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Monitorul de

Lugojul sărbătoreşte 
21 de ani de libertate

În ziua de 20 decembrie
1989, cu sacrificii omeneşti,
Lugojul se înscria ca al doi -

lea oraş liber după Ti mi şoa ra,
în mişcarea de răsturnare a re -
gimului totalitar, intrând în
noua perioadă istorică a de -
mocraţiei şi economiei de piaţă. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În urma evenimentelor din de -
cem brie 1989, oraşul dobândea
noi valenţe în dezvoltare, prin
apa riţia investitorilor autohtoni şi
străini, în special germani, atraşi
nu numai de facilităţile oferite de
municipalitate, ci şi de numărul
mare al vorbitorilor de limbă
ger mană. Aproape peste noapte,
ora şul revenea, pe o altă scară a
va lorilor, la bunăstarea din pe -
rioa da interbelică, schimbându-
şi înfăţişarea. 

Acum, la 21 de ani de la ace -
le tragice evenimente, urbea de
pe Timiş îşi comemorează eroii. 

Manifestările prilejuite de
Ziua Lugojului au debutat luni,
13 decembrie, cu deschiderea
ex poziţiei „Revoluţia Română
din 1989 în Banat”, găzduită de
Ga leria Pro Arte. Organizatorii
au prezentat file cu evenimentele
din Decembrie 1989 şi diverse
ma teriale cu subiecte din timpul
Re voluţiei. Expoziţia este des -
chi să publicului până în data de
25 decembrie 2010. 

Pentru duminică, 19 de cem -
brie, ora 12.00, revoluţionarii in -
vită lugojenii la tradiţionala în -
tâlnire de pe Platoul Casei de
Cul tură a Sindicatelor, unde se
va servi fasole cu ciolan afumat
şi vin fiert. Va avea loc un pro -
gram artistic, cu colinde in ter pre -
tate de copii, coruri bisericeşti,
so lişti vocali etc. 

Cetăţeni 
de Onoare 
ai Lugojului
VIOLONISTUL
FLORIN 
PAUL

A treia ediţie a
Galei Premiilor
Lugojene a avut
loc vineri, 10
decembrie, în
holul Universităţii
Europene Drăgan
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Primăria
Municipiului Lugoj
premiază elevii
olimpici şi sportivii
cu rezultate
deosebite în anul
2010
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Urbea de pe Timiş îşi comemorează eroii

Au mai rămas doar câteva zile
până când orologiul va bate în ce pe -
rea unui nou an. Un an pe care ni-l
dorim cu toţii mai bun, mai prosper
şi cu mai multe împliniri. Dar până
să păşim în 2011, aş vrea să privim
pu ţin în urmă, la anul pe care tocmai
îl încheiem. Un an greu, cu multe
mi nusuri la bugetul naţional - un bu -
get tot mai sărac şi mai ciuntit. Şi to -
tuşi, un an în care am reuşit să ducem
la bun sfârşit cele mai multe dintre
pro iectele pe care ni le-am propus. 

2010 a însemnat un nou început
pen tru una dintre cele mai im por tan -
te instituţii ale lugojenilor: Spitalul
Mu  ni ci pal. Cu o nouă echipă ma na -
ge rială şi prin implicarea tu turor con -
ci tadinilor noştri, sunt convins că
vom reuşi împreună să redăm Lu go -
ju lui un spital în care calitatea actului
me dical să poată concura cu succes
orice clinică europeană. 

Rămânem tot în arialul vieţii so -
cia le, unde am reuşit şi în anul care a
tre cut, să le ară tăm preţuirea noastră
se niorilor de vârstă ai oraşului. Am
pre  miat şi sărbătorit aşa cum se cu -
vine persoanele care îm plinesc vârsta
de 90 de ani şi cu plurile la 50 de ani
de căsnicie. 

Pentru 69 de tinere familii lu go -
je ne, Sărbătorile de Paşti au însemnat
mu tarea în casă nouă, odată cu pre -

La sfârşit de an...

Împărtăşim bucuria Crăciunului cu
cei pe care îi preţuim şi, de aceea, vă

mulţumesc din suflet pentru
colaborare şi frumoasa înţelegere.

Doresc ca Lumina Sfântă a Naşterii
Mântuitorului nostru Iisus Hristos
să vă pătrundă în inimi cu linişte şi
bucurii, odată cu mirosul Bradului

Sfânt. iar Anul Nou să vă aducă
gândurile noastre de sănătate şi

împliniri. 

CRĂCIUN FERICIT 
ŞI AN NOU BINECUVÂNTAT!

Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj
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darea celor două noi blocuri ANL.
To  to dată, în acest an am reuşit să pre -
luăm imobilele şi terenul aferent de
la Ministerul Apă rării Naţionale, ur -
mând să de ma răm lucrările de rea -
me  na jare a acestora, astfel încât alte
zeci de familii să se poată bu cura de
o casă. 

Fără a putea să facem totul peste
noap te, am intervenit în fiecare car -
tier din oraş, în funcţie de necesităţi.
Au fost realizate câteva sute de noi
lo  curi de parcare, s-au adoptat mă suri
pen tru fluidizarea tra fi cului în car tie -
rele supraaglo me rate, a fost înlocuit
în tregul sistem de iluminat public. Şi,
mai ales, au fost reabilitate cele mai
multe străzi din oraş, în ca drul unui
am plu program de asfaltare pe care
am reuşit să îl ducem la bun sfârşit
înain te de venirea iernii. 

Tot în anul care a trecut, am dat
co mercianţilor din Piaţa „George
Coş buc” un nou ba zar, care oferă
con diţii decente. Mă bucur că am pu -
tut să redau lugojenilor trei simboluri
ale oraşului: Ştrandul Municipal, Ba -
za Hipică şi Cinematograful Victoria. 

Nu am enumerat decât cele mai
im portante realizări ale ultimului an.
Doar cine nu vrea nu vede că oraşul
a reînviat, că în fiecare zi se schimbă
ceva, că putem simţi spiritul Cră ciu -
nu lui într-un oraş al luminilor, în care
co lindele ne fac să lă săm deoparte
gri jile şi să ne bu curăm de Naşterea
Mân  tuitorului. 

Vă doresc tuturor ca mi rosul
Sfânt al Bradului de Cră ciun să vă
adu că în casă linişte, sănătate şi bu -
curii. Bucuraţi-vă din plin de tot ce
vă oferă zilele ce vor veni, împreună
cu fa mi lia, prietenii şi toţi cei dragi. 

Cu deosebit respect,
Francisc Boldea, 

Primarul Municipiului Lugoj

Continuare 
în pag. 3
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Edvin Romas, un băieţel
de 4 ani din Lugoj, îl
aşteaptă pe Moş

Crăciun pe patul Secţiei de
Chimioterapie de la Spitalul
Louis Ţurcanu. Micuţul a fost
diagnosticat în urmă cu puţin
timp cu leucemie, iar în prezent
urmează un tratament de
chimioterapie, care, din

fericire, a dat rezultate
favorabile. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Costurile sunt însă foarte ridi ca -
te, iar părinţii băieţelului cu greu
le pot face faţă. La iniţiativa ca -
drelor didactice de la Grădiniţa
P.P.  5, a fost organizată o amplă
cam panie de strângere de fonduri
pentru micuţul Edvin.

MARIA ELENA STĂMUREAN

Apropierea Sărbătorilor de iarnă
a însufleţit atmosfera în cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară Lugoj. Beneficiarii
de servicii sociale specializate se
pregătesc de primirea cum se
cuvine a lui Moş Crăciun, dar şi a
noului an. 

În data de 17.12.2010, copiii
de la Centrul comunitar de sprijin
pentru prevenirea abandonului
şcolar din Măguri urează „Bun
venit” sărbătorilor de iarnă prin
poezii, colinde, scenete de teatru,
dar şi dansuri tradiţionale rome.
În 20 decembrie 2010, Centrele
de zi pentru adulţi şi minori cu
handicap neuropsihic îl vor în -
cânta pe Moş Crăciun cu
talentele lor în ale colindatului,
iar în ziua următoare, în 21 de -
cembrie 2010, Complexul de
servicii pentru persoane vârstnice

„Sf. Nicolae” va răsuna de voie
bună şi de colinde interpretate de
beneficiarii Centrului de zi şi cei
ai Căminului pentru persoane
vârstnice. 

În ajunul Crăciunului, bene -
ficiarii Cantinei de ajutor social
vor avea parte de un meniu de
săr bătoare, cu produse tra di -
ţionale: supă, sarmale, pulpe de
pui cu cartofi, hrană rece (co zo -
nac, cârnaţi, şuncă etc). Sur pri -
zele pentru persoanele vârst nice
continuă cu tradiţionalul Re -
velion al seniorilor ce va avea loc
în seara de 1 ianuarie 2011, într-
un ambient deosebit, ca în fiecare
an.

Pentru toţi beneficiarii de
servicii sociale specializate men -
ţionate mai sus, municipalitatea a
pregătit câte un cadou simbolic
de Crăciun, constituit din dul -
ciuri.

Ajutoare pentru încălzire
ANDREEA MĂRGINEANŢU

La Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară au fost depuse până
în prezent 787 cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire cu
gaze naturale, respectiv 409 cereri pentru acordarea ajutorului de
încălzire cu lemne. În cazul încălzirii cu gaze naturale, solicitările
lugojenilor au fost în întregime soluţionate. Cât despre încălzirea
cu lemne, din cele 409 cereri depuse, 393 au fost soluţionate
favorabil, 14 cereri au primit răspuns negativ, iar doi solicitanţi au
renunţat. În total, la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară au
fost înregistrate până acum 1196 cereri, fiind emise 2.800 de
formulare.

MARIA ELENA STĂMUREAN

Având în vedere faptul că
  Săr    bătorile de Iarnă constituie un
bun prilej de reîntregire a fa mi -
liei, prin revenirea în ţară a pă rin -
ţi lor plecaţi la muncă în străi nă -
ta te, Direcţia de Asistenţă Socială
Co  munitară revine cu rugămintea
ca persoanele vizate de Ordinul
219 din 15 iunie 2006 să ne con -
tac  teze, ţinând seama de interesul
su  perior al copilului.

Persoanele care pleacă la
mun  că în străinătate şi care îşi la -
să copiii în ţară sunt obligate să
no  tifice Serviciul Autoritate Tu te -
lară din cadrul Direcţiei de Asis -
tenţă Socială Comunitară, cu se -
diul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4
(clădirea Primăriei, la par ter) în
legătură cu această si tuaţie. 

Serviciul Autoritate Tutelară
ţine evidenţa tuturor acestor ca -
zuri, realizând o situaţie com pletă
cu privire la numărul de co pii ai

căror părinţi sunt plecaţi din ţară
cu contract de muncă, în sco pul
de a le oferi acestora sprijin, în
cazul în care acest lucru se im -
pune. În prima fază, se oferă ser -
vi cii de informare şi consiliere,
ur mând ca ulterior, dacă este
necesar, să se furnizeze servicii
sociale specializate. În acelaşi
timp, dacă copilul este lipsit tem -
porar de ocrotire părintească, se
impune luarea unor măsuri de
pro tecţie, cum ar fi curatela sau
pla samentul.

Actele necesare în acest caz
sunt declaraţia pe propria răs pun -
dere a părintelui că are copii mi n  -
ori şi pleacă la muncă în altă ţară
(formular tip), declaraţie pe pro -
pria răspundere a persoanei în gri -
ja căreia rămân copii (for mu lar
tip), copie după certificatul de naş -
te re al copiilor, copie după ac tele
de identitate ale părintelui ca re
plea că, copie după actele per soa -

nei care va întreţine copii, co pie
după certificatul de că să torie sau
după sentinţa de divorţ a părintelui
care pleacă (dacă es te cazul). 

Toate acestea se depun la se -
diul Direcţiei de Asistenţă So cia -
lă Comunitară, Serviciul Au to ri -
tate Tutelară, Piaţa Victoriei, nr.
4, cam 12, între orele 8.30 şi
11.00 (de luni până vineri). 

Programul de sprijinire a
acestor copii de către D.A.S.C.
Lu goj are la bază Ordinul 219 din
15 iunie 2006, dar şi situaţiile de
fapt, rezultate în urma se pa rării
copilului de părinţi. În pre zent,
pe raza municipiului Lugoj,
numărul copiilor care au părinţi
plecaţi la muncă în străinătate se
apropie de 100, dar nu sunt
disponibile date exacte. În acest
sens, apelăm la instituţiile de
învăţământ  să ne sprijine pentru
identificarea şi monitorizarea
aces tor cazuri.

„Nouă ne pasă”
Edvin Romas este un băieţel de 4 ani care are
nevoie de ajutorul nostru

Desfăşurat sub sloganul
„Nouă ne pasă”, spectacolul or -
ga nizat vineri, 10 decembrie, a
reu nit pe scena Teatrului Mu ni -
cipal copii de la Grădiniţele PP5,
PP 6, PN 1, PN 7, Şcoala de Arte
Frumoase „Filaret Barbu”, Aso -
ciaţia de Tineret pentru Cultură
şi Tradiţii „Gyongi Virag”, Clu -
bul Copiilor şi Ansamblul

„Lugojana”. Micuţii au dansat,
au recitat poezii şi au prezentat
publicului o inedită paradă de
cos tume confecţionate din ma -
teriale ecologice. „Am dorit ca
astfel să venim în ajutorul co le -
gei noastre, educatoare la Gră -
diniţa PP 6, al cărei băieţel este
grav bolnav. Mulţumesc din su -
flet celor care au dorit să ni se
ală ture, fie cu bani, fie prin
participarea la spectacol sau la
ex poziţia deschisă în foaierul
Teatrului Municipal”, ne-a de -
clarat ed. Dorica Boja (Gră diniţa
PP 5).

În urma acţiunii, or ga ni za -
torii au reuşit să strângă 13.815
lei, sumă cu care micuţul Edvin
îşi poate continua tratamentul.
Acesta nu trebuie întrerupt în
următoarele 6 luni, după care, în
funcţie de rezultate, se vor aplica
şi alte formule de chimioterapie.
Toţi cei care pot şi vor să întindă
o mână de ajutor o pot face la
Grădiniţa PP 6 (splaiul Coriolan
Brediceanu, nr. 7), telefon
0256.358.441, doamna Tunde
Szol   csik. 

Sărbătorile de Iarnă 
la DASC

În atenţia părinţilor care pleacă 
la muncă în străinătate

ANDREEA MĂRGINEANŢU

O delegaţie formată din cinci ele -
ve de la şcolile din oraşul Jena
(Ger mania) este prezentă în aces -
te zile la Lugoj. Copiii sunt în so -
ţiţi de  Jürgen Haschke, cel care a
pus bazele relaţiei de prietenie
dintre Lugoj şi Jena.

Elevi în clasele a X-a şi XII-
a, copiii de la Jena au strâns o im -
p ortantă sumă de bani cu care do -
resc să asigure masa de prânz în
anul 2011 pentru 25 de copii cu
probleme sociale din cartierul
Mondial Bocşei. „Elevii noştri
sunt la prima vizită în România şi
continuă tradiţia împărţirii unor
daruri în preajma Sărbătorilor de
Crăciun. Spre deosebire de anii
tre cuţi, ne-am gândit că, în locul
obiş nuitelor pachete cu dulciuri,
ar fi mai bine să donăm bani cu

care aceşti copii să poată servi un
prânz cald, pe parcursul unui an
de zile. Suma pe care am reuşit să
o adunăm în acest scop este de
7.500 Euro, bani strânşi fie la bi -
serici, fie la şcolile din Jena”, a
de clarat dl Haschke. 

Elevii din Germania vor vi -
zita în aceste zile familiile cu
pro bleme sociale din cartierul
Mon dial Bocşei, unde vor
împărţi de asemenea mici daruri
de Crăciun. Copiii au povestit
despre modul în care au reuşit să
adune aceşti bani: „Noi am ales
să deschidem un mic bazar, în
incinta şcolii, unde am vândut
prăjituri făcute de noi”, a
mărturisit una dintre ele vele
prezente la Lugoj. Într-o altă
clasă, elevii germani au ales să
doneze mici sume din proprii

bani de buzunar. Acţiunea de aju -
torare a familiilor sărace a fost
ini ţiată prin intermediul Aso cia -
ţiei de Prietenie Lugoj – Jena,
care şi-a exprimat intenţia de a
con tinua acest proiect şi în anii
ur mători.

Primarul Francisc Boldea a
ţinut să mulţumească atât co -
piilor, cât şi domnului Haschke:
„E un gest nobil şi sincer pe care
îl fac aceşti copii. Ne
confruntăm cu multe probleme
sociale şi orice ajutor este
binevenit”. Co piii de la Jena vor
rămâne la Lu goj timp de o
săptămână, ei fiind cazaţi la
familiile unor elevi. Cu acest
prilej, vor vizita şi o şcoală din
oraş pentru a vedea punctele co -
mune, dar şi diferenţele dintre
cele două sisteme de învăţământ

Elevii din Jena aduc daruri 
de Sărbători
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Continuare din pag.1
Ziua de luni, 20 decembrie, va
debuta la ora 10.00, cu întâlnirea
revoluţionarilor la Ceasul Elec -
tric, locul de unde a pornit
scânteia Revoluţiei la Lugoj. La
ora 11.00 se va des fă şura şedinţa
solemnă a Con si liului Local Mu -
nicipal, la finalul căreia va avea
loc un moment festiv prilejuit de
aniversarea a cinci ani de la
semnarea par teneriatului cu Co -
muna Vârşeţ (Serbia). 

Ur mează apoi restabilirea
tra seului parcurs de revoluţionari
în urmă cu 21 de ani, între Pri -
măria Municipiului şi Unitatea
Militară. Vor avea loc depuneri
de coroane şi slujbe religioase la
Crucea din faţa Primăriei, Troiţa
din faţa staţiei OMV şi Mo nu -
mentul Revoluţiei din Lugoj, în
faţa Unităţii Militare. Coloana

Lugojul sărbătoreşte 
21 de ani de libertate
Urbea de pe Timiş îşi comemorează eroii

oficială se va îndrepta apoi spre
Cimitirul Ortodox şi Cimitirul
Ca tolic, unde vor fi, de ase -
menea, depuse coroane de flori
şi se vor oficia slujbe religioase.
Pentru ora 15.00 este programat
un dineu la Restaurantul Aca -
pulco, în cadrul căruia se va
desfăşura Tombola Revoluţiei.
La ora 16.00, Sala de Consiliu va
găzdui premierea sportivilor lu -
gojeni, în cadrul Galei Sportului
Lugojean. 

Programul continuă cu în -
tâlnirea revoluţionarilor şi a
participanţilor la Revoluţie pe
Platoul Casei de Cultură a
Sindicatelor, unde se vor aprinde
torţe şi lumânări în memoria
eroilor noştri. Ziua se va încheia
la ora 18.00, cu tradiţionalul
Con cert de Colinde, susţinut  de
Co rul „Ion Vidu”, în holul Uni -
versităţii Europene Drăgan.      

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Cea de-a treia ediţie a Târgului de Crăciun
şi-a deschis porţile la începutul lunii
decembrie. Comercianţii sunt prezenţi pe
Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, pe
strada Mocioni şi în Piaţa Josif Constantin
Drăgan. „Tot în această locaţie, am pregătit
cu acest prilej şi un program artistic, susţinut
de instituţiile de învăţământ şi de cult din
oraş, începând de luni, 13 decembrie, şi până
în data de 24 decembrie. Programul începe
la orele 11.00 şi se va termina în jurul orelor
17.00”, a declarat şeful executivului. La târg
s-au înscris 15 firme din zona Lugojului.

Spre deosebire de anii trecuţi, de data
aceasta Moş Crăciun şi-a trimis şi asistenţii
să îi bucure pe copii. Albă ca Zăpada
împreună cu  cele trei Zâne Bune  vor dansa
şi vor împărţi dulciuri micuţilor, iar
Magicianul  lui Moş  Crăciun  va prezenta
cele mai noi trucuri, în cadrul unui splendid
spectacol de magie. 

Nu va lipsi nici vestitul Clovn, care va
construi împreună cu copiii modelaje de
baloane. Cei mici vor avea prilejul să se
bucure şi de picturile pe faţă, realizate de
ajutoarele Moşului. „MI&NI Paradisul
Copiilor”, firma lugojeană „responsabilă” de
aceste minuni va instala pe Platoul Casei de
Cultură şi un ansamblu de jocuri pentru
copii. 

Cu prilejul aniversării  zilei
Armatei României, într-o discuţie
in formală cu domnul primar
Francisc Boldea şi comandantul
Ga rnizoanei Lugoj, domnul co -
lonel Marcel Lică, precum şi cu
alte cadre militare şi personalităţi
civile din municipiu, referitoare
la finalizarea transferului te re -
nului unde a funcţionat R.90 Mc.,
în administrarea Consiliului Lo -
cal, a fost ridicată tangenţial şi
problema privind soarta Mo nu -
men tului ridicat de cadrele uni -
tăţii menţionate, în anul 1994, cu
prilejul aniversării a 75 de ani de
la înfiinţarea R.90 Mc. 

Edilul şef al municipiului  a
avansat o propunere privind re lo -
ca rea şi reabilitarea Mo nu men -
tului pe domeniul public, şi anu -
me în Parcul din cartierul Micro
V, în preajma Bisericii ctitorite,
printre alţii, şi de militarii Gar ni -
zoanei Lugoj.

Noi, militarii în rezervă şi re -
tragere, ca şi cei în activitate, ne
simţim onoraţi  de grija şi ini -
ţiativa domnului primar, care de -
monstrează încă o dată faptul că
domnia sa este un fervent păs -
trător al tradiţiilor militare ale
acestui oraş şi că, într-adevar,
este primarul tuturor lugojenilor. 

Drept urmare, în numele tu -
turor celor ce au purtat şi poartă
uni forma şi al celor ce au slujit
sub drapelul R.90 Mc., îi adu -
cem mul ţumirile noastre res -
pectoase pentru această ini ţia -
tivă lău da bilă: Mulţumim dom -
nule primar!

În acelaşi timp, dorim să rea -
min tim câteva elemente sem ni fi -
cative din istoria acestei unităţi,
ca una din unităţile re pre zen -
tative ale Armatei României, pe
care am avut onoarea şi pri vi le -
giul să o comand până la des fiin -
ţarea şi transformarea ei într-o
mare unitate tactică.

În ianuarie 1919 lua fiinţă
Gar nizoana Sibiu R.90 I., for -
mată din voluntari ardeleni şi
bănăţeni, proveniţi din diverse
unităţi ale armatei austro-ungare.
A fost dealtfel primul regiment
românesc înfiinţat în Tran sil -
vania, după Marea Unire de la 1
Decembrie  1918, ca parte a D.18
I., formată pe Garnizoanele Sibiu
şi Alba Iulia. Unitatea primeşte
botezul focului peste  numai şase
luni, participând la luptele îm po -
triva Armatei Roşii Maghiare
până la Tisa, unde rămâne să facă
siguranţa podului în vederea
trecerii forţelor principale ale
armatei române către Budapesta.

În decembrie, regimentul se
re trage în garnizoana de pace la
Sibiu până în aprilie 1939, când
este dislocat alături de alte forţe
pe graniţa de nord –vest a Ro mâ -
niei, ameninţată de trupele hor -
tiste şi hitleriste aflate mai la
nord.

Din păcate, în urma  odio -
sului Dictat de la Viena, ca ur -
mare  a Pactului Ribentrop –Mo -
lotov, Regimentul este retras în
cazarma din Sibiu. În perioada
1941-1943, Regimentul participă
la campania din Rusia,  alături de
trupele germane, până la sud  de
Stalingrad, unde, datorită pier -
derilor deosebit de grele este
retras de pe front şi readus în ţară
pentru refacere. Anul 1944 îl gă -
seşte în Garnizoana Sibiu, iar din
august 1944 până în 1945 par -
ticipă la eliberarea părţii de nord-
vest a Transilvaniei, a Ungariei şi
Cehoslovaciei de sub ocupaţia
fascistă maghiară şi germană.

După revenirea din război,
regimentul nu s-a mai întors în
Garnizoana de la Sibiu, fiind
dislocat şi redislocat pentru
perioade scurte de timp, în mai
multe garnizoane pana în anul
1952, când este dislocat în

raionul fortificat din Banat, la
graniţa de sud vest a României
cu Yugoslavia, pentru prevenirea
unei “invazii a rebelului  Tito”,
stabilindu-şi comandamentul la
Jebel. Din anul 1958 regimentul
este dislocat şi face garnizoana la
Lugoj, unde suferă mai multe
reorganizări succesive. Astfel, în
anul 1961, regimentul primeşte
în compunere  un batalion de
tancuri, transformându-se în re -
giment mecanizat. 

În anul 1976 regimentul îşi
măreşte puterea de foc, primind
în compunere un division de
artilerie, iar in anul 1979 este
dotat cu transportoare amfibii
blindate  batalioanele sale spo -
rindu-şi substanţial mobilitatea,
acestea devenind batalioane de
infanterie-moto.

În anul 1994, cu ocazia ani -
versării  a 75 de ani de la înfiin -
ţare, în cazarma Regimentului
este inaugurat un monument
simbolizând istoria  parcursă de
la înfiinţare, intr-un ceremonial
militar de amploare. La scurt
timp după aniversare, Regi -
mentul îşi încetează activitatea în
structura respectivă, trans for -
mându-se în brigadă mecanizată
şi ulterior în brigadă de infanterie
moto, prin fuzionare cu Centrul
de Instrucţie al Tancurilor de la
Buziaş, stabilindu-şi comanda în
Buziaş. 

Majoritatea unităţilor luptă -
toare ale brigăz  ii au făcut gar -
nizoana în continuare la Lugoj,
până la desfiinţarea lor treptată,
ca urmare a procesului de res -
tructurare a armatei. Mo nu -
mentul menţionat mai sus va
continua să reprezinte  tradiţia
militară a municipiului de pe
Timiş…

General de brigadă în
rezervă Mircea Ovidiu Mândru,

fost comandant al R.90Mc. 

DACIANA VUIA

Cu prilejul apropierii Sfintelor
Săr bători, Muzeul de Istorie
Etno grafie şi Artă Plastică Lugoj
or ganizează în luna decembrie o
ex poziţie de icoane vechi, pe
lemn şi sticlă, aflate în pa tri -
moniul său.  Deşi modestă nu me -
ric, colecţia este una extrem de
valoroasă, dacă ne raportăm doar
la icoanele pe sticlă de glăjărie şi
mai târziu industrială, pictate în
celebrul centru transilvănean de
la Nicula.      

Istoria n-a conservat, din pă -
cate, decât arareori, numele zu -
gra  vilor de icoane, o majoritate
co vârşitoare rămânând pictori
ano nimi care s-au străduit să

ima gineze sfinţenia aşa cum au
per ceput-o ei. Aşadar, atribuirea
fi liaţiei, încadrarea în timp şi cir -
cumscrierea provincială a pie -
selor este  dificilă, permiţând
doar prezumţia că realizarea lor
cro nologică s-a produs în in -
tervalul cuprins între finele vea -
cului al XVIII-lea şi începutul se -
colului al XX-lea. Raportându-se
la imaginarul popular, icoana îşi
afirmă originalitatea de mărturie
in dividuală, demonstrând că pic -
to rul popular percepe arta sacră
în tr-un mod activ, tributar tra di -
ţiilor locale şi imaginarului trăit.

Expoziţia poate fi vizitată la
Galeria „Pro Arte”, în perioada 8
- 22 decembrie , între orele 8.00-
16.00.

TUDOR TRĂILĂ

Luni, 20 decembrie 2010, de la
ora 18.00, Corul “Ion Vidu” al
Ca sei de Cultură a Municipiului
Lu goj, dirijat de maestrul Remus
Taş cău, va prezenta, în Holul
Uni versităţii Europene Drăgan,
cu prilejul Zilei Lugojului şi al
Sfin telor Sărbători Creştine ce se
apro pie, tradiţionalul Concert de
Cră ciun, vestind prin colinde şi
cân tece bucuria Naşterii Mân tui -
torului nostru, Iisus Hristos. 

Cele peste 20 de piese corale
din literatura românească şi uni -

ver sală, clasică şi contemporană,
ale unor renumiţi compozitori,
pre cum A. Pann, I. Vidu, D.G.
Ki riac, Gh. Cucu, T. Popovici, E.
Mo nţia, T. Brediceanu, P. Con -
stantinescu, S. Drăgoi, T. Jarda,
A. Stoia, R. Georgescu, I.D. Chi -
rescu, V. Popovici, G.F. Händel,
Al. Scarlatti, W.A. Mozart şi A.
Adam, vor crea, ca şi în anii an -
te riori, o atmosferă caldă, de ade -
vărată sărbătoare. Soliştii con -
certului vor fi soprana Ioana Mia
Iuga, basul Lucian Oniţa şi te -
norul Daniel Zah.

Intrarea este liberă.

Concert de colinde la
Universitatea Europeană Drăgan

Am primit la redacţie
Regimentul 90 în memoria Lugojului

Colinde şi magii la Târgul de Crăciun

Expoziţie de icoane de Sărbători
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Florin Paul s-a născut la
Lugoj, la 21 ianuarie
1958, într-o familie în

care muzica făcea parte din
ambianţa cotidiană (tatăl
cânta la vioară, mama era
soprană în Corul „Ion Vidu”,
iar sora, Dana, începuse orele
de pian). 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Primul profesor care a îndrumat
la Lugoj, paşii viitorului vio lo -
nist a fost maestrul Iosif Willer.
A studiat apoi la Timişoara şi la
Liceul de muzică nr. 1 din Bu -
cureşti. Aceasta a fost perioada
primelor afirmări pe podiumul
concursurilor naţionale şi in te r -
na ţionale: Premiul I la Festivalul
re publican al şcolilor de artă
(1969), Premiul special oferit de
Prinţul de Monaco (Paris, 1977).
Tâ nărul violonist şi-a continuat
stu diile în perioada universitară
la Conservatorul „Ciprian Po -
rum bescu” din Bucureşti cu bi -
ne cunoscutul profesor Ştefan
Gheor ghiu. Anul 1979 i-a prile -
juit participarea la cea de-a 25-a
ediţie a concursului Paganini de
la Geneva, unde a obţinut pres ti -
gio sul premiu I, iar ziarele ge -
noveze l-au numit „il Paganini
del Roumeno”. 

În 1982, Florin Paul a părăsit
Ro mânia, stabilindu-se în Re -
publica Federală Germania, unde
a urmat cursuri de măiestrie in -
ter pretativă cu W. Marschner, la
Freiburg. 

Cariera solistică începută în
Ro mânia, ca solist concertist al
Fi lar monicii din Botoşani (pri -
mul din istoria instituţiei) şi in -
vitat de aproape toate filar mo ni -
cele din ţară, a continuat apoi
prin concerte susţinute în Spania,
Fran ţa, Italia, Germania etc., prin
numeroase concerte de muzică
de cameră, înregistrări la radio,
te leviziune şi la diverse case de
dis curi. A concertat alături de or -
chestrele filarmonice din: Bra -
tislava, Budapesta, Paris,
Stuttgart, Lousanne. Din 1994,
Flo rin Paul este prim concert
maes tru al Orchestrei Simfonice
Ra dio din Hamburg.

Repertoriul lui Florin Paul cu
or chestra cuprinde piese de:
Bach, Haydn, Mozart, Beetho -
ven, Bruch, Paganini, Brahms,

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI 

Violonistul Florin Paul

Ceaikovski. Discografia lui Flo -
rin Paul cuprinde numeroase ti -
tluri: 1987 – „Sonata Kreutzer”
de Beethoven, „Sextetul” de
Beethoven, 1989 – „Partitele” de
Bach, 1995 – „Anotimpurile” de
Vivaldi, „Simfonia concertantă”
de Mozart, „Sonatele” de Bach,
„Sim fonia concertantă” de Hay -
den, 1997 – „Sonata F.A.E.”(Frei
aber einsam – „Liber dar sin -
gur”). Împreună cu sora sa, pia -
nista Dana Paul Giovaninetti,
Flo rin Paul a înregistrat un CD
din creaţia lui George Enescu:
„Sonata nr. 2 pentru vioară şi
pian în fa major Op. 6” şi „Im -
promptu concertant pentru vioară
şi pian”.

În ianuarie 2009, Florin Paul
a întreprins un turneu de concerte
în România. A cântat la Ti mi -
şoara, Piatra Neamţ, Suceava,
Ora dea şi Botoşani. În vara ace -
luiaşi an, Florin Paul a înregistrat

la Casa Electrecord din Bu cu reşti
un compact disc cu şase so nate
pentru vioară solo de Eu gene
Ysaye. Înregistrarea con stituie un
eveniment, deoarece vio lonistul
belgian Eugen Ysaye (1858 –
1931), personalitate de re ferinţă
în evoluţia artei vio lo nistice, atât
din punct de vedere tehnic, cât şi
ca modalitate de abordare şi
înţelegere a literaturii dedicate
instrumentului, s-a în tâlnit, în
arta muzicii, în mod fe ricit cu
Florin Paul, violinist vi r tuoz, cu
o puternică per so na litate, sigur
pe o tehnică deo se bi tă, cu un
timbru generos. 

În anul 2005, violonistului
Florin Paul i se acordă titlul de
Ce tăţean de Onoare al mu nici  -
piului Lugoj, pentru vasta ac ti -
vitate muzicală şi pentru pro mo -
varea pe plan internaţional a ima -
ginii culturale şi artistice a Lu -
gojului şi a României. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Biblioteca Municipală Lugoj a
inau gurat în cursul lunii no iem -
brie serviciul Biblionet – centru
de informare pentru public. În
pre zenţa reprezentanţilor auto -
rităţilor locale, ai Fundaţiei „Bill
şi Melinda Gates”, ai au to ri -
tăţilor judeţene şi a unui public
numeros şi entuziast, primarul
Francisc Boldea, alături de Hen -
rieta Szabo – directoarea Bi blio -
tecii Municipale Lugoj – şi Paul-
Andre Baran – directorul IREX,
reprezentantul Fundaţiei „Bill şi
Melinda Gates” – au oficiat for -
malităţile de inaugurare a noului
serviciu. 

La eveniment au mai luat
par te Zoran Iovanovici – direc to -
rul Bibliotecii Judeţene Timiş,
Da niel Golgoţ – reprezentant
IREX, Nicoleta Vasi – coor -
donator al Programului Biblionet
în judeţul Timiş, reprezentanţi ai
presei locale, precum şi profesori
şi elevi ai Colegiului Naţional
„Iulia Hasdeu”.

În cuvântul de deschidere,
Hen rieta Szabo a ţinut să mul -
ţumească tuturor celor care au
făcut posibilă inaugurarea Bi -
blionet-ului la Lugoj, un serviciu
des tinat deopotrivă copiilor şi
persoanelor vârstnice, care nu au
utilizat până acum un cal cu la tor:
„Primul curs pe care îl vom or -
ganiza în luna ianuarie anul
viitor se va adresa persoanelor de
vârsta a treia, care vor putea în -
vă ţa cum să acceseze Internetul
sau să redacteze un document”.
La rândul său, edilul şef a adresat
fe licitări celor implicaţi în acest
pro iect, pe care îl consideră foar -
te util pentru oraşul nostru: „Lu -
gojul şi-a câştigat demult re nu -
mele de capitală culturală a Ba -
na tului, ceea ce reconfirmă cele
trei valori pe care se bazează so -
cie tatea noastră: şcoala, biserica
şi familia. Acest proiect vine în
întâmpinarea nevoilor tinerilor
noştri”. Edilul-şef a anunţat, de
ase menea, faptul că a fost deja
or ganizată procedura de achiziţie
pentru renovarea faţadei clădirii
Bi bliotecii Municipale. Paul-An -
dre Baran, reprezentantul Fun -
daţiei „Bill şi Melinda Gates” în
România, organizaţie care a
iniţiat acest program, a declarat
că îşi doreşte ca biblioteca să de -

Joi, 2 decembrie 2010,  la ora  12.00, la Galeria “Pro Arte” din Lugoj, în
pre zenţa unui foarte numeros public, a avut loc un eveniment cultural de
ex cepţie: s-a lansat volumul de poeme “Femeile din secolul trecut”, sem -
nat de scriitorul Mircea Dinescu, volum însoţit de CD-ul cu acelaşi titlu
(care conţine poeziile din volum, cântate de autor); poeziile s-au regăsit
şi pe etichetele sticlelor cu vin “marca Dinescu”. Evenimentul a fost or -
ganizat la Lugoj de Primăria Municipiului Lugoj şi de Biblioteca Mu ni -
ci pală Lugoj. Despre Mircea Dinescu şi despre volumul de poezii care
s-a lansat au vorbit prof. ing. Francisc Boldea, Primarul Lugojului, şi
Hen rieta Szabo, directoarea Bibliotecii Municipale Lugoj. În Banat, vo -
lu mul de poeme şi CD-ul “Femeile din secolul trecut”, semnat şi in ter -
pretat de Mircea Dinescu, dar şi vinul “marca Dinescu”, au mai fost lan -
sate şi la Caransebeş (în 1 decembrie), la Arad (2 decembrie) şi la
Timişoara (3 decembrie). ADRIANA WEIMER

AUGUSTIN BERCEAN

Joi, 9 decembrie 2010, de la ora 17.00, la Ga le -
ria “Pro Arte” din Lugoj, în organizarea Bi blio -
tecii Municipale Lugoj şi a Galeriei “Pro Arte”
Lugoj, a avut loc o interesantă şi specială în tâl -
nire literară, în cadrul căreia s-a lansat vo lumul
de poezie “Moartea parafină”, sem nat de scrii -
to rul timişorean Robert Şerban, vo lum apărut în
colecţia “Poezie” a Editurii Cartea Ro mânească
din Bucureşti. 

Cartea a fost pre zen tată de: prof. Dorin Mu ra -
riu, redactor şef al revistei “Banat” din Lugoj, prof.
Ela Iakab şi Cristian Ghi nea, redactor la zia rul lu -
go jean “Re deş tep ta rea”; moderator: Hen rieta Sza -
bo, directoarea Bi bliotecii Municipale Lu goj. Cel
mai recent vo lum de versuri al lui Ro bert Şerban,
“Moartea pa rafină”, a fost lansat şi la Ti mişoara,
ocazie cu care scriitorul Mircea M i hăieş spunea:
„Ci tită în cheie liric-biografică, poe zia lui Robert
Şer ban relevă un dublu paradox: evo că fără să nos -
talgizeze şi edifică deconstruind”.

AUGUSTIN BERCEAN

În cadrul celei de a IX-a ediţii a Premiilor
Pro Cultura Timisiensis, acordate de către
Consiliul Judeţean Timiş, în cadrul secţiunii
certitudini, Puiu Munteanu, coregraf al
Ansamblului “Lugojana” al Casei de Cul tu -
ră a Municipiului, a primit o Diplomă şi o
plachetă „drept certificare a activităţii des fă -

şu rate şi merite deosebite în pro mo varea
cul turii şi artei timişene”. 

În cadrul aceleiaşi secţiuni au mai fost
premiaţi tinerii oameni de cultură Andreea
Foanene şi Filip Petru (artişti plastici),
Sabina Bijan, Andrea Nistor, Szilagyi Agota
şi Romeo Ioan (actori), Dana Nicoleta Po -
pescu (scriitoare).

Calculatoare cu acces la Internet 
pentru public

vină „locul în care tinerii vor în -
văţa cum să folosească un cal -
culator, dar şi un loc de relaxare
unde aceştia se pot întâlni şi dis -
cuta liber, aşa cum se întâmplă în
Statele Unite, Anglia sau Franţa”.
Despre rolul bibliotecii în edu -
caţia tinerei generaţii a vorbit şi
Zoran Iovanovici – directorul Bi -
bliotecii Judeţene Timiş, care
apr e ciază Biblionet-ul drept „o
bi bliotecă virtuală, menită să răs -
pundă noilor cerinţe”. 

Biblionet face parte din Pro -
gra mul „Biblioteci Globale”
(„Global Libraries”) susţinut de
Fun daţia privată de caritate „Bill
& Melinda Gates”, program în
ca re e inclusă şi România. Acesta
are ca scop dotarea cu computere
şi conexiune la internet a bi blio -
tecilor publice din ţara noastră. În
cadrul programului, Biblioteca
Municipală Lugoj a primit zece
cal culatoare, dotate cu camere
web şi acces la internet.

Mircea Dinescu la Lugoj

Puiu Munteanu, coregraf al Ansamblului
“Lugojana”, premiat de Consiliul Judeţean Timiş

Robert Şerban a lansat
la Lugoj volumul
“Moartea parafină”
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Administraţia locală a
alocat şcolilor din oraş
suma de 150.000 lei,

destinată acoperirii
cheltuielilor materiale, conform
O.U.G. nr. 103/2010. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

„Astăzi (n.r. marţi, 7 de cembrie)
am avut o discuţie cu conducerea
Inspectoratului Şco lar Judeţean,
reprezentat prin inspectorul
general prof. Marin Popescu,
respectiv de inspectorul general
adjunct prof. Francisc Halasz.
Cu acest prilej, au fost dezbătute
toate problemele legate de
dezvoltarea învăţământului în
municipiul Lugoj”, a precizat
primarul Francisc Boldea, care a
mai subliniat faptul că „scri soa -
rea mea deschisă nu a fost decât
un strigăt de disperare a cadrelor
didactice din Lugoj, strigăt la
care mă alătur întotdeauna, pen -
tru că am lucrat atâţi ani în în vă -
ţământ”.

În acest context, şeful exe -
cutivului a suplimentat cu 66.000
lei suma alocată Co le giu lui

Naţional „Coriolan Bre di cea nu”,
cu 80.000 lei suma alocată Gru -
pul Şcolar „Ştefan Odo ble ja”, cu
12.000 lei în cazul Gru pu lui
Şcolar „Aurel Vlaicu”, res pectiv
cu 74.000 lei suma alocată gră -
diniţelor din oraş. Totodată, a fost
asigurat bugetul necesar acor dării
salariilor din în văţământ până la
sfârşitul anului. 

Bursele elevilor lugojeni 
nu au fost plătite

Primarul Lugojului a discutat
cu conducerea IŞJ şi problema
in ves tiţiilor în învăţământul lu go -
jean. „În primul rând, am cerut ca
şi Inspectoratul să solicite alo ca -
rea sumelor necesare pentru fi na -
li zarea lucrărilor la grădiniţa din
car tierul Balta Lată. Este vorba
doar despre parterul clădirii, care
consider că va asigura spaţiu su -
fi cient pentru copiii din cartier.
Am discutat şi probleme legate
de salarizarea cadrelor didactice
şi nedidactice, despre noul sistem
de finanţare „per capita”, ştiut
fiind faptul că la nivelul mu ni -

cipiului Lugoj sunt câteva şcoli
care ar putea avea probleme din
acest punct de vedere. Dorim
soluţionarea de urgenţă a acestor
pro bleme, fiind vorba despre Co -
legiul Naţional „Coriolan Bre -
diceanu”, Colegiul Naţional „Iu -
lia Hasdeu”, Şcoala cu Clasele I-
VIII „Eftimie Murgu”, Şcoala de
Arte Frumoase „Filaret Barbu”,
Grupul Şcolar „Ştefan Odobleja”
şi Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2”,
a precizat edilul şef. Primarul
Fran cisc Boldea a solicitat de
asemenea transformarea Gră di ni -
ţei PN 7 în grădiniţă cu program
pre lungit, întrucât în zona Sta -
dion nu există nicio grădiniţă cu
pro gram prelungit. „Am avut mă -
car satisfacţia că domnul ins pec -
tor general a recunoscut faptul că
a greşit atunci când a afirmat că
sunt asigurate bursele pentru co -
piii din municipiul Lugoj. Doresc
să vă informez că până acum sunt
neplătite 183 de burse la CN „Iu -
lia Hasdeu”, 156 la C.N. „Co rio -
lan Brediceanu”, 60 la Grupul
Şco lar „Ştefan Odobleja”, 83 la

Primarul Lugojului cere Inspectoratului Şcolar
Judeţean să se implice în rezolvarea problemelor
învăţământului

Gru pul Şcolar „Valeriu Branişte”
şi 125 la Grupul Şcolar „Aurel
Vlaicu”. În concluzie, toatele

bur sele pentru elevii din oraş sunt
ne plătite”, a menţionat edilul şef,
care speră să fie înţeles de toată

lu mea faptul că inspectoratul
şcolar este obligat să sprijine în -
vă ţământul din întregul judeţ.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Reuniţi în şedinţă ex tra or di nară
la începutul lunii de cem brie,
edilii lugojeni au aprobat rec -
tificarea bugetului local cu su -
ma de 1,5 milioane lei, des -
tinată Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară. Tot în ca -
drul acestei şedinţe, consilierii
şi-au dat acordul pentru rea -
lizarea proiectului trans fron -
talier între Primăria Mu ni ci piu -
lui Lugoj, Spitalul Municipal
Lu goj şi Spitalul din localitatea
maghiară Mako, proiect cu o
valoare de 2.000.000 Euro, din
care 95.000 Euro reprezintă co -
finanţarea locală. Din cele două
mi lioane Euro 1,9 milioane vor
reveni spitalului lugojean, în
timp ce spitalul din Mako va
primi 100.000 Euro. 

În paralel, au demarat lu -
crările la proiectul trans fron -
talier dintre Primăria Mu ni ci -
piului şi Primăria Vârşeţ (Ser -
bia), proiect care are ca obiect
a menajarea unei zone de agre -
ment pe strada Traian Vuia, în
locaţia fostului Centru Hipic.
Pâ nă în prezent au fost stabilite
gru purile de lucru, cel din Lu -
goj fiind format din: Francisc
Boldea – manager de proiect,
Li viu Savescu – asistent ma na -

Bani europeni pentru spital şi bază
de agrement

ger, Cosmin Nichita – res pon -
sabil economic, Aurel Jurubiţă –
res ponsabil probleme eco -
nomice, Ramona Ţăranu – res -
pon sabil juridic şi Raoul Rusalin
– responsabil vizibilitate şi re -
laţii cu mass-media. 

Echipa sârbă este condusă
de Dragiša Vučinić – adjunctul
pre  şedintelui Comunei, Bojan
Man dić – membru în Executivul
Co munal, Vladimir Bajić –

mem bru în Executivul Co mu -
nal, Javor, Rašajski - membru în
Exe cutivul Comunal, Dejan
Pantović – şeful De par ta men tu -
lui pentru Dezvoltarea Eco no -
mică Locală, Economie şi Ac ti -
vi tăţi Sociale, Saša Živković –
an gajatul Administraţiei Co -
munale, Zoran Tomić – di rec to -
rul „Parcului Tehnologic” d.o.o.
„Vršac”, Biljana Stanić – an -
gajată Î.P. „Drugi Oktobar”.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean intenţionează să acorde
sprijin investitorilor din municipiu: „În funcţie de
tipul investiţiei, de valoarea acesteia şi de numărul
locurilor de muncă create, voi solicita o reducere a
taxelor şi impozitelor, pentru a atrage alţi
investitori, în contextul emulaţiei create în rândul
investitorilor, de a se apropia de Lugoj”, a precizat
edilul şef. 

În ceea ce priveşte investitorii aflaţi deja la
Lugoj, şeful executivului va solicita menţinerea la
acelaşi nivel a taxelor şi impozitelor pe terenuri şi
clădiri. „Aş vrea să sprijin prin această acţiune
depăşirea perioadei de criză pentru firmele care
asigură lugojenilor un loc de muncă. Dealtfel, sunt
convins că trebuie să dăm o mână de ajutor
întregului mediu antreprenorial din municipiu”, a
completat primarul Francisc Boldea.

Facilităţi pentru investitorii lugojeni

Modernizări în
cartierul Ştrand
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Administraţia locală a anunţat finalizarea
temei de proiectare pentru  cartierul Ştrand.
Având în vedere accesul la locurile de parcare
şi dotările aferente, cartierul a fost împărţit
în zece zone. Deoarece acesta a fost construit
în anii 1970, au fost prevăzute atunci puţine
locuri de parcare ceea ce face ca în prezent,
cartierul să fie mult prea aglomerat.
Noile locuri de parcare vor fi cu
îmbrăcăminte asfaltică sau pavaj, la fel şi
căile de acces. În continuare va fi întocmit
proiectul tehnic şi caietul de sarcini. În total
vor fi create 155 noi locuri de parcare.

Telverde pentru
lugojeni
LIVIU SAVESCU

În cursul lunii decembrie, va fi deschisă linia
telefonică gratuită Telverde, la care cetăţenii
oraşului au posibilitatea de a transmite
administraţiei lugojene sesizări 24 de ore din
24. „Aşa cum am promis în urmă cu puţin
timp, în curând lugojenii pot apela gratuit
numărul de telefon 0 800 801 000. În fiecare
dimineaţă voi avea pe birou toate sesizările
pe care cetăţenii le vor face şi care vor putea
fi rezolvate astfel mult mai operativ”, a
precizat primarul Francisc Boldea.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului local a primit recent o scrisoare
din partea Departamentului Rhone, Franţa, prin care
directorul Pierre Jaimet adresează felicitări
administraţiei locale pentru primirea făcută
delegaţiei care a inaugurat pavilioanele din cadrul
Centrului Şcolar „A. Roşca”: „Vă felicităm pentru
des chiderea acestor pavilioane în oraşul dum nea -
voastră, care vor permite oferirea unor condiţii de
trai optime tinerilor adulţi, în contextul demersului

de inserţie profesională şi socială. În ceea ce
priveşte reintegrarea populaţiei de origine romă, am
putut aprecia posibilităţile oferite la nivelul
municipiului dumneavoastră, în mod deosebit în
satul Măguri”. Reprezentanţii Departamentului
Rhone şi-au manifestat intenţia de a lansa, în primul
trimestru al anului 2011, un program de construire
a unui pavilion care să găzduiască familii de romi,
în satul Măguri, în cadrul proiectului de lotizare
desfăşurat de administraţia locală. 

Proiecte noi pentru Măguri

LIVIU SAVESCU

Astfel, la ora 10.00, în Sala de Consiliu a Primăriei
Mu nicipiului Lugoj a avut loc Şedinţa Festivă a
Con  siliului Local, la care au participat numeroşi
in vitaţi, atât din partea armatei, cât din partea in -
sti tuţiilor şi organizaţiilor de cultură şi învăţământ
din oraş.  La ora 11.00, invitaţii s-au deplasat la
Mo numentul Eroilor  Români căzuţi în Primul
Război Mondial, unde a avut loc un ceremonial
religios însoţit de depunere de coroane şi jerbe de
flori precum şi o defilare a forţelor armate din
Lugoj. Oficialităţile, alături de invitaţi, s-au de pla -
sat în continuare la Monumentul Eroilor din Ci -
mitirul Ortodox Român de pe strada Făgetului
unde a avut loc de asemenea un ceremonial militar
şi religios, urmat de depunere de coroane.

Ziua Naţională a României sărbătorită la Lugoj
Manifestările au fost organizate de Primăria Municipiului Lugoj 
în colaborare cu Garnizoana Lugoj
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D I S P O Z I Ţ I A
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în
şedinţă solemnă pentru data de 20 decembrie 2010 cu ocazia 

“Zilei Municipiului Lugoj”
Nr. 2.220 din 08.12.2010

Primarul Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
Legea administraţiei publice locale – republicată, modificată
şi completată;

În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei
publice locale - republicată, modificată şi completată, emite
prezenta,

D I S P O Z I Ţ I E :

Art. 1. - Se convoacă în şedinţă solemnă Consiliul Local al
Municipiului Lugoj pentru data de 20 decembrie 2010, orele
11.00, în “Sala de Consiliu”, cu ocazia “Zilei Municipiului
Lugoj”.

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

Nr. 188 din 07.12.2010
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 82.202 din
03.12.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din
02.03.2010 privind aprobarea bugetului local pe anul 2010;
În conformitate cu    Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 11/2010 privind bugetul de stat
pe anul 2010;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală - republicată, modificată
şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2010,
conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţiei Economice şi Serviciului Impozite şi
Taxe.

Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 12.07.2010 privind
aprobarea Protocolului de predare – preluare a managementului
asistenţei medicale din cadrul Spitalului Municipal Lugoj de către
Consiliul Local al Municipiului Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 29.07.2010 privind
încetarea mandatului de consilier local al d-lui Bujor Stanciu

Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 29.07.2010 privind
validarea mandatului de consilier local al d-lui Anucin Bogo-Octavian

Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 29.07.2010 privind
concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 150/7648 m.p.,
situat în municipiul Lugoj, str. Strugurilor, înscris în C.F. 1556 nedef.
Lugoj, nr. cadastral A 243/1/1/1, pe seama S.C. ORANGE
ROMÂNIA S.A.

Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 29.07.2010 privind
renunţarea Municipiului Lugoj la calitatea de membru al Asociaţiei
“Oraşe Energie România”

Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 9.07.2010 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale S.C.
“Meridian 22” S.A. Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 29.07.2010 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale S.C.
“Salprest” S.A. Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 29.07.2010 privind
     completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din
29.04.2010 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la
plata accesoriilor datorate bugetului local pentru neplata la termen a
impozitelor pe clădiri şi terenuri

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 29.07.2010 privind
acordarea scutirii de 50% de la plata sumei de 227 lei reprezentând
impozit pe clădire şi 459 lei reprezentând majorări de întârziere
aferente impozitului pe clădire, d-nei Avram Doina, pentru imobilul
situat în Lugoj, Car. Stadion, bl. 57, sc. A, et. 4, ap. 18

Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 29.07.2010 privind
acordarea scutirii de la plata sumei de 397 lei reprezentând impozit pe
clădire şi 339 lei reprezentând majorări de întârziere la plata
impozitului pe clădire, d-lui Julă Iosif, pentru imobilul situat în Lugoj,
str. Nera, nr. 41, ap. 4

Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 29.07.2010 privind
vânzarea către d-na Herbert Elisabeta a terenului aferent construcţiei
dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Cuza Vodă nr. 8, ap. 1

Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 29.07.2010 modificarea
unor hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii
Municipale Lugoj, ca urmare a reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie
şi Etnografie al Municipiului Lugoj, ca urmare a reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Casei de Cultură a
Municipiului Lugoj, ca urmare a reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv
Municipal Lugoj, ca urmare a reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Sere şi Zone Verzi, ca urmare a reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii de Arte
Lugoj, ca urmare a reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
Desfacere Pieţe, Târguri şi Oboare, ca urmare a reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Galeriei de Artă
Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a numărului de personal ale Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Comunitare
Lugoj, ca urmare a reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 05.08.2010 privind
aprobarea reorganizării Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 05.08.2010 privind
aprobarea reorganizării Direcţiei Impozite şi Taxe, Executori Bugetari

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 05.08.2010 privind
Aprobarea reorganizării Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru
şi Agricultură

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public
de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public, ca urmare a
reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 05.08.2010 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, ca urmare a
reorganizării

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 05.08.2010 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31.08.2010 privind
vânzarea către dl. Muntean Gheorghe, d-na Munteanu Iuliana -
Elisaveta şi dl. Munteanu Ioan, a terenului aferent construcţiei
dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Romanilor nr. 46

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 31.08.2010 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Lugoj, a unei suprafeţe de 1,46 ha situate în municipiul Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 31.08.2010
privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie la S.C.
“Meridian 22” S.A.

Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 31.08.2010
privind aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii
“Alimentare cu energie electrică drum de acces la garajele din Cotu
Mic, str. Viorelelor, Lugoj”

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 31.08.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii “Alee
pietonală pe splaiul Tinereţii, între Podul C.F.R. şi Podul Pietonal”

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 31.08.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii “Zonă
extindere sat Tapia – Reţea alimentare energie electrică, forţă şi
iluminat public”

Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 31.08.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii
“Refaţadizare clădirea Primăriei Lugoj”

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 31.08.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii “Parcări în
zona Cotu Mic între blocurile 30 A B, 32 A B, 34, 27 A”, varianta I

Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 31.08.2010 privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru persoanele juridice
care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativă a municipiului
Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 31.08.2010 privind
conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” al municipiului Lugoj
domnului Simion Popescu, Maestru Emerit al Sportului, Antrenor
Emerit

Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 31.08.2010 privind
vânzarea către d-na Bublea Ileana - Taţiana şi dl. Bublea Ioan, a
terenului aferent construcţiei dobândite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situate în Lugoj, str. A. C. Popovici nr. 1, ap. 1/B

Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 31.08.2010 privind
vânzarea către d-na Buciu Daniela – Elisabeta ( născută Stura), a
terenului aferent construcţiei dobândite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situate în Lugoj, str. Siretului, nr. 1, ap. 3/1

Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 31.08.2010 privind
vânzarea către d-na Roth Piroşca, a terenului aferent construcţiei

dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Oltului, nr. 11, ap. 6

Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 31.08.2010 privind
vânzarea către d-na Racocianu Silvia, a terenului aferent construcţiei
dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Siretului, nr. 1, ap. 3/2

Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 31.08.2010 privind
acordul în vederea realizării de drumuri colectoare la extinderea de
intravilan, de-a lungul drumurilor naţionale, propuse în “Reactualizare
P.U.G. - municipiul Lugoj”

Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 31.08.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii
“Reabilitarea faţadei la Biblioteca Municipală”, varianta 3

Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 31.08.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii “Drumuri în
municipiul Lugoj”

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 31.08.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii “Pod
pietonal din dreptul pieţei agroalimentare G. Coşbuc”, varianta II

Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 31.08.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii
“Modernizare bazar P-ţa G. Coşbuc”

Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 14.09.2010 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 14.09.2010 privind
aprobarea prelungirii liniei de credit contractată de către S.C. “
Salprest” S.A. de la Alpha Bank România - Agenţia Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 14.09.2010 privind
aprobarea participării unui consilier local la manifestarea “Sărbătoarea
Culesului de Vii – Balul Strugurilor” ce se va desfăşura la Vârşeţ –
Serbia

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 14.09.2010 privind
aprobarea participării unui consilier local la manifestarea “Sărbătoarea
Culesului Viei”ce se va desfăşura la Szekszard– Ungaria

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 30.09.2010 privind
însuşirea Rapoartelor de evaluare pentru unele terenuri situate în
municipiul Lugoj, Cartierul Eftimie Murgu (Balta Lată), în vederea
vânzării acestora

Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 30.09.2010 privind
aprobarea vânzării unor terenuri situate în municipiul Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 30.09.2010 privind
preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România – S.A. în domeniul public al municipiului Lugoj şi
administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 30.09.2010 privind
stabilirea nivelului alocaţiei de hrană şi a contribuţiei părin -
ţilor/reprezentanţilor legali şi a Consiliului Local la întreţinerea
copiilor în grădiniţele şi creşele din municipiul Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 30.09.2010 privind
stabilirea taxelor şi tarifelor practicate de Serviciul Public Desfacere,
Pieţe, Târguri şi Oboare pentru anul 2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 30.09.2010 privind
avizarea taxelor şi tarifelor practicate de unităţile învăţământului
preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2010 – 2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 30.09.2010 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

Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 30.09.2010
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”

Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 28.10.2010 privind
aprobarea vânzării către d-na Budescu Mărioara a terenului
concesionat în suprafaţă de 399 m.p. situat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. I. Maniu, nr. 54, înscris în C.F. 401611 Lugoj,
(provenită din conversia de pe hârtie a C.F. 9491 L.R.), nr. cadastral
401611, (identic cu nr. top 9027/77)

Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 28.10.2010 privind
aprobarea vânzării către d-na Iriciuc Gabriela Simona a terenului
concesionat în suprafaţă de 361 m.p. situat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. I. Maniu, nr. 19, înscris în C.F. 403830 Lugoj
(provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 9455 L.R.), nr.
cadastral 403830, (identic cu nr. top. 9027/41)

Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 28.10.2010 privind
aprobarea vânzării către dl. Laichici Sorin Ionel a terenului
concesionat în suprafaţă de 364 m.p. situat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. V. Goldiş, nr. 29, înscris în C.F. nr. 403151
Lugoj, (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 9575 L.R.), nr.
cadastral 403151, ( identic cu nr. top 9027/161)

Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 28.10.2010 privind
aprobarea vânzării către d-na Petrovici Mihaela a terenului
concesionat în suprafaţă de 490 m.p. situat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. I. Maniu, nr. 21, înscris în C.F. 400800 Lugoj
(provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 9456 L.R.), nr.
cadastral 400800, (identic cu nr. top. 9027/42)

Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 28.10.2010 privind
aprobarea vânzării către d-na Szasz Dora a terenului concesionat în
suprafaţă de 350 m.p. situat în Lugoj, Cartierul Eftimie Murgu (Balta
Lată), str. B. Bartok, nr. 7, înscris în C.F. 403797 Lugoj, (provenită din

Activitatea Consiliului Local Municipal în perioada iulie-decembrie 2010

Continuare în pag. 7
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Primăria Municipiului
Lugoj, cu sediul în
Lugoj, Piaţa Victoriei, nr.

4, organizează concurs de
recrutare la sediul instituţiei
pentru ocuparea funcţiilor
publice de conducere vacante
din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, de:

• ŞEF BIROU - Direcţia
Administraţie Publică Locală -
Birou Agricol, Cadastru.

CONDIŢII DE
PARTICIPARE:

a) condiţii generale de par -
ticipare la concurs:

- candidaţii trebuie să în de -
plinească condiţiile pre vă zute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
pri vind Statutul func ţio narilor
pu blici – republicată, cu mo di -
ficările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de par -
ticipare la concurs:

- studii universitare de licenţă
ab solvite cu diplomă sau studii
su perioare de lungă durată ab -
solvite cu diplomă de licenţă în
domeniul agronomie sau in gi ne -
rie geodezică;

- abilităţi manageriale;
- vechime minimă în spe cia -

litatea studiilor: 2 ani;
- cunoştinţe operare pe cal -

culator - nivel mediu.

• DIRECTOR EXECUTIV
- Direcţia Administraţie Pu bli -
că Locală

CONDIŢII DE
PARTICIPARE:

a) condiţii generale de par ti -
ci pare la concurs:

- candidaţii trebuie să în de -
plinească condiţiile prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor
pu blici - republicată, cu mo di fi -
cările şi completările ulterioare.

A N U N Ţ b) condiţii specifice de par ti -
cipare la concurs:

- studii universitare juridice
de licenţă absolvite cu diplomă
sau studii superioare juridice de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă;

- abilităţi manageriale;
- vechime minimă în spe cia li -

ta tea studiilor: 3 ani;
- cunoştinţe operare pe cal cu -

lator - nivel mediu.

• DIRECTOR EXECUTIV
– Direcţia Investiţii

CONDIŢII DE
PARTICIPARE:

a) condiţii generale de par -
ticipare la concurs:

- candidaţii trebuie să în de -
pli nească condiţiile prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
pri vind Statutul funcţionarilor
pu blici - republicată, cu mo di fi -
cările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de
participare la concurs:

- studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă sau studii

su perioare de lungă durată ab sol -
vite cu diplomă de licenţă în do -
me niul inginerie civilă – cons -
trucţii civile, industriale şi agri -
co le, construcţii de drumuri şi
po duri, inginerie urbană şi dez -
vol tare regională, inginerie ci -
vilă;

- abilităţi manageriale;
- vechime minimă în

specialitatea studiilor: 3 ani;
- cunoştinţe operare pe

calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE
DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura
în data de 17.01.2011, ora 1000,
iar interviul se va susţine în data
de 20.01.2011, ora 1400 la sediul
Primăriei Municipiului Lugoj din
P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la se -
diul Primăriei Municipiului Lu -
goj - Compartiment Resurse U -
mane până la data de 07.01.2011.

Relaţii suplimentare la Com -
par timent Relaţii cu     Publicul,
camera 7.

Primăria Lugoj şi VMB Partners S.A. – consilierul financiar care
a structurat emisiunea de obligaţiuni municipale Lugoj, vă înştiinţează
că în data de 15.12.2010 a început efectuarea plăţilor pentru al
şaptesprezecelea cupon şi a şaptesprezecea rată a obligaţiunilor
municipale LUGOJ II.

Plăţile se vor efectua la ghişeele grupului de intermediere BRD-
GSG.

I. Se vor efectua următoarele plăţi:
I.1.cuponul XVII

Data de referinţă: 08.12.2010
Rata dobânzii: 7.44%
Valoare nominală: 50,08 Ron/obligaţiune
Valoare cupon:
(50.08 Ron/obligaţiune x 91zile 
x 7.44%)/360 0,94 Ron/obligaţiune
Perioada cuponului: 15.09.2010 – 14.12.2010 (91 zile)
Intervalul de plată a cuponului: 15.12.2010 – 22.12.2010
I.2 Rata a XVII-a
Valoare rată: 3.12 Ron/obligaţiune
Data de referinţă 08.12.2010
Intervalul de plată: 15.12.2010 – 22.12.2010

Modalităţi de plată a dobânzii către Investitori:
• Plata dobânzii aferente cuponului al şaptesprezecelea/

rambursarea ratei a şaptesprezecea aferente obligaţiunilor emise de
Primăria Municipiului Lugoj se va efectua prin intermediul unităţilor
BRD - Groupe Societe Generale SA;

• Pentru persoanele fizice/juridice care deţin Obligaţiuni, plata se
va face în numerar la unităţile de subscriere iniţiale sau prin virament
în contul indicat pe cererea de subscriere;

Comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate de BRD
cad în sarcina Investitorului.

• Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii
rămân la dispoziţia Emitentului, putând fi solicitate acestuia până la
expirarea termenului legal de prescriere.

Primăria Municipiului Lugoj anunţă cetăţenii că programul
cu publicul se suspendă în perioada 20 decembrie 2010 – 
10 ianuarie 2011. În această perioadă, vor fi asigurate
serviciile de strictă necesitate, după cum urmează: 
� Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa
Persoanelor Municipiului Lugoj va funcţiona după următorul
program: 
Luni – Vineri: 9.00 – 12.00
Excepţie fac zilele de 26 decembrie 2010, 02 ianuarie 2011 şi 08
ianuarie 2011, când Serviciul va funcţiona după următorul
program: 
26 decembrie 2010: 9.00 – 11.00 – doar decese
02 ianuarie 2011: 9.00 – 11.00 – doar decese
08 ianuarie 2011: 9.00 – 11.00 
� Serviciul Impozite şi Taxe va încasa doar obligaţiile
constând în amenzi şi taxele solicitate de Serviciul Public
Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului
Lugoj.
� Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară va funcţiona
după următorul program: 
Luni – Vineri: 8.00 – 11.00
Distribuirea alimentelor în incinta fostului Magazin
„Bumbacul” se va face după următorul program:
Luni – Vineri: 10.00 – 14.00

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj
anunţă că, din cauza
problemelor ce se impun a fi
rezolvate la sfârşit de an,
programul de audienţe se
suspendă în perioada 06
decembrie 2010 – 07 ianuarie
2011.

conversia de pe hârtie a C.F. nr. 9644 L.R.), nr. cadastral 403797
(identic cu nr. top 9027/230)

Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 28.10.2010 privind
aprobarea vânzării către d-na Teleabă Viorelia Mihaela a terenului
concesionat în suprafaţă de 355 m.p. situat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. V. Goldiş, nr. 18, înscris în C.F. 401928 Lugoj,
(provenită din conversia de pe hârtie a C.F. 9584 L.R.), nr. cadastral
Cc 1327/1/99, ( identic cu nr. top 9027/170)

Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 28.10.2010 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj
în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 28.10.2010 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului
Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului
Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 28.10.2010 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Lugoj, a unei suprafeţe de 0,58 ha situate în municipiul Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 28.10.2010 privind
înfiinţarea unui Compartiment de tip “after school” pentru copiii cu
risc de abandon şcolar sau familial în subordinea Centrului de zi
pentru minori cu handicap neuropsihic Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 28.10.2010 privind
aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale a Consiliului Local al
Municipiului Lugoj în oraşul Dortmund din Germania în perioada 3-
7 noiembrie 2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 28.10.2010 privind
vânzarea către d-na Niţuşcă Aglaia a terenului aferent construcţiei
dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Bobîlnei nr. 4, ap. 2

Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 28.10.2010 privind
vânzarea către d-na Boldea Mărioara şi dl. Iftode Ioan a terenului
aferent construcţiei dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr.
112/1995, situate în Lugoj, str. Pongratz Norbert nr. 3

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 28.10.2010 privind
aprobarea vânzării unor terenuri situate în municipiul Lugoj, Cartier
Eftimie Murgu (Balta Lată)

Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 28.10.2010 privind
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din
12.12.2008 privind majorarea tarifelor practicate de S.C. „Salprest”
S.A. Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 28.10.2010 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 28.10.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii “Reabilitare
Piaţa Agroalimentară G. Coşbuc”

Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 28.10.2010 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate al lucrării de investiţii
“Modernizare Bazar în P - ţa G. Coşbuc, iluminat”

Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 28.10.2010 privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru lucrarea de
reparaţii de interes public, reparare şi întreţinere străzi cu carosabil
balastat

Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 28.10.2010 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrării de investiţii “Drum de
acces din strada Timişorii în Zona M.Ap.N. - Lugoj”

Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 25.11.2010 privind
aprobarea vânzării unor terenuri situate în municipiul Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 25.11.2010 privind
însuşirea Rapoartelor de evaluare pentru unele terenuri situate în
municipiul Lugoj, Cartierul Eftimie Murgu (Balta Lată), în vederea
vânzării acestora

Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 25.11.2010 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 30.09.2010
privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România – S.A. în domeniul public al municipiului
Lugoj şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 25.11.2010 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrării de intervenţie
“Recompartimentare şi amenajare 64 apartamente bloc 2 M.Ap.N.
Lugoj”

Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 25.11.2010 privind
participarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în calitate de
coorganizator alături de Fundaţia Europeană Drăgan la organizarea
manifestării “Gala Premiilor Lugojene”

Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 25.11.2010 privind
participarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj în calitate de
coorganizator alături de Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării
Filmelor “România Film” la campania de promovare a filmului
românesc

Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 25.11.2010 privind
modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 24.02.2005

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 25.11.2010 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 07.12.2010 privind
rectificarea bugetului local pe anul 2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 07.12.2010 privind
exprimarea acordului cu privire la depunerea în parteneriat cu Spitalul
Clinic “Dr. Diosszilagyi Samuel” din Mako, Ungaria, a proiectului
de reabilitare a pavilionului central al Spitalului Municipal Lugoj în
cadrul programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România
2007-2013

Continuare din pag. 6

Plata cuponului XVII aferent Emisiunii de Obligaţiuni LUGOJ II

II. Calculul pentru următoarele plăţi
II.1. Pentru cel de-al 18-lea cupon
Pentru cel de-al optsprezecelea cupon aferent obligaţiunilor

municipale Lugoj, rata anuala a dobânzii este de 7.07%, reprezentând
media – [ROBID3M + ROBOR3M]/2 + 0.95% - a ultimelor 5 zile
anterioare datei de referinţă a dobânzii aferentei perioadei de calcul,
respectiv 5 zile anterioare datei de 08.12.2010.
Rata dobânzii: 7.07%
Valoare nominală: 46.96 Ron/obligaţiune
Valoare cupon:
(46.96 Ron/obligaţiune x 90zile 
x 7.07%)/360 0.83 Ron/obligaţiune
Perioada cuponului: 15.12.2010 – 14.03.2011 (90 zile)
Data de referinţă: 08.03.2011
Intervalul de plată a cuponului: 15.03.2011 – 22.03.2011
II.2. Rata a XVIII-a
Valoare rată: 3.12 Ron/obligaţiune
Data de referinţă: 08.03.2011
Intervalul de plată: 15.03.2011 – 22.03.2011

Dobânzile sunt calculate de Emitent, respectiv Primăria
Municipiului Lugoj cu sprijinul VMB Partners, consilierul financiar
al Primăriei.

Data ROBID (%) ROBOR (%)

30-Noiembrie-2010 5,86 6,36

02-Decembrie-2010 5,85 6,35

03-Decembrie-2010 5,85 6,35

06-Decembrie-2010 5,88 6,38

07-Decembrie-2010 5,90 6,40

Media 6.12

Marja 0.95

Dobandă obligaţiuni Lugoj 7.07

Suspendarea relaţiilor cu publicul
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Elevii care au obţinut
rezultate deosebite la
olimpiadele şi con cur su -

rile şcolare, precum şi pro fe so -
rii ce i-au îndrumat, au fost
pre miaţi marţi, 14 decembrie
2010, în sala Teatrului Mu ni -
cipal „Traian Grozăvescu”. În
ca d rul festiv, cei peste 100 de
elevi şi aproape 70 de profesori,
au primit diplome şi plicuri cu
bani. Suma alocată în acest an
premierii elevilor şi profesorilor
lugojeni depăşeşte 32.000 lei. 

FLAVIA CORAŞ

Colegiul Naţional „Coriolan Bre -
diceanu” a fost reprezentat de ele vii:
Jurubiţă Denisa, Ioan Cris ti ana,
Constantinescu-Ritter Georgian,
Ola riu Rodica, Gyorfi Andreea, Bâr -
sanu Loredana, Cîşlariu Ale xan dra,
Coman Amalia, Moisescu An dra da,
Simion Fa bi ana, David Es tera, Boc
Patricia, Ma nea Ana Ro se marie,
Casiu Chris tian, Glatz Lion, Cercega
Do rina, Olah Robert, Ha ţeg Alex,
Ha ţeg Alina, Linguraru An dreea,
Deu tsch Ariadna, Stalek La risa,
Tipei Lorena, Vătavu Cris tina, Ghi -
nea Cris tiana, Groza Teo dora, Păuliş
Bog dan, Istrătoaie Bog dan, Leucuş
Io  nuţ, Dragoş Graţiela, Loch Iza -
bela, Bohnenschuh Char lotte, Le rinţ
Alexandru, Szasz Radu, Lai cu Ale -
xandra, Ciorogariu Da niel, Blaj Ma -
rius, Toth Ludovic, Suba Oana, Da -
vid Ondin, Scrob Lau renţiu, Stan
Răz van, Cojocariu Co druţa, Mihai
Ca melia, alături de pro  fe sorii: Bînă
Mi haela, Chebici Ga  briela, Dinu
Ion, Orbulescu-Ma te şescu Petru,
Schlupp Petru, Ban Cor  nelia, Marcu
Alina, Tătar As trid, Lep can Dagmar,
Munteanu Fla via, Po povici Violeta,
Bar boni Delia, Ion cica Mihaela,
Teo dorescu Maria, Pă curar Maria,
Lazăr Elena, Sima Au relian, Mariş
Adriana, Du mitru Ra mona, Vîlcu-
Micu Maria, Po povici Daniela, Mu -
re şan So fronie, Bogoevici Alina şi
Că prariu Dan. De la Colegiul Na -
ţional „Iulia Hasdeu” au fost pre -
miaţi elevii: Bo cean Laura, Sîn -
georzan Alina, Mo ca nu Cristina,
Bin der Denis-Si mond, Chersin Că -
tă lina, Osiceanu Geor giana, Sandu
Ro xana, Cărăbaş Dia na, Odă-Miloş

Premii pentru elevii şi
profesorii cu rezultate
deosebite

Gala Premiilor Lugojene

TIBERIU OLTEANU

Consiliul Local Municipal Lugoj prin
Serviciul Public de Ad mi nis tra re şi
Întreţinere a Domeniului Public –
Compartimen   tul Sport, or ga ni zea ză în
data de 20.12.2010 orele 16.00, în
Sala de Consiliu a Primăriei Mu ni ci -
piu lui Lugoj, festivitatea de pre miere
a sportivilor şi antrenorilor ce au ob -
ţinut rezultate deosebite în anul 2010.

Conform Regulamentului de pre -
miere a sportivilor şi an tre no ri lor,
sunt premiaţi 51 de sportivi şi 12 an -
trenori de la C.S.Ş. Lugoj, C.S.M.
Lu goj şi C.S.H.F. „Maraton ’93” Lu -
goj, ce au obţinut performanţe deo se -
bite în competiţiile naţionale şi in ter -
naţionale, suma totală alocată de
Con siliul Local Municipal Lugoj
fiind de 56.800  lei. 

De la Clubul Sportiv Şcolar Lu -
goj, primesc premii sportivii: Bog dan
Lepa, Vagiunic Cristian, Ma ca rei
Lau renţiu, Todorescu Robert, Dia na
Da lan şi profesorii Todorescu Avră -
muţ şi Eneşca Ionuţ - Secţia de lup te
greco-romane; Filip Marin, Ji do -

vineanţu Ionel, Munteanu Cornel şi
prof. Vanea Emil – Secţia Lupte Li -
bere; Voaideş Alina, Mazilu Ale xan -
dra, Dima Răzvan  şi prof. Bat kai
Adalbert – Secţia de judo; Ciucu Ar -
mando, Bănicioiu Victor, Todor
Ionuţ, Iurea Bogdan, Toda Marian,
Bă nicioiu Alexandru, Szabo Rafael,
Po pescu Alexandru, Crăiniceanu La -
zăr, Pecie Lorenzo,  profesorii Me -
leancă Adrian, Bulacu Ion şi Mun -
tean Aurel – Secţia de gim nas tică;
Pujky Denisa, Brebeneanu Eve line,
Busuioc Cătălina şi prof. Hor vath
Dorin – Secţia de volei; Bu cevschi
Denis şi prof. Lupulescu Adrian –
Secţia de atletism. De ase me nea, vor
fi acordate diplome de ex celenţă
pentru rezultatele deo sebite obţinute
în anul 2010 Secţiei de gimnastică şi
Clubului Sportiv Şcolar Lugoj. 

Clubul Sportiv Municipal este re -
prezentat de Popescu Valentin, Gheor -
ghe Daniel, Ursache Sergiu, Cim  -
poneriu Valentin, Ţepeneag Cris tian,
echipa de lupte libere se niori a CSM
Lugoj (Ursache Sergiu, Guidea Ioan,

Popescu Valentin, Ena che Ma rius,
Şolga Lucian, Ciuciu Flo rin, Vre mere
Ioan, Dima An dro nic, Cim po neriu
Valentin, Ceban Ni co lai, Tur cu lea nu
Mihai, Ţepeneag Cris tian, Gheor ghe
Daniel, Căprăruş Va lentin, Chir toavă
Alexandru) şi pro fesorii Va nea Emil şi
Rădoi Luca – Secţia de lup te libere;
Cotuna Vlad, echipa de gim nastică a
CSM (Co tuna Vlad, Uruci Bogdan,
Savu An drei, Ciucu Ar mando şi
Bratan La zăr) şi prof. Boici Ioan –
Secţia de gim nastică; B alin toni Diana,
Ham bele Anamaria – Sec ţia de volei.
De ase menea, Secţia de lupte libere a
CSM şi CSM Lugoj pri mesc di plo me
de excelenţă pentru re zultatele deo -
sebite obţinute în anul 2010. 

De la festivitatea de premiere nu
lip  sesc nici sportivii din cadrul
C.S.H.F. „Maraton 93” Lugoj: Văr -
gatu Dorina, Nicola Gabriela, Doană
Vic tor, Stoica Vasile. Aceeaşi di plomă
de onoare pentru rezultatele deosebite
obţinute în anul 2010 este acordată şi
Clubului Sportiv al Handicapaţilor
Fizic „Maraton 93” Lugoj. 

Călin, Trif Bian ca, Ciorei Ana, Cor -
juc Mirela, Ani şo reac Ileana, Sme -
cicaş Ion, Herz dac Teodora, Logoş
Claudia, Ma ioş Ana, Anişoreac Ma -
ria şi Benzar Ana, îndrumaţi de pro  -
fe so rii: Gheju Dumitriţa, Gon doci
Ioan Vasile, Cio can Rodica, God ja
Lud mila, Sîrbu Ioan, Letiţia Fe dorca,
Murariu Anca şi Peia Corina. 

Elevii Jucu Claudia, Vidac Ma -
rius, Lauruc Ionela, Subţire Ovidiu,
Re calo cristina, Grigor Anişoara, Ma -
teş Ioana, Oprescu Rodica Ma ria, In -
dru Andrei Emanuel, Gheban Adrian
Vasile, Apetrei Ionela, Dra gomir
Maria şi Floroiu Răzvan, ală turi de
profesorii Cosma Neli, Mun tean
Nicoleta, Borca Sorin, Cut Lupulescu
Flavia, Vărzaru Ma ri le na, Frăţilă
Anica, Gheleşian Silvia, Şte fan Teo -
dora, Pop Silvia, Ghe le şian Petru,
Boagiu Robert şi Bogoş Ni coleta au
reprezentat Grupul Şcolar „Valeriu
Branişte”. De la Gru pul Şcolar „Aurel
Vlaicu” au fost premiaţi elevii Jitaru
Teodor Răz van şi Căceu Ale xandru,
îndru-maţi de profesorii Goiţi Ioan,
Stănuţ Ioan, Pop Marcela şi Vega
Stelian. Din tre şcolile generale din
mu ni ci piu, Şcoala cu Clasele I-VIII nr.
2 a fost reprezentată de elevii Muntean
Geanina, Oncu Vlad, Mărgan Paul
Adrian, Vlad Tudor, Deghi Ale xandra,

Moşoarcă David şi An dra şescu De -
nisa,alături de pro fe sorii Mărgan Car -
men, Magu Mirela, Ma riş Florin şi
Dră gan Daniela. Au primit, de ase -
menea, diplome elevii Apu căloaei
Gabriel (Şcoala Gen. Nr. 3), Popa
Denisa şi Sfercoci Alex (Şc. Gen. Nr.
4), Szazi Robert, Sârbu Patricia, Lupşa
Flavia şi Ioncica Cris tina (Şc. Gen. Nr.
6), îndrumaţi de profesorii Săvulescu
Medina (Şc. Gen. Nr. 3), Sebok An -
ghelina şi Mo roz Margarete (Şc. Gen.
Nr. 4), Tipei Daniela, Oniga Lucia,
Paulescu Car men şi Ianculescu Daniel
(Şc. Gen. Nr. 6). 

Şcoala de Arte Frumoase „Fi la -
ret Barbu” a fost la rândul său re pre -
zen tată de elevii: Petrescu Raul,
Cio r tuz Elisabeth, Lazăr Valentin,
Sîrbu Iulia, Asoltanei Evan ghe li ne,
Dohor Nicole, Popvici Ioana, Temu
Cristina, Mariş Horaţiu şi Mu reşan
Natanael, alături de profesorii Bodi
Linda, Costi Lucian, Vasiliu Va -
lentina, Schoner Carmen, An dreescu
Elisabeta, Tomescu Laura şi Creţiu
Claudia. Au mai fost premiaţi ele vii
Stănescu Diana Patricia, Lic săn -
droiu Maria Iasmina, Rădulescu Ni -
colas şi Stănescu Ioan Cosmin, în -
drumaţi de profesorii Mocanu Mi -
haela, Moldovanu Carmen şi Stă -
nescu Dorin – Şcoala nr. 12 Măguri. 
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LIVIU SAVESCU

Fundaţia Europeană Drăgan, Bu -
tan Gas România şi Redeşteptarea
Lu goj, în colaborare cu Primăria
Municipiului Lugoj, au organizat
vi neri, 10 decembrie, Gala Pre -
miilor Lugojene. Ajunsă la cea de-
a treia ediţie, manifestarea a reunit
în holul Universităţii Europene
Dră gan personalităţi ale Lugojului
din cele mai  variate domenii de
activitate

Premiul pentru administraţie
lo cală a revenit în acest an Di rec -
ţiei de Asistenţă Socială Co mu ni -
ta ră, una din cele mai complexe
in  stituţii din subordinea Con si liu -
lui Lo cal sau a Primăriei Lugoj.
An  ga jaţii DASC s-au ocupat în
acest an de Balul şi Revelionul Se -
nio  ri lor, Programul PEAD de dis -
tri  bui re a ajutoarelor alimentare
pen tru per soanele defavorizate,
sub venţii la încălzire, Festivitatea
de pre miere a persoanelor care au
îm plinit vârsta de 90 de ani şi a cu -
plurilor care au sărbătorit 50 de
ani de că sătorie, ajutoare pentru
sinistraţii din Moldova etc. Pre -
miul pentru ad ministraţie locală a
fost ridicat de Gabriela Gongola,
director exe cu tiv Direcţia de Asis -
tenţă Socială Co munitară.

Tot pentru domeniul ad mi nis -
tra tiv a fost premiat Serviciul Pu -
blic Sere şi Zone Verzi, re pre zen -
tat prin ing. Angela Neagoe. Aces -
ta fiinţează încă din anul 1965, pe
când activitatea sa se desfăşura în
două corpuri de sere, mici, ru di -
men  tare, semi-îngropate, încălzite
cu lemne. Angajaţii Serviciului
Pu  b  lic Sere şi Zone Verzi întreţin
as  tăzi nu mai puţin de 96 de hec -
tare de spaţiu verde, precum şi tot
ceea ce înseamnă domeniul public
al Lu gojului.

În domeniul economic au fost
pre  miate două societăţi lugojene:
Mon dial S.A. şi Werzalit Lemn
Tech. Societatea comercială Mon -
dial S.A., cu peste 800 de angajaţi,
face parte din grupul german
 Villeroy&Boch, concern cu sediul
cen tral la Mettlach. Firma mamă s-
a extins prin achiziţionarea şi con -
struirea de noi unităţi de pro duc ţie
în oraşe germane cât şi în a lte ţări
şi a două mari fabrici de obiecte
sanitare, gresie şi faianţă din Sud
Estul Europei, una în Un ga ria, iar
cea dea doua prin Mon dial S.A.
din Lugoj. Werzalit Lemn Tech se
află de 10 ani în aceeşi locaţie pe
strada Oloşagului pe un teren de 8
hectare. În mo men tul de faţă la
Werzalit aproape 250 de oameni
din regiune şi-au gă sit un loc de
muncă permanent, iar din 2003
cifra de afaceri s-a tri plat şi firma
şi-a găsit stabilitatea fi nanciară
chiar şi pe timp de cri ză, dorind
extinderea activităţilor sale. 

Premiul pentru cultură i-a re ve -
nit în acest an sopranei Camelia
Voin. Născută în anul 1972 în ora -
şul de pe Timiş, soprana de co lo ra -
tu ră de astăzi are în palmares pre -
zen ţe pe mari scene lirice ale lu mii.
Este stabilită în Statele Unite ale
Americii, unde trăieşte alături de
soţul ei, prof. dr. Viorel Gheor ghe,
compozitor şi dirijor. Din pă cate,
distanţa enormă ce separă Lu gojul
de California a îm pie di cat-o pe

Camelia Voin să fie pre zen tă fizic
la decernarea premiilor, dar ea a
ţinut să fie alături de spec ta torii
Galei printr-un mesaj fil mat, în
care se declară mândră de fap tul că
este româncă, amintind cu drag şi
de oraşul său natal – Lu gojul. 

Lugojanca Oana Ivan a ob ţi -
nut în acest an Premiul pentru în -
vă ţământ. La 24 de ani, Oana
Ivan, beneficiară a unei burse
Eras mus la Universitatea spaniolă
La Coruna, are deja o carieră uni -
ver sitară, predă la două facultăţi şi
a publicat studii în mai multe vo -
lume apărute la Lugoj, Cluj şi Ti -
mi şoara. Fostă Miss Lugoj în
2001, Oana nu şi-a uitat pasiunea
pen tru muzică avută din copilărie
şi continuă să cânte în Corul Vidu,
un de împlineşte opt ani ca solistă.
Are la activ peste 30 de lucrări
pre zentate la sesiuni de co mu ni -
cări, inclusiv la „Spaţiile al ter i tă -
ţii” din oraşul natal. Laureat şi el
al premiului pentru educaţie, pro -
fe sorul Petru Schlupp (născut lân -
gă Timişoara, la Bărăteaz), a venit
în Lugoj în anul 1976, fiind
repartizat ca profesor de fizică la
Co legiul Naţional "Coriolan Bre -
di ceanu". Este unul dintre cei mai
vechi profesori ai colegiului, care
timp de 35 de ani s-a dedicat trup
şi suflet educaţiei elevilor din
aceas tă instituţie. Petru Schlupp
este unul dintre fondatorii Clu -
bului de Turism Montan “Con cor -
dia”, înfiinţat în anul 1979, ca or -
ga nizaţie independentă. 

Medaliată cu aur la Cupa
Mon  dială ce a avut loc la în ce pu tul
lunii decembrie la Cupa Mondială
din Coreea de Sud, ju do ka lu go jea -
nă Corina Căprioriu a pri mit pre -
miul pentru sport al Ga lei. Corina
Că prioriu a început spor tul de per -
for manţă la Clubul Spor tiv Şcolar
Lu goj, în anul 1994, sub în dru ma -
rea profesorului Adal bert Batkay.
Du pă cinci ani de pregătire ea a
câş tigat prima me dalie de aur la un
cam pionat na ţional de juniori. De
atunci, pen tru Corina au început
şirul me da liilor naţionale şi inter -
na ţionale, cea mai importantă per -
for manţă a spor tivei din perioada
ju nioratului fiind câştigarea Cupei
Mondiale la ca dete în anul 2000.
Ascensiunea Co rinei Căprioriu în
2010 a atins punc tual culminant
prin câştigarea Cam pionatului Eu -
ro pean de Judo ce a avut loc la
Vie na. Apoi a ur mat Campionatul
Mondial de la Tokyo, unde s-a cla -
sat pe locul al V-lea. 

Echipa de lupte libere a CSM

Lu goj este de departe cea mai de
suc ces din sportul lugojean. Spor -
ti vii antrenaţi la saltea de pro fe -
sorii Emil Vanea şi Luca Rădoi şi
coordonaţi de preşedintele Gheor -
ghe Bologa au câştigat în 2010 un
nou titlu naţional, care este al III-
lea consecutiv şi al IV-lea din is -
torie şi au făcut ca Lugojul să-şi
păs treze în continuare renumele
de “leagăn al luptelor româneşti”.
La doar o săptămână după suc ce -
sul pe plan naţional, luptătorii lu -
go jeni au strălucit şi în Europa,
câştigând medalia de bronz la
Cupa Campionilor Europeni, cea
mai importantă competiţie
 con  tinentală inter-cluburi, care s-
a desfăşurat la Istanbul. Echipa
CSM-ului în această ediţie de
cam pionat a fost formată din ur -
mă torii luptători: Segiu Ursache,
Ivan Guidea, Valentin Popescu,
Ionel Jidovineanţu, Marius Ena -
che, Lucian Şolga, Florin Ciuciu,
Ion Vremere, Andronic Dima, Va -
len tin Cimponeriu, Cornel Mun -
tea nu, Nicolai Ceban, Vasile Io vă -
nuţ, Mihai Turculeanu, Cristian
Ţe peneag, Daniel Gheorghe.
Antrenorii echipei sunt Emil Va -
nea şi Luca Rădoi.

Secţia de gimnastică a Clu bu -
lui Sportiv Şcolar a traversat un an
de excepţie, de departe cel mai
pro lific din ultimul deceniu. Mi cu -
ţii sportivi au obţinut doar în 2010
la Campionatele Naţionale nu mai
puţin de 36 de medalii, din tre care
16 de aur, zece de ar gint şi zece de
bronz. La acestea se adaugă alte
zeci de medalii câş tigate la
concursurile DKMT. 

Sportivii secţiei de gimnastică
a Clubului Sportiv Şcolar Lugoj
au încheiat anul competiţional în
glo rie, aşa cum l-au început, reu -
şind la Campionatul Naţional In -
di vidual şi pe aparate ce a avut loc
în luna noiembrie la Bistriţa să-şi
completeze arsenalul de medalii
cu încă şapte. Performanţele ob ţi -
nu te de gimnaşti în 2010 l-au de -
ter minat pe Adrian Meleancă, unul
din tre antrenorii micuţilor sportivi
să afirme că anul acesta a fost cel
mai de succes din cariera sa.

Marele Premiu şi Trofeul Ga -
lei Premiilor Lugojene 2010 i-a
re venit eminentului bizantinolog
Va sile Muntean. Părintele profesor
doc tor Vasile Muntean este con si -
de rat astăzi un reper al culturii ro -
mâ neşti contemporane şi un teo -
log de referinţă al Bisericii Or to -
doxe Române. Om de cultură, cer -
cetător şi profesor de o mare mo -
des tie, părintele Vasile Muntean
vor beşte foarte puţin despre rea li -
ză rile sale. El este considerat cel
mai bun bizantinolog al României
la ora actuală, după moartea aca -
de micianului Alexandru Elian.  

Din cele peste 20 de volume
de car te publicate la activ, men ţio -
năm o „Istorie creştină generală”
(2008), cu o prefaţă semnată de
Prea Fericitul Patriarh Daniel, în
care acesta îi apreciază pro -
fesorului lugojean munca in ten să
de documentare, con ştiin cio zitatea
şi aducerea informaţiei is to rice la
zi.


