pregătiri pentru iarnă

Câinii comunitari la adăpost

Consilierii locali în delegaţie
la Dortmund, Germania

O nouă tranşă de bani
pentru Staţia de Epurare

Revelionul seniorilor 2011
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Galeria cetăţenilor de
onoa re ai municipiului
Lu goj s-a îmbogăţit re -

cent cu un nume nou: maestrul
Si mion Popescu. Festivitatea de
de cernare a Diplomei de Ce tă -
ţean de Onoare distinsului pro fe -
sor a fost găzduită de Sala de
Sport „Ioan Kunst Gher mă nes -
cu”, în prezenţa deputatului So -
rin Stragea, a consilierilor ju de -
ţeni Titu Bojin şi Gheorghe Bo lo -
ga, a preşedintelui Federaţiei Ro -
mâne de Lupte – Cristian Po te -
raş – şi a consilierilor locali. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Atmosfera a fost încă de la început
una emoţionantă, atât pentru noul
ce  tăţean de onoare, cât şi pentru
pri marul municipiului, cel care i-a
în mânat distincţia: „Îmi revine as -
tăzi deosebita onoare de a acorda
pri mul titlu de cetăţean de onoare
de la investirea mea ca primar al
Lu gojului. Pentru mine, această
dis tincţie este una de excepţie care
nu poate fi acordată decât unor oa -
meni de excepţie. Aşa cum este
dom nul Simion Popescu, distins cu

ti tlul de Maestru Emerit al Spor tu -
lui”, şi-a început cuvântarea edilul
şef, care a subliniat că „domnul Si -
mion Popescu a reuşit să facă din
ora şul nostru o emblemă a luptelor
greco-romane”.

Născut la Cornea, în judeţul
Ca raş-Severin, în urmă cu 70 de
ani, Simion Popescu şi-a început
ac tivitatea sportivă în anul 1954, la
sec ţia de lupte greco-romane a Clu -
bului Sportiv „Voinţa” Lugoj. Şase
ani mai târziu, devine sportiv al
Clu bului Steaua Bucureşti, unde
cu noaşte consacrarea, cucerind nu -
me roase titluri atât pe plan naţional
cât şi internaţional. Anii care au ur -
mat i-au adus în palmares nu mai
pu ţin de zece titluri consecutive de
Cam pion al României la Seniori, la
ca re se adaugă titlurile de Campion
Eu ropean, iar mai apoi Campion
Mon dial. Sfârşitul carierei sportive,
în anul 1975, a marcat un nou în ce -
put: Simion Popescu a devenit an -
tre nor detaşat la lotul olimpic.
Două zeci de titluri europene şi
mon diale la juniori, trei medalii
olim pice de aur la seniori, alte opt
me dalii de argint şi bronz la olim -

piade  şi tot atâtea de aur la cam pio -
na tele mondiale – iată doar câteva
dis tincţii care completează cartea
de vizită a marelui sportiv. 

„Omul sfinţeşte locul”
„Respectul faţă de o personalitate
iz vorăşte din faptele sale de zi cu zi.
În cazul maestrului Simion Po pes -
cu, devotamentul faţă de această
dis ciplină l-a consacrat de-a lungul
ani lor. Cu atât mai mult cu cât dom -
nia sa nu a uitat niciodată oraşul
nos tru, unde sunt convins că revine
de fiecare dată cu acelaşi drag. Ne
amin tim astfel de vechiul proverb
„Omul sfinţeşte locul” şi suntem
con vinşi că în toate activităţile în
ca re se implică şi acum, o face te -
mei nic şi cu pasiune, şi lasă o pu -
ter nică amprentă şi chiar o parte din
su flet”, a mai spus primarul Fran -
cisc Boldea, cu prilejul decernării
ti tlului de Cetăţean de Onoare. În
fi nalul festivităţii, profund emo ţio -
nat, Simion Popescu a mărturisit că
ti tlul de „Cetăţean de Onoare al
municipiului Lugoj” este „cea mai
importantă distincţie” din pro di -
gioa sa sa carieră.

AUGUSTIN BERCEAN

Joi, 25 noiembrie, orele 18.00, la
Tea trul Municipal, în des chi de rea
Clubului de Jazz, va avea loc lan -
sa rea volumului postum “Blues de
Ti mişoara, o auto bio gra fie. Bela
Ka mocsa”. Cartea va fi prezentată
de scriitorul lu gojean Tinu Pâr vu -
les cu, nepotul lui Bela Kamocsa,
ca re s-a ocu pat şi de îngrijirea ei.
Mem bru fondator al formaţiei
Phoenix, formaţie care a lansat fe -
no menul „beat” în Ro mânia, Bela
Ka  mocsa face tran ziţia la jazz în
1972, cu trupa Gra mofon şi, din
1983, la blues, în fiinţând trupa Be -
ga Blues Band, cea mai lon ge vivă
trupă de blues-jazz din România. 

Din 1990, Kamocsa Bela a
aju tat şi la promovarea blues-jazz-
ului în România, organizând Ga -
lele Blues-Jazz din Timişoara,
Festivalul Internaţional de Jazz de
la Gărâna, Galele de blues din ca -
drul manifestărilor Timişoara-
Mica Vienă, Festivalul de Blues
“JimboBlues” de la Jimbolia şi
Fes tivalul Internaţional de Blues
“BluesFest” de la Lugoj. Intrarea
es te liberă.

AUGUSTIN BERCEAN

Joi, 25 noiembrie, de la ora
18.00, la sala festivă a Teatrului
Municipal „Traian Grozăvescu”
se va redeschide stagiunea de
jazz. Prima reuniune a Jazz
Clubului lugojean va fi dedicată
lui Ray Charles, geniul orb al
muzicii americane de soul,
rithm&blues, country şi jazz. 

„Am decis să renunţăm la un
spec tacol live din cauza ocupării
sce nei de la teatru, aşa că ne-am
orien tat spre Ray Charles, de ce -
dat în martie 2004 şi care ar fi
îm plinit 80 de ani în luna sep tem -
brie a acestui an. Vom consacra
două întâlniri vieţii şi operei lui
Ray Charles, de la debutul său în
anii '60, sub puternica influenţă a

lui Nat King Cole, şi până la
ultimii ani în care a avut o po pu -
laritate imensă, comparabilă doar
cu cea a lui Eric Clapton în zilele
noastre”, a declarat unul dintre
orga nizatori, Ştefan Katona. Pri -
mul film este dedicat anilor de
în ceput din Seattle şi prima co -
laborare cu faimoasa casă de dis -
curi „Atlantic” a fraţilor Erte gun,
care a promovat ex clusiv muzica
jazz şi rock-ul pro gresiv.

Deschiderea stagiunii Jazz
Clu bului lugojean urmează ime -
diat unui alt mare eveniment re -
gio nal - Gala Jazz - Blues
„Kamo” organizată la Timişoara
în memoria muzicianului Bela
Ka mocsa, la Cinema „Capitol”,
în zilele de 13-14 noiembrie.

ADRIANA WEIMER

Reprezentanţi ai Fundaţiei “Bill &
Me linda Gates”, ai Consiliului Ju -
deţean Timiş, ai Primăriei Mu ni -
cipiului Lugoj, ai Consiliului Lo -
cal Lugoj şi ai Bibliotecii Ju de ţene
Ti miş vor fi prezenţi la Bi blioteca
Mu nicipală Lugoj, marţi, 23 no -
iem brie 2010, la ora 9.30, la inau -
gu rarea noului serviciu de bi blio -
tecă – Centrul de Informare pentru
Pu blic –  C.I.P. – Cal cu latoare cu
ac ces la Internet pentru Public.La
acest eveniment important pentru
ora şul nostru participă: Paul-An -
dre Baran – director IREX – re -
pre zentant al Fundaţiei “Bill &
Me linda Gates” în Ro mânia, Răz -
van Hrenoschi – şef Serviciu Re -
la ţii Publice – Con siliul Judeţean
Ti miş, Zoran Io va novici – director
Bi blioteca Ju deţeană Timiş, Da -
niel Golgoţ – reprezentant IREX,
Ni coleta Vasi – coordonator pro -
gram BI BLIO NET în Judeţul
Timiş, Francisc Boldea – primarul
Mu nicipiului Lugoj, Ioan Ambruş
– vice primarul Municipiului Lu -
goj, con silieri locali, reprezentanţi
ai pre sei locale.

Proiect cultural-teatral
Joi, 25 noiembrie, de la ora 13.00, pe scena Teatrului Municipal
“Tra ian Grozavescu”, trupa de teatru “Impact” a Penintenciarului
Ti mi şoa ra va prezenta spectacolul “Un vis…”, de Ana-Maria
Pandele Andone. Acest spectacol este organizat de către Asociaţia
Culturală “Pentagon”, în parteneriat cu Penitenciarul Timişoara,
Casa de Cultura a Mu ni ci piului Lugoj şi Colegiul Naţional
“Coriolan Brediceanu” Lugoj. A.B.

Steaua fără nume
Trupa de teatru a Casei de Cultura a Municipiului Lugoj prezintă

luni, 29 noiembrie, cu începere de la ora 19.00, pe scena Teatrului
Municipal “Traian Grozăvescu”, spectacolul “Steaua fără nume” de
Mihail Sebastian. În distribuţie: Tudor Traila, Cristina Velici,
Lăcrămioara Androni, Ovidiu Decean, Constantin Ilie, Loredana
Lupescu, Constantin Goloşie, Maria Rogobete, Cristian Alexandru.
Regia: Maria Voronca. A.B.

Îndrăgitul scriitor timişorean Radu Pavel Gheo va fi prezent la
Lugoj, cu volumul „Noapte bună, copii!”, apărut în acest an la
Editura Polirom din Iaşi. Volumul va fi lansat la Lugoj luni, 29
noiembrie 2010, la ora 17.00, în Sala de Consiliu a Teatrului
Municipal „Traian Grozăvescu”. Evenimentul este organizat de
Biblioteca Municipală Lugoj, Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, Cenaclul şi Revista „Banat” Lugoj. Noul volum semnat de
Radu Pavel Gheo va fi prezentat de: Dorin Murariu, Simona Avram,
Cristian Ghinea, Ela Iakab; moderator: Henrieta Szabo. A.W.

Lansarea
volumului
postum “Blues
de Timişoara, o
autobiografie.
Bela Kamocsa”

SILVIA BLOCH

Majoritatea lugojenilor îl
cunosc pe Gabriel Visnyei de la
Sec ţia de Radiologie a Spi ta -
lului Municipal Lugoj, unde
lucrează din 1978 ca slujitor al
lui Esculap, făcând radiografiile
celor aflaţi în suferinţă. 

În timpul liber, domnul
Visnyei, se apleacă cu har asu -
pra studiului naturii. Peisajele
citadine, studiile asupra co pa ci -

Jazz Clubul se redeschide 
pe acordurile lui Ray Charles

Calculatoare
cu acces la
Internet
pentru public 

Noapte bună, copii!

Radiografia unei pasiuni
lor, florilor, animalelor sunt
tem ele predilecte ale creaţiei sa -
le, care ne încântă ochii prin cu -
lo rile lor optimiste.

Născut la Lugoj, a studiat
grafica cu pictorul Constantin
Răducan începând cu anul
1982, iar din anul 1989 este o
pre zenţă activă pe simezele
multor expoziţii.

Din activitatea sa artistică,
trebuie să reţinem că a avut 12

expoziţii personale: la Lugoj,
la Timişoara şi una la Szek -
szard în Ungaria. A participat
la 11 ex poziţii de grup în Un -
garia şi la 13 tabere de creaţie:
la 11 în Un garia şi la 2 în Ro -
mânia.

Expoziţia de la Galeria „Pro
Arte” va fi deschisă în perioada
18 noiembrie – 8 decembrie
2010, de luni şi până vineri, în -
tre orele 8.00 şi 16.00.

Maestrul Emerit al
Sportului Simion Popescu

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI

TIBERIU OLTEANU

După ce în etapa precedentă
echipa de volei feminin a CSM
Lugoj a obţinut pe teren propriu,
o victorie extrem de importantă
cu scorul de 3 – 0 (25:23, 25:21,
31:29) împotriva CSM
Bucureşti, cu un moral excelent
şi extrem de motivate, fetele
noastre au avut din nou o
prestaţie foarte bună, reuşind să
obţină o nouă victorie la Sibiu, în
compania echipei locale CSM,
cu scorul de 3 – 0 (25:19, 25:17,
25:16). 

Lotul utilizat de prof. Paul
Bogdan şi prof. Horvath Dorin a
fost următorul: Ciobanu Larisa,
Lupescu Daniela, Canea Ionela,
Smultea Andreea, Alexandru
Irina, Constantin Gabriela,
Balintoni Diana, Şonda
Mădălina, Lungu Laura, Marian
Sorina şi Bosuioc Cătălina. 

În urma acestei victorii, după
6 etape, CSM Lugoj se află pe
locul IV, cu patru victorii
(rezultatul jocului cu Penicilina
Iaşi fiind anulat) şi o înfrângere,
totalizând 11 puncte.

Victorie pentru voleiul lugojean
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Odelegaţie oficială a
Municipiului Lugoj a
efectuat la începutul

acestei luni o vizită la Spitalul
Municipal din Mako, Ungaria.
Condusă de către primarul
Francisc Boldea, delegaţia a
fost formată din Iosif Pozsar,
consilier local, Florin
Voichescu, director al
Spitalului Municipal Lugoj, dr.
Dan Traian Demeter şi dr.
Delia Novacescu. Partea
maghiară a fost reprezentată
de dr. Barath Lajos, director
general al Spitalului Municipal
din Mako.

RAOUL RUSALIN

Proiect de două milioane de
euro pentru cele două spitale

Scopul vizitei l-a constituit
iniţierea unui dialog cu con du -

cerea Spitalului Municipal din
Mako, în vederea depunerii în
parteneriat a unei cereri de
finanţare în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalieră
Un garia - România 2007-2013.
Şe ful executivului lugojean a
pre zentat trei propuneri de pro -
iecte pentru Spitalul Municipal
Lu goj. Prima dintre acestea vi -
zea ză reabilitarea pavilionului
cen tral şi a secţiilor de bază din
acest pavilion, inclusiv dotarea
cu aparatură modernă, valoarea
es timată a proiectului fiind de
2.000.000 Euro. 

A doua pro pu nere se referă la
modernizarea Sec ţiei de
Cardiologie şi dotarea a cesteia cu
instrumentar modern, va loarea
estimată a proiectului fiind de
1.000.000 Euro. Cea de-a treia
propunere prezentată a fost
modernizarea şi dotarea Sec ţiei

de Obstetrică-Ginecologie, pre -
cum şi perfecţionarea per -
sonalului acesteia.

În urma discuţiilor purtate cu
partea maghiară, s-a optat pentru
de punerea primului proiect pre -
zen tat, în valoare de 2.000.000
Euro. Acesta vizează reabilitarea
pa vilionului central al Spitalului
Mu nicipal Lugoj şi reabilitarea
sec ţiilor de Psihiatrie şi Neu ro -
logie ale Spitalului Municipal din
Mako. 

Primăria Municipiului Lugoj
va fi solicitantul principal în ca -
drul proiectului. În cazul în care
proiectul va primi finanţare, Spi -
ta lului Municipal Lugoj îi va re -
ve ni suma de 1.900.000 Euro, iar
Spitalului Municipal din Mako
su ma de 100.000 Euro. Luni, 8
no iembrie, a fost semnată şi con -
venţia de parteneriat între cele
doua spitale.

Reabilitarea şi
modernizarea spitalului
lugojean reprezintă una

dintre priorităţile ad mi nis tra -
ţiei locale. În acest context,
primarul Francisc Boldea a
demarat o serie de discuţii cu
firmele din oraş, pentru a le
implica în acest proces.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

„Am primit deja răspunsul din
partea reprezentantului fir mei
Mondial, care şi-a exprimat do -
rinţa de a deveni partener al Pri -
măriei în acest proiect. Con cret,
firma Mondial s-a oferit să spon -
sorizeze instituţia cu gresie, fa -

ianţă şi obiecte sanitare, în mă -
sura necesităţilor. O altă firmă
lu gojeană, „Miracris”, va dona
de asemenea gresie, faianţă şi o -
biec te sanitare, iar domnul Titu
Bo jin va amenaja un salon la
Sec ţia de Obsetetrică-Gi ne co lo -
gie”, a menţionat şeful exe cu ti -
vu lui lugojean, care aşteaptă să
pri m ească şi răspunsul celorlalte
fir me din oraş. „Sper ca astfel să
reu şim să conştientizăm lu go -
jenii că spitalul ne este necesar
tu turor şi că este o res pon sa bi li -
tate a tuturor, în aceeaşi măsură.
Prin urmare, orice implicare a
ce tă ţenilor sau a societăţilor co -
mer ciale din oraş este bi ne ve -

nită”, a a dăugat edilul şef. Pe de
altă parte, discuţiile pur tate cu
mu ni ci palitatea din ora şul în -
frăţit Jena (Ger mania) se vor
con cretiza în primăvara anu lui
2011, când la Lugoj va sosi un
transport destinat Spitalului mu -
nicipal. „Este vorba despre 30 de
pa  turi donate de Spitalul Uni -
versitar Jena, respectiv un scaun
ginecologic donat de o cu -
noscută clinică din oraşul ger -
man”, a precizat primarul Lu go -
jului. Donaţia urmează să so -
sească în pri măvara anului 2011,
tran sportul fiind asigurat de
Unitatea de Pompieri a oraşului
Jena. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean a avut în cursul lunii
noiembrie o în tâlnire cu toţi medicii din ca drul
Spitalului Municipal. „Cred că a fost o întâlnire
extrem de e fi cientă, apreciată de marea ma jo ritate a
cadrelor medicale. Este pentru prima dată când un
primar se consultă cu toţi medicii dintr-un spital. Cu
acest prilej am sta bilit un program de lucru, con form
căruia fiecare şef de secţie pre zintă memorii privind

în ca dra rea în parametrii per for ma nţi o bligatorii,
alături de pro punerile de modernizare a sec ţiilor”, a
pre cizat primarul Fran cisc Bol dea. De asemenea, în
data de 17 noiembrie a avut loc în trunirea Consiliului
de Administraţie al Spitalului Mu nicipal. Cu acest
prilej, au fost prezentate nor mele de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului
de manager. În cadrul şe din ţei a fost prezentat şi
raportul actualului manager al spitalului.

Delegaţie lugojeană la
Spitalul din Mako

Ajutor pentru Spitalul Municipal

Primarul s-a întâlnit cu medicii lugojeni

Concurs pentru posturi noi
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea lugojeană organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi în cadrul
Primăriei, în vederea eficientizării activităţii administrative. Este vorba despre un post de
Director al Direcţiei Tehnic şi Investiţii, un post de Director al Administraţiei Publice Locale şi un
post de Şef Birou Cadastru şi Agricol. „Credem că prin această măsură vom accelera lucrările la
obiectivele pe care dorim să le realizăm în municipiu”, a precizat şeful executivului local. 
În paralel, în cursul lunii decembrie, va fi organizat concursul pentru ocuparea postului de
director al Spitalului Municipal, respectiv de director medical şi director economic.

Centru modern pentru Lugoj
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Centrul Lugojului va căpăta în curând o nouă înfăţişare, ca urmare a realizării unui proiect de
modernizare a străzii A. Mocioni. „Doresc să readuc populaţia Lugojului pe centru, nu doar
între Ceasul electric şi «Liliacul», ci şi pe tronsonul cuprins între Farmacie şi strada Traian
Grozăvescu, respectiv între strada Traian Grozăvescu şi Gară”, a precizat primarul Francisc
Boldea. Noul proiect prevede pavarea străzii cu granit, precum şi reamenajarea spaţiilor verzi
şi a fântânilor ornamentale. Totodată, va fi înlocuit mobilierul stradal, care va fi aranjat astfel
încât să permită accesul maşinii de Pompieri, atunci când este nevoie. 
Pentru fluidizarea traficului în zonă vor fi stabilite noi reguli de circulaţie, urmând ca
tronsonul dintre strada Traian Grozăvescu şi Gară să fie cu sens unic.

Asfaltări în cartierul Balta Lată
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean, însoţit de o echipă a societăţii Meridian 22, s-a întâlnit la începutul
lunii noiembrie cu locuitorii din cartierul Balta Lată. „Am purtat discuţii cu cetăţenii de aici, în
vederea modernizării a patru străzi, respectiv Dimitrie Cantemir, Vasile Goldiş, George Dobrin
şi Daniel Brocea. De asemenea, am discutat despre problemele legate de reţeaua de canalizare în
zonă”, a menţionat primarul Francisc Boldea. Ulterior, edilul şef a emis Ordinul de începere a
lucrărilor pentru asfaltarea celor patru străzi în cartierul Balta Lata, acestea demarând în data
de 4 noiembrie. Contractul este încheiat pe o perioadă de cinci luni, lucrările urmând să fie
finalizate chiar în cursul acestui an, dacă şi condiţiile meteo vor fi favorabile. 
Pentru reabilitarea cartierului au fost necesare unele modificări ale proiectului iniţial. Este
vorba despre lărgirea cu 5 m a podului de pe strada George Dobrin, la intersecţia cu strada
Iuliu Maniu, respectiv mutarea conductei de alimentare cu gaz pe o porţiune de 20 m. De
asemenea, este necesară modificarea traseului pe strada Vasile Goldiş, prin construirea unui
inel de două drumuri asfaltate, între care va fi amenajat un parc, prevăzut cu elemente de
joacă. Tot în cartierul Balta Lată, va fi construit un nou pod peste canalul de aducţiune, pe
strada Daniel Brocea.

Municipalitatea a
alocat suma de
60.000 lei pentru

repararea străzilor balastate,
respectiv Hezerişului, Poalele
Viilor, Agriculturii, Salcâmilor,
Nuferilor, Liliacului,
Fundătura Bocşei, Bojinca,
Romanilor, Magnoliei.
Totodată, au fost reparate
drumurile din cartierul Micro
III, de la parcare până la
ieşirea pe strada Cloşca. În
total, va fi reparată o
suprafaţă de 17.000 mp.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

De asemenea, în cursul
acestei luni a fost definitivat
proiectul de amenajare a sensului
giratoriu din zona Eurogen.
„Astfel, vom putea prelua
traficul de pe străzile Rosada,
Huniade şi Primăverii. Lucrările
vor demara în cel mai scurt timp,
în funcţie de condiţiile meteo”, a
declarat primarul Francisc
Boldea. Acesta este primul dintre
cele trei sensuri giratorii care vor
fi amenajate în municipiul Lugoj
în vederea fluidizării traficului.

În paralel, au demarat
lucrările de modernizare a 11
dintre fântânile forate din oraş.
Primul lot cuprinde fântânile
aflate în zonele spl. 1

Reparaţii la drumuri şi fântâni

Decembrie, Timişoarei 110,
Micro I, Potcoava Unic, res pec -
tiv Cotu Mic, lângă Troiţă. Cel

de-al doilea lot include fântânile
din Ştrand, Caraiman, ITL, Sta -
dion I, Stadion III şi Ţesătorilor.

Se reabilitează Podul de Fier şi malul stâng al râului Timiş
FLAVIA CORAŞ

La începutul lunii noiembrie,
edilul şef a avut o întâlnire de
lucru cu un grup de proiectanţi de
la Mi nis terul Mediului şi cu di -
rec torul Di recţiei Apelor Ro mâne
Banat, Titu Bojin Cu aceasta
ocazie a fost a nalizată situaţia
Podului de Fier din municipiul
Lugoj. Construit în 1902, podul
prezintă pe o mare por ţiune o
corodare excesiva, ga ranţia de
100 de ani fiind depăşită. În acest
sens, municipalitatea do reşte
identificarea unei soluţii de re -
parare a acestei construcţii sim bol
a oraşului, urmând ca în pe rioada

2012-2013 să se intervină asupra
acestui obiectiv.

Un alt subiect dezbătut în ca -
drul întâlnirii a vizat mo der ni za -
rea malului stâng al râului Timiş,
de la Ştrand până la Pasarela
pietonală din cartierul Cotu Mic.
Întreaga zonă va fi mo dernizată,
malul în zona cen tra la a oraşului
urmând sa fie lărgit la 5 m. Lu -
crările au demarat la începutul
acestei luni, urmând să se încheie
până în data de 31 decembrie.
Valoarea acestora se ridică la
peste 2.000.000 lei.

Accesul utilajelor, exca va toa -
relor şi camioanelor în zona de lu -

crări se realizează pe următorul
tra seu: şoseaua de centură - str.
Caran sebeşului - str. Paul Chi -
nezu - str. Campionilor - Ştrand.

De asemenea, pentru evitarea
inun dării zonei Ştrand, una dintre
cele mai importante lucrări va vi -
za consolidarea zidului de la
Ştrand pe toată lungimea lui, pre -
cum şi consolidarea acestuia cu
pământ.

În cursul anului viitor, daca va
fi posibil, se va amenaja şi
debarcaderul care a existat în
trecut în zona Colegiului Naţional
"Coriolan Brediceanu".
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HOTĂRÂREA
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al

Municipiului Lugoj în consiliul de administraţie al Spitalului
Municipal Lugoj, Nr. 166 din 28.10.2010
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Referatul Serviciului Administraţie Locală,
Juridic nr. 62.621 din 15.09.2010;

Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali
Amza Ion, Anucin Bogo, Blidariu Ştefan, Baboniu Marius, Ivan
Dragoş, Serendan Adrian şi Szucs Diana nr. 58.606 din 26.08.2010; 

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

În conformitate cu art. 186 alin. (1), (2) lit. b), alin. (4) şi alin.
(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
modificată şi completată;

În conformitate cu art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 3
şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală – republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) 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 desemnează reprezentanţii Consiliului Local al

Municipiului Lugoj în consiliul de administraţie al Spitalului
Municipal Lugoj, după cum urmează:

1. d-na dr. Popovici Ramona Amina - membru;
2. dl. ec. Eftinoiu Vasile - membru;
3. d-na dr. Ilie Rodica Georgeta - membru supleant;
4. dl. ec. Ştef Cinghiţă Adrian - membru supleant;
Art. 2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

Managerului Spitalului Municipal Lugoj şi Compartimentului Relaţii
cu Instituţii de Învăţământ, Culte, Cultură, Sănătate.

HOTĂRÂREA
privind modificarea Regulamentului privind instituirea unor

taxe speciale de utilizare a bazelor sportive Stadionul
Tineretului şi Sala de Sport „Lavinia Miloşovici”, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 27.09.2007
Nr. 158 din 30.09.2010

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Serviciului Public de Administrare şi

Întreţinere a Domeniului Public nr. 64.695 din 23.09.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din

27.09.2007 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea
unor taxe speciale de utilizare a bazelor sportive Stadionul Tineretului
şi Sala de Sport „Lavinia Miloşovici”, modificată prin Hotărârile
Consiliului Local nr. 30 din 29.01.2009 şi nr. 221 din 29.09.2009;

Luând în considerare avizul Comisiei activităţi economico-
financiare şi administrarea patrimoniului, al Comisiei juridice, de
disciplină, muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti şi al Comisiei
de învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte,
protecţia copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Lugoj;

În conformitate cu prevederile 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 c) şi alin. (4) lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
modificată şi completată;

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

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. - Regulamentul privind instituirea unor taxe speciale de

utilizare a bazelor sportive Stadionul Tineretului şi Sala de Sport
„Lavinia Miloşovici”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
208 din 27.09.2007 cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:

1. Titlul regulamentului se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regulamentul privind instituirea unor taxe speciale de utilizare

a bazelor sportive Stadionul Tineretului şi Sala de Sport «Lavinia
Miloşovici» şi utilizarea Sălii de Sport «Ioan Kunst Ghermănescu»”.

2. Art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. - Secţiilor Clubului Sportiv Municipal Lugoj, precum şi

unităţilor de învăţământ din subordinea Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, de pe raza municipiului Lugoj,
care utilizează aceste baze sportive, nu li se va percepe taxa specială
de utilizare.

Totodată, Clubul Sportiv Municipal Lugoj va beneficia de
utilizare gratuită a Sălii de Sport «Ioan Kunst Ghermănescu» pentru
secţiile de volei, gimnastică şi lupte libere.

Clubul Sportiv Şcolar Lugoj, pentru secţiile de fotbal şi atletism,
va beneficia de utilizare gratuită a Stadionului Tineretului, cu condiţia
întreţinerii, cu personal propriu, a terenului II, a pistei de atletism, a
sectoarelor de aruncări şi sărituri, precum şi a vestiarelor, iar pe
terenul I vor disputa doar jocurile oficiale de fotbal, doar când
gazonul 2 nu este în pericol de a fi deteriorat. De asemenea, la Sala
de Sport «Lavinia Miloşovici», Clubul Sportiv Şcolar Lugoj va
beneficia de utilizare gratuită pentru catedra de handbal, iar Sala de
Sport «Ioan Kunst Ghermănescu» va fi utilizată de Clubul Sportiv
Şcolar Lugoj pentru toate grupele catedrei de volei, precum şi pentru
gimnastică, lupte libere şi lupte greco - romane, alte activităţi sportive
nefiind permise.”

Art. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de
01.10.2010.

HOTĂRÂREA
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din

25.02.2010 privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe
anul 2010, propuse pentru a fi cofinanţate din  bugetul local

Capitolul 67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, 
Subcapitolul 05.01 „Acţiuni sportive”

Nr. 159 din 30.09.2010
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Referatul Serviciului Public de Administrare şi
Întreţinere a Domeniului Public nr. 65.914 din 28.09.2010;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din
25.02.2010 privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul
2010, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local Capitolul 67.02

– „Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 „Acţiuni sportive”,
modificată de Hotărârile Consiliului Local nr. 64 din 12.04.2010 şi nr.
82 din 26.05.2010;

Luând în considerare avizul Comisiei activităţi economico-
financiare şi administrarea patrimoniului, al Comisiei juridice, de
disciplină, muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii
publice,respectarea drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti  şi al
Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale,
culte, protecţia copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local
al Municipiului Lugoj;

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

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin.
(6) lit. a) pct. 5 şi 6 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din
25.02.2010 privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul
2010, propuse pentru a fi cofinanţate din  bugetul local Capitolul
67.02 – „Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 „Acţiuni
sportive”, cu modificările ulterioare, se modifică, prin înlocuirea
acesteia cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţiei Economice şi Serviciului Public de
Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public.

A G E N D A acţiunilor sportive pe trimestrul III şi IV 2010 propuse a fi finanţate din bugetele C.J. Timiş, al C.L. Lugoj, precum şi din
alte surse

Nr.
crt. Acţiunea sportivă Data Locul desfăşurării

acţiunii Organizatori Bugetul (lei)
din care:

solicitat 
C.J. Timiş

solicitat 
C.L. Lugoj 

solicitat 
D.S. Timiş alte surse

1. Volei – Turneu Internaţional „World Festival 2010” 07.2010 Viena - Austria
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

6.000 5.000 - - 1.000

2. Cupa „Ana Lugojana” ediţia a XV-a - competiţie pentru
persoane cu handicap 05 - 08.08. 2010 Lugoj

C.J. Timiş
C.L. Lugoj
D.S. Timiş
CSHF Maraton 93

35.400 7.500 14.640 3.200 9.700

3. Şah – Festivalul Internaţional de şah Memorialul 
„A. Pichler şi C. Raina” 14 - 15.08.2010 Lugoj

C.J. Timiş
C.L. Lugoj
CSM Lugoj

2.100 2.000 - - 100

4. Cupa „Harom Domor” – ediţia a V - a - concurs
internaţional de tenis de masă pentru persoane cu handicap 20 - 22.08.2010 Szekszard Ungaria C.L. Lugoj

CSHF Maraton 93 800 - - - 800

5. Atletism - Crosul Toamnei – ediţia a III-a 25.09.2010 Lugoj C.L.Lugoj
C.S.Ş.Lugoj - - - - -

6. Atletism - Crosul „Dealul Viilor” – ediţia a XXXVIII-a –
concurs naţional 09.10.2010 Lugoj

C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

7.000 5.000 2.000 - -

T O T A L  trim. III 50.940 19.500 16.640 3.200 11.600

7. Automobilism şi karting – Grand Prix Lugoj 2010 16.10.2010 Lugoj C.L.Lugoj
CAK Timiş 2.000 - 2.000 - -

8. Lupte greco – romane – Memorialul „Aurel Ciosa” 10 - 11.2010 Lugoj
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

3.600 2.000 1.600 - -

9. Lupte libere – Memorialul „George Luca” 10 - 11.2010 Lugoj
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
C.S.Ş. Lugoj

3.600 2.000 1.600 - -

10. Gimnastică – Concurs Euroregiune DKMT 11.2010 Lugoj
C.J. Timiş
C.L. Lugoj
CSŞ Lugoj

- - - - -

11. Fotbal – Cupa „1 Decembrie” 01.12.2010 Lugoj C.L. Lugoj
CSŞ Lugoj 2.300 1.500 800 - -

12. Şah – Cupa „1 Decembrie” 01.12.2010 Lugoj C.L. Lugoj
CSM Lugoj - - - - -

13. Acţiuni sportive de masă - Diverse 04 - 12.2010 Lugoj
C.L. Lugoj 
Unităti de învăţământ
din mun. Lugoj

- - - - -

14. Premieri sportivi 2010 12.2010 Lugoj C.L. Lugoj 37.200 - 37.200 - -

T O T A L trim. IV 48.700 5.500 43.200 - -

TOTAL 144.170 35.700 81.240 6.150 21.080
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ANGELICA RUS

1. Cerere tip
Notă: Titularul cererii trebuie

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

Titularul cererii de locuinţă
tre buie să-şi desfăşoare ac ti vi ta -
tea î n municipiul Lugoj.

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

3. Acte doveditoare din care

să rezulte că au alte persoane în
în treţinere şi copia actelor de
iden titate ale acestora.

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

Notă: Restricţia referitoare la
ne deţinerea unei locuinţe în pro -
pri etate nu are în vedere lo cuin -
ţele înstrăinate în urma unei ac -

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

HOTĂRÂREA
Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Lugoj, a unei suprafeţe de 0,58 ha situate în

municipiul Lugoj
Nr. 168 din 28.10.2010

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului Agricol, Cadastru nr. 70.923

din 18.10.2010;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, pri -

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

administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul
privat al municipiului Lugoj, a unei suprafeţe de 0,58 ha, situate în
municipiul Lugoj, identificate conform schiţei, anexă la prezenta
hotărâre.

Suprafaţa de 0,58 ha va fi dezmembrată din parcela HB – 471/2
în suprafaţa de 10,2077 ha.

(2) Suprafaţa de 0,58 ha va fi pusă la dispoziţia Comisiei Locale
de Fond Funciar.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroului Agricol, Cadastru.

HOTĂRÂREA
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.
146 din 12.12.2008 privind majorarea tarifelor practicate de

S.C. „Salprest” S.A. Lugoj
Nr. 174 din 28.10.2010

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Expunerea de motive a d-lor consilieri Bădina

Nicu şi Crăciunescu Iosif nr. 70.473 din 14.10.2010;
Având în vedere Referatul Compartimentului Tehnic nr. 71.274

din 18.10.2010;
Luând în considerare avizul Comisiei agricultură, comerţ, turism

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

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
modificată şi completată;

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

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

H O T Ă R  Ă Ş T  E : 
Art. 1. – În Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din

12.12.2008 privind majorarea tarifelor practicate de S.C. „Salprest”
S.A. Lugoj se modifică poziţia nr. 30 care va avea următorul
cuprins:

„Tarif gestiune câini  - 7 zile/câine – 588,25”

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Nr. 175 din 28.10.2010
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 72.488 din
22.10.2010;

Având în vedere Referatul Compartimentului Investiţii nr.
72.636 din 22.10.2010;

Luând în considerare avizul Comisiei agricultură, comerţ, turism
şi servicii publice, al Comisiei activităţi economico-financiare şi ad mi -
nis trarea patrimoniului, al Comisiei juridice, de disciplină, muncă, pro -
tec ţie socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor o mu -
lui şi libertăţilor cetăţeneşti şi al Comisiei de amenajarea teritoriului,
ur banism, protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Mu ni ci piu -
lui Lugoj;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din
02.03.2010 privind aprobarea bugetului local pe anul 2010;

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

În conformitate cu Legea nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe
anul 2010;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1. - Se aprobă  rectificarea bugetul local pe anul 2010,

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se

încredinţează Direcţiei Economice, Serviciului Impozite şi Taxe şi
Compartimentului Investiţii.

ţiuni de partaj sau locuinţele tre -
cute în proprietatea statului în
mod abuziv şi care nu au fost re -
tro cedate în natură. De a se -
menea, restricţia nu se aplică în
ca zul deţinerii cu chirie a unui
spa ţiu locativ în cămine de fa mi -
lişti sau nefamilişti, precum şi
chi riaşilor din locuinţele preluate
abu ziv de stat şi care fac obiectul
unor solicitări de retrocedare sau
care sunt retrocedate către foştii
pro prietari. Prin cămine de fa mi -
lişti sau nefamilişti se înţelege
clă dirile dotate cu camere de lo -
cuit individuale şi cu de pen din -
ţele, dotările şi utilităţile comune.

5. Pentru titularul cererii,
adeverinţă de la locul de muncă
însoţită de o copie după cartea de
muncă completată la zi şi avizată
de conducerea instituţiei care ţine
evidenţa acesteia. În situaţia în
care nu există carte de muncă,
adeverinţa eliberată va cuprinde
menţiuni în acest sens, pe răs pun -
de rea angajatorului şi va fi în so -
ţită de o copie certificată la zi a
con tractului de muncă.

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

men tului în cazul celor toleraţi în
spaţiu.

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

8. Pentru titularul cererii, acte
care să ateste nivelul de pregătire
(copie diplomă de absolvire studii).

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

- tineri proveniţi din case de
ocrotire socială şi care au îm pli -
nit 18 ani: adeverinţă de la ins ti -
tu ţia de unde provine;

- tineri care au adoptat sau
adoptă copii: copie sentinţă de
adopţie sau alte acte doveditoare
din care să rezulte că a fost
începută procedura de adopţie;

- tineri evacuaţi din case na -
ţionalizate: copie sentinţă de e va -
cuare, definitivă şi ire vo ca bilă.

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

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

În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei şi pentru
buna organizare şi desfăşurare a recensământului populaţiei şi al
locuinţelor în anul 2011, vă facem cunoscut că, potrivit prevederilor
O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14
ani, minorul are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate
şi persoana fizică are obligaţia ca, înainte de expirarea termenului
de valabilitate al actului de identitate cu cel puţin 15 zile, să solicite
eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Invităm toate persoanele care au  împlinit vârsta de 14 ani şi nu
deţin acte de identitate, precum şi pe cele ale căror acte de identitate
au termenul de valabilitate expirat, să se prezinte la sediul Com -
par timentului Evidenţa Persoanelor din P-ţa J.C. Drăgan nr. 5 Lu -
goj (sediul Poliţiei Municipiului Lugoj), pentru eliberarea căr ţi lor
de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de
identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel
mult 15 zile.

Program de relaţii cu publicul:
Preluare acte pentru cărţi de identitate:
Luni 10,00  -  14,00;
Marţi 10,00  -  14,00;
Miercuri 10,00  -  17,00;
Joi 10,00  -  14,00;
Vineri 10,00  -  14,00.
Eliberare acte:
Luni 8,30  -  10,00;
Marţi 8,30  -  10,00;
Miercuri 8,30  -  10,00 şi 14,00  -  17,00;
Joi 8,30  -  10,00;
Vineri 8,30  -  10,00.

Program casierie: 
Luni, marţi, joi 8,00  -  15,00;
Miercuri 8,00  -  15,00  şi  15,30  -  17,00;
Vineri 8,00  -  14,00.

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.

Ştiri sportive
TIBERIU OLTEANU

� Sâmbătă 13.11.2010, echipa de fotbal a CSM Lugoj s-a
deplasat la Jimbolia, pentru meciul din etapa a XVI-a cu echipa
FC Băban Marcel. Jocul a fost unul deschis, echilibrat, dar
echipa noastră a reuşit să se impună cu scorul de 2 – 1, prin
golurile înscrise de Stoica Lucian (min.25) şi Ploscaru Petru (min
84). După 16 etape ale Ligii a IV-a  a judeţului Timiş, CSM Lugoj
ocupă locul 8, cu 27 puncte. 
� În săptămâna precedentă, grupele catedrei de fotbal a CSŞ
Lugoj au obţinut următoarele rezultate: - Campionatul Judeţean
- grupa 1996  - Progresul Gătaia - CSŞ Lugoj 4 – 0; - grupa 1997
- CSŞ Lugoj – Electrica Timişoara 1 – 2; - grupa 1998 - Progresul
Gătaia - CSŞ Lugoj 1 – 1 - Campionatul Naţional - juniori B -
CSŞ Lugoj - FC Poli 2002 Timişoara 4 – 1; - Campionatul
Naţional - juniori A - CSŞ Lugoj - FC Poli 2002 Timişoara 0 – 9.
� Echipa de volei feminin cadete a CSŞ Lugoj a întâlnit,
duminică 14.11.2010, echipa C.S.Ş. Bega Timişoara, pe care a
învins-o cu scorul de 3 – 2 (25:23, 22:25, 22:25, 25:21, 15:9), după
un joc dificil, extrem de disputat. În urma acestui rezultat echipa
de cadete este pe primul loc în seria G a Campionatului Naţional
de volei – cadete. Antrenorul echipei, prof. Horvath Dorin a
utilizat următoarele sportive: Pujky D., Bosuioc C., Matei M.,
Jac S., Dohotariu R. Ţintea A., Scrob M., Loghin O. Ionică C. şi
Nedelcu N..
În ultima etapă a turului, echipa de volei feminin cadete a CSŞ
Lugoj va evolua în deplasare la Arad, în compania echipei CS
Hand United Arad, în data de 16.01.2011.
� Secţia de lupte libere a CSŞ Lugoj, a participat la sfârşitul
săptămânii precedente la Timişoara, la Memorialul „Bati
Valentin”, competiţie pentru juniorii III, care s-a desfăşurat în
Sala CSŞ nr. 1 şi la care au participat sportivi şi sportive de la
CSŞ Timişoara, CSŞ Reşiţa, CSM Reşiţa, CSŞ Jimbolia, CSŞ
Lugoj şi CS Sânandrei.  CSŞ Lugoj a participat cu 4 sportive, din
grupa de la Mănăştur, antrenate de prof. Todorescu Avrămuţ şi
prof. Eneşca Ionuţ, care au obţinut două locuri III prin Păduraru
Nicoleta (cat.44 kg) şi Cârmaci Lăcrămioara (cat. 48 kg).

Amenzi pentru lugojenii care
au încălcat legea
DAN VÂŢ

Agenţii Poliţiei Comunitare au întocmit în cursul lunii
octombrie 71 de procese verbale de contravenţie, în sumă de
3.050 lei. Cele mai multe amenzi -  33 – au fost acordate
pentru încălcarea prevederilor HCL 165/2005. S-au mai
completat 21 de procese verbale care se referă la încălcarea
prevederilor HCL 46/2001, iar pentru încălcarea prevederilor
HCL 49/2001 au fost încheiate 14 procese verbale. Alte trei
persoane au fost amendate pentru tulburarea ordinii şi liniştii
publice. 
În această perioadă, poliţiştii comunitari au efectuat acţiuni
de patrulare în cartierele lugojene, pentru asigurarea unui
climat de viaţă civilizat. De asemenea, au fost întreprinse
măsuri pentru combaterea cerşetoriei în zona centrală
(biserici, Casa Căsătoriilor) şi depistarea persoanelor fără
adăpost. Nu au fost omise nici satele aparţinătoare – Tapia şi
Măguri – unde au fost prezente patrule mobile. De asemenea,
agenţii comunitari au supravegheat zonele de depozitare
ilegală a gunoiului, respectiv ieşirile din oraş către Satul Mic
şi Tapia, zona Pieţei Obor etc. 
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Ştiri din oraşul tău
Ziua Unirii sărbătorită la Lugoj
Primăria Municipiului Lugoj în colaborare cu Garnizoana
Lu goj organizează miercuri, 1 Decembrie, o serie de ma ni fes -
tări dedicate Zilei Marii Uniri. Acestea vor debuta la ora 10.00
cu Şedinţa festivă, găzduită de Sala de Consiliu a Primăriei.
La ora 11.00 se va desfăşura Ceremonialul militar şi religios
la „Monumentul Unirii”, unde vor fi depuse şi coroane de flo -
ri. Coloana oficială se va deplasa apoi la Cimitirul Ortodox
de pe strada Făgetului, unde va avea loc Ceremonialul militar
şi religios la Monumentul închinat eroilor căzuţi în Primul
Răz boi Mondial, ocazie cu care vor fi depuse de asemenea co -
roa ne de flori. În ambele locaţii vor susţine alocuţiuni re pre -
zen tanţi ai administraţiei locale, ai instituţiilor şi asociaţilor
militare din oraş. FLAVIA CORAŞ

Spectacol Folcloric festiv
Ansamblul Folcloric “Lugojana” prezintă marţi, 30
noiembrie, de la ora 18.00, pe scena Teatrului Municipal, un
spectacolul festiv dedicat Zilei Naţionale a României. 
Participă soliştii vocali: Tiberiu Ceia, Elena Jurjescu – Todi,
Liliana Savu Badea, Vanesa Jarja, Larisa Lungu, Andreea
Dragoman şi soliştii instrumentişti: Marian Jarja, Ionel
Groza, Dănuţ Matei, Ionică Odoba, Sebastian Subţire, Adrian
Balla, Stanciu Flavius, Nicolas Rădulescu. Conducerea
muzicală: Ionel Groza. Coregrafia: Puiu Munteanu.
Intrarea este liberă. AUGUSTIN BERCEAN

Icoane de Sărbători
Apropierea Sărbătorilor de Iarnă este un prilej pentru
montarea unei expoziţii de icoane vechi, pe lemn şi sticlă
(datate de la sfârşitul secolului al XVIII-lea la începutul
secolului al XX-lea), aflate în patrimonial Muzeului de Istorie
şi Etnogtafie Lugoj. Expoziţia, organizată de muzeograful
Daciana  Vuia, poate fi vizitată la „Galeria Pro Arte”, în
perioada 8 decembrie - 22 decembrie 2010, între orele 8.00-
16.00. FLAVIA CORAŞ

Ziua Unirii în şcolile lugojene
Muzeul de Istorie şi Etnografie în parteneriat cu Colegiul Na -
ţio nal „Coriolan Brediceanu” organizează joi, 25 noiembrie,
ora 13.00 o acţiune dedicată Zilei Unirii. Directorul Muzeului,
dr. Wallner Bărbulescu Luminiţa va prezenta liceenilor co -
municarea „Importanţa politicii promovate de România în
con textul Primului Război Mondial şi Conferinţa de pace de
la Paris”. Expunerea urmăreşte relevarea importanţei acor -
dată statului român de marile puteri, devenit pion principal în
po litica de alianţe promovată de cele două tabere, Antanta şi
Pu terile Centrale, interesate să atragă România de partea lor,
prin promisiuni vis-a-vis de satisfacerea unor cerinţe juste,
legate de întregirea teritorială.
Tot în cinstea Zilei de 1 Decembrie, Muzeul de Istorie şi Et no -
grafie, în colaborare cu Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 3, or ga -
nizează luni, 29 noiembrie ora 13.00, concursul cu tema „Lu -
gojul şi Marea Unire”. La competiţie, al cărei scop este buna
cunoaştere a istoriei locale, vor participa elevii acestei şcoli.
În acelaşi context, muzeograful Daciana Vuia va susţine co -
mu nicarea “Banatul la sfârşitul Primului Război Mondial”.
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În perioada 12 – 14 noiembrie 2010,
Asociaţia Sportivă Columbofilă
„Porumbelul 1929” Lugoj, a organizat

în Sala de sport ,,Lavinia Miloşovici”
expoziţia anuală de porumbei şi găini de
rasă. La expoziţie au participat din
străinătate cluburile din Vrsac – Serbia cu
un număr de 64 porumbei, obţinând 7 titluri
de campioni, clubul din Kondoros – Ungaria
cu un număr de 62 porumbei şi 10 găini de
rasă, obţinând un număr de 10 titluri de
campioni. 

TIBERIU OLTEANU

Din ţară au participat clu bu rile din
Timişoara cu un număr de 173 porumbei, care
au obţinut 21 de titluri de campioni, clubul
din Braşov cu 54 porumbei, care a obţinut 6
titluri de campioni şi clu bul din Craiova a
participat cu un număr de 20 porumbei, ob -
ţinând 3 titluri de campioni.

Crescătorii din Lugoj au par ti ci pat cu un
număr de 300 po rum bei de diferite rase
româneşti şi străine, fiind obţinute ur mă toa rele
titluri de campioni: Groza Zeno - la rasele Roller
de Lugoj, Ju cător de Galaţi, Jucător de Ko ma -
rom şi Zbu rător albastru de Cluj; Cra şo van
Gheorghe - la ra sele Roller de Lugoj şi King; Be -
linţan Viorel - la Roller de Lu goj; Voicu Adrian
- la Roller de Lu goj; Svetlac Ioan - la Zburător
văr gat românesc; Mihali Ioan - la Zbu rător

orbeţan ro mâ nesc; Boi toş Dan - la Jucător de
Iaşi; Mu ra riu Ioan - la Roller de Smir na; Iorga
Nicolae - la Roller o riental, Fre zat; Wild Ştefan
- la Ro ller o riental; Groza Liviu - la Ro ller o rien -
tal; Neimayer Ana - la Ju că tor de Rostov, Takla;
Paulescu Ilie - la Zburător Tippler en glez; Su -
chtz Matei - la rasele O glin dat de Budapesta,
Voiajor ger man de ex poziţie; Ciurescu Se bas tian
- la Jucător de Komarom; Fră ţilă Ioan - la rasele
Berzat de Bu da pesta, Coţofană maghiară; Ră -
chi tan Nicolae - la rasele Lahore, Po rumbel
olandez de tip ve chi; Că prariu Ioan - la Toboşar
de Bu hara; Răiescu Cristian - la Ca  pu cin vechi
olandez; Strubert An drei - la Gulerat; Crîştiu Ni -
co lae - la rasele Voltat, Guşat o lan dez; Mihăescu
Valentin - la ra sele Voltat, Jucător de Bo to şani;
Lungu Ioan - la Voltat in dian; Foa le Ioan - la
Lahore; Tal peş Da niel - la rasele Voiajor ger man
de ex poziţie, Roller de Ti mi şoara; Suba Do rel -
la Voiajor stan dard; O nea ga Gheorghe - la Stra -
sser; Gliga Gheorghe - la U riaş maghiar; Si laghi
Cătălin - la Fre zaţ; Cotizo Ne gruţiu - la ra sele
Voltat indian, Lux polonez.

La rasele de găini au obţinut ti tluri de
campioni următorii cres cători: Craşovan
Gheorghe - la rasa Csabo; Răchitan Nicolae - la
Wiandotte pitic; Groza Zeno - la Combatant
englez; Hoban Ioan - la rasele Wiandotte, Or -
ping ton şi Cochinchina.

Pentru reuşita acestei ex po ziţii organizatorii
doresc să mul ţu mească Primăriei Municipiului

Expoziţia Columbofilă Lugoj 2010

Lu goj, în mod special primarului Fran cisc
Boldea, administraţiei Sălii de sport „Lavinia
Mi lo şo vici”, Fundaţiei J.C. Drăgan şi tu tu ror
membrilor asociaţiei care au contribuit cu
material sportiv şi au depus eforturi deosebite
pentru realizarea expoziţiei.

TIBERIU OLTEANU

În perioada 10 - 13 noiembrie 2010, la Bistriţa, s-a desfăşurat Finala
Campionatului Naţional Individual de gimnastică a juniorilor. CSŞ
Lugoj a participat cu 7 sportivi, care au obţinut următoarele rezultate:

Categoria juniori III
- Todor Ionuţ - Locul III - individual compus

- Locul I - inele
- Locul II - paralele
- Locul III - bară

- Bănicioiu Victor - Locul II - individual compus
- Locul I - bară

- Iurea Bogdan - Locul IV - sol
- Locul IV - inele
- Locul IV - paralele

- Toda Marian - Locul IV - cal
- Locul V - paralele
- Locul VI - sol

- Tomescu Octavian - Locul IV - bară
- Locul VI - inele

Categoria juniori II
- Ciucu Armando - Locul VII - individual compus

- Locul III - bară
- Locul VI - sol
- Locul VI - cal

Şapte medalii pentru
gimnastica lugojeană

Categoria juniori I (maeştri tineret)
- Savu Andrei - Locul VIII - individual compus

- Locul VII - sol
- Locul VIII - cal
- Locul VIII - sărituri
- Locul VIII - paralele
- Locul VIII - bară

La Finala Campionatului Naţional Individual de gimnastică a
juniorilor din acest an, bilanţul gimnaştilor pregătiţi de prof. Meleancă
Adrian, prof. Bulacu Ioan şi prof. Muntean Aurel a fost de 7 medalii
(2 aur, 2 argint şi 3 bronz). O menţiune specială pentru Todor Ionuţ,
care, chiar dacă nu a avut un concurs prea reuşit, totuşi începând cu
luna ianuarie 2011, a fost cooptat la lotul naţional de juniori.

După ce în week-end-ul
precedent obţinea al
treilea titlu con secutiv

de campioană na ţio nală, ca
urmare a victoriilor pe li nie
obţinute la Turneul Final al
Cam pionatului Naţional de
lupte li bere pe echipe (5 – 2 cu
Steaua Bu cureşti şi 6 – 1 cu
Dinamo Bra şov, CSM Reşiţa şi
CSM Sfân tu Gheorghe), în
perioada 11 – 13 noiembrie
2010, echipa de lup te libere a
CSM Lugoj s-a de pla sat la
Istanbul pentru a par ti cipa
Cupa Campionilor Eu ro peni.

TIBERIU OLTEANU

Într-o companie extrem de se -
lectă, la competiţie participând e -
chipele campioane ale Turciei (a -
vând în lot un campion olimpic şi
3 vicecampioni mondiali), Ru -
siei, Bulgariei şi Macedoniei
(cam pioana Poloniei nu s-a mai
pre zentat), reprezentanta Ro mâ -

niei a repetat performanţa ex ce -
lentă de anul trecut, reuşind să se
cla seze pe locul III şi să obţină
me dalii de bronz. Podiumul com -
pe tiţiei a fost următorul: Locul I
- Tur cia - medaliile de aur, Locul
II - Rusia- medaliile de argint,
Lo cul III – România - medaliile
de bronz.

Lotul echipei CSM Lugoj,
care a obţinut această excelentă
per formanţă a fost format din:
Chir toacă Alexandru şi Guidea
Ivan (Cat. 55 kg); Popescu Va -
len tin (Cat. 60 kg.); Căprăruş So -
rin (Cat. 66 kg.); Dima Andronic
şi Vremere Ioan (Cat. 74 kg.);
Cim poneriu Valentin (Cat. 84
kg.); Ceban Nicolai (Cat. 96 kg.);
Gheor ghe Daniel (Cat. 120 kg.).
An trenori: prof. Vanea Emil şi
prof. Rădoi Luca.

Rezultatul obţinut de lup tă -
torii lugojeni a fost apreciat în
mod deosebit de administraţia
locală: 

Luptătorii lugojeni se afirmă 
şi pe plan internaţional

„Întreaga echipă de antrenori
şi sportivi a fost prezentă la Pri -
mă rie şi mi-au înmânat o medalie
de bronz, lucru care m-a bucurat
foarte mult. Faptul că în Cupa
Cam pionilor la Lupte Libere am
reuşit să luăm medalia de bronz,

după Turcia şi Rusia, dar înaintea
Bul gariei, este un succes foarte
im portant pentru oraş”, a declarat
pri marul Francisc Boldea.

Premierea sportivilor va avea
loc în data de 20 Decembrie, de
Ziua Municipiului Lugoj.


