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Trofeu  de  Excelenþã  
pentru  administraþia  localã
Biroul Management Proiecte Europene a fost
recompensat pentru finanþãrile atrase în municipiul Lugoj

Fundaþia Europeanã “Drãgan” Lu-
goj, Butan Gas Internaþional ºi sãptã-
mânalul lugojean „Redeºteptarea”, îm-
preunã cu Primãria Municipiului Lu-
goj, au organizat, la sfârºitul anului tre-
cut, cea de-a doua ediþie a „Galei Pre-
miilor Lugojene – Premiile Josif Con-
stantin Drãgan”.

În cadrul ceremoniei, care a avut loc
la Teatrul Municipal „Traian Grozãves-
cu”, au fost premiate elitele Lugojului,
fiind acordate trofee pentru cinci do-
menii de activitate: culturã, educaþie,
sport, administraþie, economie.

În domeniul administraþiei lo-
cale, Biroul Management Pro-
iecte Europene din cadrul Pri-
mãriei Lugoj a fost recompen-
sat cu Trofeul de Excelenþã. În-
fiinþat în urmã cu doi ani, bi-
roul are ca principalã activitate
elaborarea ºi implementarea
proiectelor cu finanþare neram-
bursabilã. Astfel, în perioada
2004 – 2009, au fost câºtigate 9
proiecte, în valoare totalã de

1,3 milioane Euro ºi 10 milioa-
ne lei. De asemenea, alte trei
cereri de finanþare elaborate
de membrii biroului se aflã în
curs de evaluare. Este vorba
despre: „Sistemul informatic
integrat pentru e-administraþie
în Municipiul Lugoj – eficienþã
ºi accesibilitate în beneficiul ce-
tãþeanului” - cu o valoare de a-
proape 2 milioane lei; „Calitate
ºi eficienþã prin implementarea
unui sistem integrat de mana-
gement” – cu o valoare de
275.000 lei, respectiv „Înfiinþa-
rea unor spaþii verzi în
municipiul Lugoj – zona
Splaiul Morilor”, proiect

elaborat în colaborare cu
Biroul Urbanism. Câºtigarea
lor ar aduce municipalitãþii mai
bine de 3,3 milioane lei. 
Pe lângã elaborarea ºi imple-
mentarea proiectelor cu fi-
nanþare nerambursabilã, Biroul
Management Proiecte Eu-
ropene gestioneazã relaþiile
internaþionale, precum ºi cele
cu oraºele înfrãþite cu muni-
cipiul Lugoj, participã la or-
ganizarea principalelor eveni-
mente ºi manifestãri cu carac-
ter public ºi este responsabil de
relaþia instituþiei cu mass-me-
dia. 

(continuare în pagina 3)

Andreea Mãrgineanþu
Biroul Management
Proiecte Europene

Votul  tãu
conteazã

În cursul lunii decembrie a a-
nului 2009, Gaºpar Paul-Ber-
nard, elev în clasa a XII-a la C.N.
„Coriolan Brediceanu”, a propus
Primãriei Municipiului Lugoj un
parteneriat în vederea accesãrii
unei finanþãri de 5.000 de Euro,
sumã oferitã de S.C. ”Petrom”
S.A., în cadrul programului „Þa-
ra lui Andrei.ro”. Astfel, a fost de-
pus un proiect intitulat „Ansam-
blu de jocuri din materiale ecolo-
gice pentru copiii din municipiul
Lugoj”, având ca obiectiv reabili-
tarea ansamblurilor de jocuri
pentru copii din „Parcul Copii-
lor” ºi a spaþiilor din jurul acesto-
ra, cu utilizarea unor materiale
prietenoase cu mediul înconjurã-
tor.

Proiectul prevede realizarea u-
nor ansambluri de jocuri din
lemn ºi materiale ecologice, în
jurul acestora urmând sã fie pus
un strat de scoarþã de copac. Jo-
curile vor fi împrejmuite cu un
gard de lemn, iar spaþiul din ju-
rul lor va fi reamenajat cu iarbã,
arbuºti, flori, gard viu ºi arbori.
De asemenea, va avea loc o cam-
panie de sensibilizare a cetãþeni-
lor privind mediul înconjurãtor.
Proiectul va beneficia de o amplã
campanie de promovare localã
prin intermediul paginii de web
a Primãriei ºi al “Monitorului de
Lugoj” al Primãriei, prin pancar-
te, afiºe ºi fluturaºi, precum ºi
prin mass-media localã. Pentru
ca proiectul sã fie declarat câºti-
gãtor, acesta trebuie sã fie votat
de cât mai mulþi dintre cei care
acceseazã site-ul þaraluiandrei.ro.

Primãria Municipiului Lugoj
vã adreseazã rugãmintea de a
contribui la câºtigarea finanþãrii,
prin popularizarea proiectului în
rândul elevilor ºi cadrelor didac-
tice din instituþia dumneavoas-
trã, pentru votarea proiectului
pe site-ul mai sus amintit la a-
dresa: 

http://www.taraluiandrei.ro/
orasul-tau/voteaza-proiectul-
lunii.html.

Procedura de vot este simplã
ºi implicã bifarea proiectului
„Ansamblu de jocuri din materia-
le ecologice pentru copiii din
municipiul Lugoj” în lista de pro-
iecte ºi completarea coordonate-
lor votantului (nume, prenume
ºi adresã de e-mail). Primãria
Municipiului Lugoj va cofinanþa
proiectul cu suma de 4.240 de
Euro ºi îl va pune în practicã în
decurs de 4 luni. A. Jurubiþã
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Coºarul aduce întotdeauna noroc!

Persoanele  în  vârstã  au  dreptul  
la  servicii  de  asistenþã  socialã
O parte dintre aceste servicii pot fi asigurate la domiciliu

În vederea preîntâmpi-
nãrii unor evenimente ne-
dorite de intoxicare cu mo-

noxid de carbon, rezultate
în urma folosirii unor sur-
se de încãlzire cu defec-

þiuni, care au loc mai ales
în sezonul rece, Adminis-
traþia Publicã Localã in-
formeazã consumatorii cas-
nici de gaze naturale, com-
bustibili lichizi ºi solizi, des-
pre obligativitatea verificã-
rii ºi curãþãrii canalelor de
evacuare a gazelor arse ºi a
coºurilor de fum. 

Curãþarea ºi verificarea
acestora se efectueazã de
cãtre personalul de spe-
cialitate (coºari) al  S.C.
“Salprest“ S.A. Lugoj, în
baza unei programãri ºi în
urma încheierii unui con-
tract de prestãri servicii de
coºerit. 

În urma operaþiei de
verificare ºi curãþare a ca-
nalelor de evacuare a gaze-
lor arse ºi a coºurilor de
fum, se va elibera un certi-
ficat de calitate ºi garanþie
a operaþiei prestate. 

Dovada efectuãrii aces-
tei operaþiuni trebuie sã fie
emisã cu maxim 6 luni î-
nainte de data verificãrii ºi
reviziei instalaþiilor de fur-
nizare a gazului, care se e-
fectueazã de cãtre E-on
Gaz Distribuþie, o datã la 2
ani, respectiv înainte de
autorizarea sau, dupã caz,
reautorizarea la scadenþã a
instalaþiilor ºi echipamen-
telor care intrã sub inci-
denþa I.S.C.I.R. Potrivit Le-
gii Gazelor nr. 351/2004,
art.3, instalaþia de utilizare
reprezintã “ansamblul de
conducte, aparate ºi acce-
sorii, inclusiv focarul ºi co-
ºul de evacuare a gazelor
de ardere“, situate dupã
staþia/postul de reglare a
presiunii ºi mãsurare a de-
bitului.

Constantin Udrescu

În atenþia asociaþiilor
de proprietari

Federaþia Asociaþiilor de
Proprietari Lugoj vine în
sprijinul asociaþiilor de pro-
prietari, reamintindu-le acti-
vitãþile mai importante din
perioada urmãtoare. Este
vorba, în primul rând, des-
pre pregãtirea adunãrilor
generale anuale, care trebu-
ie þinute pânã la data de 31
ianuarie 2010 - darea de sea-
mã a Comitetului Executiv
cu mãsurile ºi activitãþile
propuse; bugetul de venituri
ºi cheltuieli pentru 2009 ºi
prevederi pe 2010; raportul
Comisiei de Cenzori asupra
activitãþii lor ºi asupra gestiu-
nii asociaþiei de proprietari.

Totodatã, asociaþiile de
proprietari trebuie sã aibã în
vedere pregãtirea ºi depune-
rea, pânã la data de 28 fe-
bruarie 2010, la Adminis-
traþia Financiarã Lugoj, a
Declaraþiilor informative nr.
205 - pentru cei angajaþi cu

convenþii civile - respectiv a
fiºelor fiscale nr. 210 - pen-
tru funcþiile alese. 

În sfârºit, asociaþiile de
proprietari trebuie sã pregã-
teascã ºi sã depunã la Primã-
ria Lugoj soldurile elemen-
telor de activ ºi pasiv pentru
semestrul II al anului 2009,
pânã la data de 1 martie
2010. 

Vasile Lazãr

Conform prevederilor Legii
nr. 17/2000 privind asistenþa
socialã a persoanelor vârstni-
ce, republicatã, persoanele
vârstnice au dreptul la asisten-
þã socialã, în raport cu situaþia
socio-medicalã ºi cu resursele
economice de care dispun.
Mãsurile de asistenþã socialã
discutate sunt complementare
celor reglementate prin siste-
mul asigurãrilor sociale. Asis-
tenþa socialã pentru persoanele
vârstnice se realizeazã prin
servicii ºi prestaþii sociale. De
subliniat este faptul cã de ser-
viciile sociale oferite persoa-
nelor vârstnice de cãtre
D.A.S.C. pot beneficia  locui-
torii municipiului Lugoj ºi ai
satelor aparþinãtoare, Tapia ºi
Mãguri.

Beneficiazã de sprijin per-
soana vârstnicã ce se gãseºte în
una dintre urmãtoarele situaþii:
nu are familie sau nu se aflã în
întreþinerea unei sau unor
persoane obligate la aceasta,
potrivit dispoziþiilor legale în
vigoare; nu are locuinþã ºi nici
posibilitatea de a-ºi asigura
condiþiile de locuit pe baza re-
surselor proprii; nu realizeazã
venituri proprii sau acestea nu
sunt suficiente pentru asigu-
rarea îngrijirii necesare; nu se
poate gospodãri singurã sau
necesitã îngrijire specializatã;
se aflã în imposibilitatea de
a-ºi asigura nevoile socio-me-
dicale, datoritã bolii ori stãrii
fizice sau psihice.

Nevoile persoanelor vârst-
nice se evalueazã prin ancheta

socialã care se elaboreazã pe
baza datelor cu privire la afec-
þiunile ce necesitã îngrijire
specialã, capacitatea de a se
gospodãri ºi de a îndeplini ce-
rinþele fireºti ale vieþii cotidie-
ne, condiþiile de locuit, precum
ºi veniturile efective sau po-
tenþiale considerate minime
pentru asigurarea satisfacerii
nevoilor curente ale vieþii.

La nivelul Municipiului
Lugoj, serviciile comunitare
pentru persoanele vârstnice se
împart în trei categorii: Centrul
de Zi ºi Cãminul pentru Per-
soane Vârstnice, din cadrul
Complexului de Servicii pen-
tru Persoane Vârstnice "Sf. Ni-
colae" ºi servicii de îngrijire la
domiciliu pentru aceeaºi cate-
gorie socialã.

În situaþia în care starea de
sãnãtate a persoanei vârstnice
nu permite obþinerea consimþã-
mântului acesteia, pentru acor-

darea îngrijirilor prevãzute mai
sus, decizia se ia de Direcþia de
Asistenþã Socialã Comunitarã,
subordonatã Consiliului Local
al Municipiului Lugoj, con-
form legii, sau dacã situaþia
depãºeºte sfera de atribuþii a
acestui serviciu public de la ni-
vel local, decizia se ia de cãtre
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Timiº, pe baza anchetei sociale
ºi a recomandãrilor medicale
fãcute de medicul de familie,
prin consultarea ºi a medicului
specialist, cu acceptul rudelor
de gradul I ale persoanei res-
pective sau, în lipsa acestora,
cu acceptul unui alt membru
de familie.

În cazul decesului persoa-
nei vârstnice lipsite de susþinã-
tori legali sau când aceºtia nu
pot sã îºi îndeplineascã obliga-
þiile familiale datoritã stãrii de
sãnãtate sau situaþiei econo-

mice precare, D.A.S.C. Lugoj
asigurã înmormântarea dupã
obiceiul locului.

Serviciile comunitare asi-
gurate persoanelor vârstnice la
domiciliu sunt: servicii sociale
privind, în principal, îngrijirea
persoanei, prevenirea mar-
ginalizãrii sociale ºi sprijinirea
pentru reintegrarea socialã,
consiliere juridicã ºi adminis-
trativã, sprijin pentru plata u-
nor servicii ºi obligaþii curente,
îngrijirea locuinþei ºi gospo-
dãriei, ajutor pentru menaj,
prepararea hranei; servicii so-
cio-medicale privind, în prin-
cipal, ajutorul pentru realiza-
rea igienei personale, readap-
tarea capacitãþilor fizice ºi psi-
hice, adaptarea locuinþei la
nevoile persoanei vârstnice ºi
antrenarea la activitãþi econo-
mice, sociale ºi culturale, pre-
cum ºi îngrijirea temporarã în
centre de zi, sau alte centre

specializate; servicii medicale,
sub forma consultaþiilor ºi în-
grijirilor medicale la domiciliu
sau în instituþii de sãnãtate,
consultaþii ºi îngrijiri stomato-
logice, administrarea de medi-
camente, acordarea de mate-
riale sanitare ºi de dispozitive
medicale.

Pentru asigurarea îngrijirii
la domiciliu a persoanei vârst-
nice aflate în situaþia de depen-
denþã socio-medicalã, stabilitã
potrivit grilei naþionale de
evaluare a nevoilor persoa-
nelor vârstnice, Consiliul Lo-
cal al Municipiului Lugoj, prin
Direcþia de Asistenþã Socialã
Comunitarã, are ca angajaþi
personal de îngrijire cu normã
întreagã, acreditat conform
legii, ce poate veni în sprijinul
persoanelor vârstnice în func-
þie de perioada de îngrijire ne-
cesarã a se acorda.

Serviciile comunitare asi-
gurate persoanelor vârstnice în
Cãminul din cadrul Comple-
xului de Servicii "Sf. Nicolae",
cu o capacitate de 20 de locuri:

a) servicii sociale, care con-
stau în:

- ajutor pentru menaj;
- consiliere juridicã ºi ad-

ministrativã;
- modalitãþi de prevenire a

marginalizãrii sociale ºi de
reintegrare socialã în raport cu
capacitatea psiho-afectivã;

b) servicii socio-medicale,
care constau în:

- ajutor pentru menþinerea
sau readaptarea capacitãþilor
fizice ori intelectuale;

- asigurarea unor programe
de ergoterapie;

- sprijin pentru realizarea
igienei corporale;

c) servicii medicale, care

constau în:
- consultaþii ºi tratamente la

cabinetul medical, în instituþii
medicale de profil sau la patul
persoanei, dacã aceasta este
imobilizatã;

- servicii de îngrijire-
infirmerie.

Accesul unei persoane
vârstnice în cãmin se face a-
vându-se în vedere anumite
criterii de prioritate: necesitã
îngrijire medicalã permanentã
deosebitã, care nu poate fi
asiguratã la domiciliu; nu se
poate gospodãri singurã; este
lipsitã de susþinãtori legali sau
aceºtia nu pot sã îºi îndepli-
neascã obligaþiile datorita stã-
rii de sãnãtate sau a situaþiei e-
conomice ºi a sarcinilor fami-
liale; nu are locuinþã ºi nu rea-
lizeazã venituri proprii. 

Activitãþile sociale ºi socio-
medicale pentru vârstnici se
monitorizeazã ºi se evalueazã
periodic de cãtre personalul de
specialitate din cadrul
D.A.S.C. Lugoj.  

Menþionãm cã asistenþa so-
cialã se acordã la cererea per-
soanei vârstnice interesate, a
reprezentantului legal al aces-
teia, a instanþei judecãtoreºti, a
personalului de specialitate din
cadrul D.A.S.C. Lugoj, a poli-
þiei, a unitãþilor de cult recu-
noscute în România sau a or-
ganizaþiilor neguvernamentale
care au ca obiect de activitate
asistenþa socialã a persoanelor
vârstnice. 

Pe baza anchetei sociale, cu
respectarea criteriilor pre-
vãzute în grila naþionalã de
evaluare a nevoilor persoane-
lor vârstnice, se acordã dreptul
de a beneficia de respectivele
servicii sociale. 

Maria Elena Stãmurean
Direcþia de Asistenþã Socialã
Comunitarã Lugoj
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Primarul cautã sprijin 
pentru dezvoltarea oraºului Lugoj

Premiu  de  Excelenþã  pentru
Biroul  Management  Proiecte  
În cadrul Galei Premiilor Lugojene 
au fost premiate cele mai bune rezultate din 2009

Bilanþ la început de an
Cu prilejul primei conferinþe de presã din acest an,

primarul municipiului a prezentat jurnaliºtilor bilanþul
activitãþii executivului în anul pe care l-am încheiat. Lista
investiþiilor cuprinde lucrãri de reabilitare a reþelei de a-
limentare cu apã ºi a celei de canalizare, în valoare de 5
milioane lei, respectiv 4,3 milioane lei. De asemenea, în
prezent se lucreazã la Staþia de Epurare, iar reabilitarea
termicã este finalizatã pentru 22 de blocuri, la alte 3 imo-
bile lucrãrile fiind în plinã desfãºurare. 

Imediat ce timpul va fi favorabil, încep ºi lucrãrile de
asfaltare a 19 strãzi din municipiu, pentru care a fost deja
semnat un contract de execuþie. Totodatã, au fost re-
partizate 89 de locuinþe în regim ANL, fiind obþinutã a-
probarea în vederea construirii altor 60 de unitãþi loca-
tive. 

În opt cartiere din oraº au fost amenajate parcãri, iar
lucrãrile de modernizare au fost deja încheiate pe spl.
Coriolan Brediceanu, spl. Corneliu Coposu ºi pe spl. 1
Decembrie 1918. Lista de investiþii cuprinde ºi moderni-
zarea vãmilor de la capetele Podului de Fier, reabilitarea
malurilor Timiºului, finalizarea Strategiei de Dezvoltare a
Lugojului pentru urmãtorii 8 ani, realizarea Planului de
Urbanism General, editarea ziarului „Monitorul de Lu-
goj”. 

Între prioritãþile municipalitãþii în anul 2009 s-a numã-
rat ºi premierea persoanelor vârstnice, a elevilor olimpici,
precum ºi a sportivilor cu rezultate deosebite. 

Pentru anul 2010, ºeful executivului ºi-a propus mo-
dernizarea altor cartiere din oraº, precum ºi continuarea
lucrãrilor de dalare a trotuarelor din zona centralã, ºi nu
numai. Andreea Mãrgineanþu

La Primãria Municipiului Lugoj,
Anul Nou vine cu schimbãri

Începutul de an a adus câteva schimbãri menite sã efi-
cientizeze activitatea Primãriei Municipiului Lugoj. Ast-
fel, la Compartimentul Cadastru, locul domnului Ioan
ªamºudean este ocupat de Nicolae Bolborea, în timp ce
în cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv,
în locul doamnei Lia Rãduþ a fost numitã Luminiþa
Andraº. 

Tot la început de an, edilul ºef a solicitat tuturor birou-
rilor ºi compartimentelor din cadrul Primãriei întocmi-
rea raportului de activitate. Rezultatele relevate de aceste
rapoarte vor constitui baza noii organigrame pe care
domnul primar intenþioneazã sã o propunã Consiliului
Local Municipal. Principiul avut în vedere în acest sens
este elaborarea unei organigrame suple, bazate pe trei di-
recþii, trei servicii ºi trei birouri. 

Andreea Mãrgineanþu

Tichete sociale 
pentru pensionari
Primarul municipiului Lugoj ºi-a exprimat intenþia de

a introduce noþiunea de „tichet social”, adresat pensio-
narilor cu o situaþie financiarã precarã. Pentru aceasta,
vor fi efectuate o serie de anchete sociale ºi medicale,
care sã stabileascã beneficiarii acestei facilitãþi. Tichetele
se vor acorda lunar ºi vor avea o valoare cuprinsã între 60
– 90 lei. Potrivit prevederilor bugetare pe anul în curs, cu
cei 300.000 lei alocaþi în acest sens pot fi acordate aseme-
nea tichete pentru circa 250 de pensionari.

Andreea Mãrgineanþu

Proiecte noi pentru 2010
Municipalitatea intenþioneazã demararea unui proiect de
amenajare a malului Timiºului, pe porþiunea cuprinsã în-
tre Podul de Fier ºi Piaþa Agroalimentarã „George Coº-
buc”. Este vorba despre lãrgirea ºi dalarea aleii pietonale,
în scopul asigurãrii siguranþei pietonilor care circulã în
aceastã zonã. 
Un alt proiect iniþiat de ºeful executivului are în vedere
strada Viorelelor din cartierul Cotu Mic. Domnul primar
a înºtiinþat cetãþenii din zonã, care au obþinut autorizaþii
pentru construirea de garaje ºi nu s-au încadrat în
termenul legal de construcþie, cã acestea vor fi scoase din
nou la licitaþie. Municipalitatea va asigura asfaltarea cãi-
lor de acces cãtre garaje, precum ºi sistemul de iluminat. 

Andreea Mãrgineanþu

Edilul ºef al municipiului Lugoj s-a
întâlnit, la sfârºitul anului trecut, cu
foºtii primari – domnii Sorin Stragea
ºi Marius Martinescu, cu fostul vice-
primar Iosif Poszar, precum ºi cu
domnul senator Ilie Sîrbu, în dorinþa
de a obþine concursul acestora la dez-
voltarea oraºului în anul 2010.

În acest sens, domnul primar a a-
vut deja o discuþie cu domnul Iosif
Poszar, referitor la proiectele dema-
rate în parteneriat cu Ministerul Me-
diului, coordonat în prezent de un
ministru UDMR. Este vorba despre
alimentarea cu apã, reabilitarea reþe-
lei de canalizare ºi modernizarea sta-
þiei de epurare. În ceea ce priveºte
reabilitarea alimentãrii cu apã ºi a ca-
nalizãrii, ºeful executivului a þinut sã
sublinieze faptul cã lucrãrile realizate
în 2009 - 5 milioane lei, respectiv 4,3
milioane lei – au avut o valoare cât în
toþi cei 12 ani de dinainte.

Noua administraþie are o politicã

diferitã privind alimentarea cu apã.
Astfel, a fost realizatã aducþiunea de
la Uzina de Apã nr. 1, pânã pe strada
Fãgetului, respectiv pânã la Staþia de
Pompare, aflatã în curs de execuþie.

În limita posibilitãþilor financiare,
toþi consumatorii vor fi alimentaþi cu
apã pe conducta nouã, iar pe conduc-
ta veche va fi o alimentare paralelã.
Pentru 2010 este prevãzutã alimen-
tarea pe conducta nouã a zonei Dea-
lul Viilor ºi a strãzilor Fãgetului, Va-
sile Alecsandri, 13 Decembrie, Cloº-
ca, precum ºi a tuturor microraioane-
lor. Valoarea estimatã a lucrãrilor
este de 8-10 milioane de lei.

Discuþiile purtate cu domnii Sorin
Stragea ºi Marius Martinescu au avut
ca obiect obþinerea unei suprafeþe de
27 ha teren din patrimoniul Ministe-
rului Apãrãrii Naþionale, precum ºi a-
locarea fondurilor necesare reabili-
tãrii termice a blocurilor.

Cu domnul senator Ilie Sîrbu a
fost discutatã iniþiativa construcþiei u-
nei fabrici de prelucrare a produselor
agricole din zonã, pentru a veni în
sprijinul legumicultorilor locali. 

Andreea Mãrgineanþu

(continuare din pag. 1)
Primul proiect elaborat

ºi implementat de Biroul
Management Proiecte Eu-
ropene – „Accesul romilor
la facilitãþile locale - Reabi-
litarea drumului de acces
dintre Mãguri ºi Lugoj” - a
fost câºtigat în toamna anu-
lui 2004. Cu o valoare tota-
lã de peste 220 mii Euro,
proiectul a avut drept re-
zultat principal asfaltarea
unei porþiuni de 2,8 km
din drumul care leagã Lu-
gojul de Mãguri. Astfel, a
fost facilitatã deplasarea în
oraº a locuitorilor din cele
douã sate aparþinãtoare
Lugojului. În acelaºi an, la
interval de doar câteva sãp-
tãmâni, Primãria Munici-
piului Lugoj a obþinut fi-
nanþare europeanã pentru
proiectul „Competenþã ºi
calitate în administraþia lo-
calã”. În valoare totalã de
circa 20 mii Euro, proiec-
tul a avut drept scop in-
struirea funcþionarilor pu-
blici în vederea obþinerii
permisului ECDL, precum
ºi dotarea cu echipamente
ºi licenþe IT. Pentru cetãþe-
nii oraºului, acest lucru a
însemnat o vizibilã îmbu-
nãtãþire a calitãþii actului
public, prin diminuarea
timpului de soluþionare a
cererilor. 

Experienþa acumulatã s-
a materializat prin câºtiga-
rea ºi implementarea cu
succes a proiectului „Lugo-
jul, un oraº mai curat – mai

european. Reabilitarea sis-
temului de gestionare a de-
ºeurilor în municipiul Lu-
goj”. Cu o valoare de peste
665.000 Euro, acesta a fost
ºi cel mai de anvergurã
proiect câºtigat de cãtre Bi-
roul Management Proiecte
Europene. Prin implemen-
tarea acestui proiect, s-a
obþinut un sistem perfor-
mant de colectare a deºeu-
rilor la nivelul municipiu-
lui. La finalul proiectului,
toate utilajele ºi echipa-
mentele achiziþionate au
fost transmise în folosinþã
gratuitã Societãþii “Sal-
prest” Lugoj. 

În domeniul social, Bi-
roul Management Proiecte
Europene a câºtigat finan-
þare europeanã pentru
douã proiecte, în valoare
totalã de peste 100.000
Euro. Este vorba despre

construirea în Lugoj a unui
cãmin pentru gãzduirea ºi
îngrijirea persoanelor
vârstnice, respectiv a unui
centru comunitar de spri-
jin pentru prevenirea a-
bandonului ºcolar la Mã-
guri. Cele douã proiecte au
fost ulterior implementate
de cãtre Direcþia de Asis-
tenþã Socialã Comunitarã.  

Pentru promovarea tu-
rismului în zona Lugojului,
în anul 2008 a fost imple-
mentat proiectul „Signs to
the Future”, în valoare to-
talã de aproape 60.000 Eu-
ro. Fondurile europene au
fost destinate conceperii ºi
editãrii unor cãrþi poºtale
ºi a unor broºuri de pre-
zentare a principalelor a-
tracþii turistice ale zonei,
precum ºi amplasãrii unor
panouri de informare tu-
risticã ºi a unor indicatoare

de ghidare spre principale-
le obiective turistice din zo-
na Lugojului. Unul dintre
cele mai însemnate proiec-
te cu finanþare europeanã
s-a încheiat cu succes la
sfârºitul lunii noiembrie
2009. Este vorba despre
„Expo Lugoj-Vârºeþ – Îm-
preunã spre un viitor mai
bun”, cu o valoare de peste
200.000 Euro, proiect care
a avut drept scop promova-
rea relaþiilor de parteneriat
între Lugoj ºi oraºul înfrã-
þit Vârºeþ. Cea mai impor-
tantã activitate în cadrul
proiectului o reprezintã or-
ganizarea expoziþiei „Expo
Lugoj-Vârºeþ”, eveniment
care a reunit peste 30 de
firme din cele douã oraºe. 

În prezent, biroul lu-
creazã la implementarea
proiectului „Paºi spre o
dezvoltare durabilã – Ela-
borarea Strategiei de Dez-
voltare a Municipiului Lu-
goj”. Având o valoare totalã
care depãºeºte 220.000 lei,
proiectul are drept finalita-
te elaborarea strategiei de
dezvoltare a municipiului
Lugoj, prin care se vor sta-
bili principalele coordona-
te ºi direcþii pe care se va a-
xa dezvoltarea oraºului în
urmãtorii 7 ani. 

Un alt proiect câºtigat în
urmã cu doi ani a adus mu-
nicipalitãþii aproape 9,5
milioane lei, sumã destina-
tã modernizãrii Staþiei de
Epurare a municipiului Lu-
goj. Proiectul este în pre-
zent implementat de cãtre
Biroul Investiþii din cadrul
Primãriei Municipiului Lu-
goj. 

Andreea Mãrgineanþu
Biroul Management
Proiecte Europene
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Încã din clasele prima-
re, tânãra gimnastã trebuia
sã facã faþã unui program
foarte încãrcat: se studiau
materiile principale, iar
antrenamentele durau
ºase-opt ore pe zi. Sportivii
de performanþã stãteau la
internat, separat de cei-
lalþi. Sportiva de mare va-
loare a dominat gimnastica
femininã mondialã la înce-
putul anilor ’90. Astfel, ea
a fost campioanã mondialã
la Indianapolis (S.U.A.) în
1991, campioanã europea-
nã la Paris (Franþa) în
1992, dublã campioanã o-
limpicã la Barcelona (Spa-
nia) în 1992, ºi, din nou,
campioanã mondialã la
Birmingham (Anglia) în
1993. În circuitul competi-

þional internaþional, Lavi-
nia Miloºovici s-a afirmat
ca o gimnastã de un extra-
ordinar succes, reuºind sã
urce pe podium la fiecare
Campionat Mondial ºi
ediþie a Jocurilor Olimpice
între anii 1991 ºi 1996. 

Deºi a fost atât de aproa-
pe de cucerirea unei me-
dalii de aur la individual
compus, nu existã nicio
disputã cu privire la impac-
tul pe care l-a avut asupra
mai tinerelor colege de e-
chipã. Sub îndrumarea ei,
România a câºtigat titlurile
mondiale pe echipe la edi-
þiile din 1994 ºi 1995. De a-
semenea, Lavinia Miloºo-
vici a condus echipa Româ-
niei la câºtigarea medaliei
de bronz la Jocurile Olim-
pice din 1996 (Atlanta,
S.U.A.), în ciuda numeroa-
selor accidentãri neaºtep-

tate care au sãrãcit echipa
de unele dintre gimnastele
de bazã. 

În final, echipa a avut în

componenþa sa doar ºase
gimnaste faþã de cele ºapte
la care avea dreptul.
Echipa României a fost în-

totdeauna renumitã pen-
tru spiritul de echipã, iar
Lavinia Miloºovici a fãcut
parte din aceastã tradiþie.
În competiþiile pe echipe,
întotdeauna a fost vãzutã
îmbrãþiºându-ºi colegele,
felicitându-le pentru exe-
cuþiile reuºite ºi încurajân-
du-le dupã ratãri.

La Jocurile Olimpice
din 1996 (Atlanta, S.U.A.),
Lavinia a avut deosebita
ºansã de a-ºi îmbunãtãþi
performanþa anterioarã,
medalia de bronz câºtigatã
la Barcelona. 

Deºi “Milo”, aºa cum i se
mai spune, a fost trecutã
cu vederea pe parcursul în-
tregii competiþii, consis-
tenþa execuþiilor i-au per-
mis sã câºtige avantaj în de-
trimentul rivalelor sale ºi
sã devinã prima gimnastã,
de la Nadia Comãneci,
care reuºeºte sã urce pe
podiumul olimpic la douã
ediþii consecutive ale Jocu-
rilor Olimpice. 
De asemenea, colegele ei
de echipã, Gina Gogean ºi

Simona Amânar, au scris
pagini de istorie, Gina câº-
tigând argintul, iar Simona
bronzul, la egalitate cu
“Milo”. Astfel, echipa Ro-
mâniei devine una dintre
puþinele echipe care reu-
ºeºte sã aibã pe podium
toate sportivele înscrise în
concursul de la proba de
individual compus. 

Cea mai strãlucitoare
realizare din cariera ei de
gimnastã este aceea de a fi
câºtigat un titlu mondial
sau olimpic la fiecare apa-
rat, performanþã pe care
nici una din aprigele ei
rivale nu a reuºit sã o reali-
zeze. Într-adevãr, Lavinia a
fost prima gimnastã, de la
Vìra Èáslavská (din Ce-
hoslovacia), care a obþinut
aceastã performanþã.

Lavinia Miloºovici este
cel mai tânãr Cetãþean de
Onoare al municipiului
Lugoj. Când a primit acest
titlu, în 1992, avea numai
16 ani. Titlul i-a fost confe-
rit, în cadru sãrbãtoresc, la
18 decembrie 1992. 
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Cetãþeni de Onoare:

Lavinia Miloºovici - campioanã 
mondialã ºi olimpicã la gimnasticã 

Andreea Mãrgineanþu
Biroul Management
Proiecte Europene

Fosta mare sportivã, cel mai tânãr Cetãþean de Onoare al Lugojului
Lavinia Miloºovici s-a nãscut la Lugoj, în 21 octombrie

1976. A început gimnastica la patru ani, iar în clasa I a
plecat la Deva ºi a urmat ºcoala sportivã din acel oraº.
Sportivã de mare valoare, Lavinia Miloºovici a dominat
gimnastica femininã mondialã la începutul anilor ‘90. 

Primãria Municipiului Lu-
goj a încheiat recent un
parteneriat cu Consiliul
Elevilor, în scopul derulã-
rii unor acþiuni care sã im-
plice participarea elevilor
lugojeni. Invitatã sã partici-
pe la conferinþa de presã a

primarului, domniºoara
Alina Sângeorzan, repre-
zentanta acestei organiza-
þii, a prezentat jurnaliºtilor
acþiunile pe care intenþio-
neazã sã le întreprindã în
cursul anului 2010.
Pe lista de prioritãþi a Con-

siliului Elevilor Lugoj este
organizarea unui bal al li-
ceelor, o acþiune de team-
building, menitã sã înlocu-
iascã concurenþa dintre li-
ceele lugojene cu o relaþie
de colaborare. 
Un asemenea bal ar avea ºi
un scop caritabil, primul
caz adus în atenþia licee-
nilor fiind cel al lui Cris-
tian Bogeanu, care are ne-
voie de o sumã consistentã
de bani pentru efectuarea
tratamentului de cancer
limfatic.
Cristian Bogeanu, în vârstã
de 32 de ani, este student
la douã facultãþi, e cãsãto-
rit ºi are un bãieþel în vâr-
stã de cinci ani. Pentru
boala de care suferã, Cris-
tian are nevoie de un trata-

ment evaluat iniþial la su-
ma de 25.000 dolari, sumã
pe care reuºise sã o strângã
din donaþii. Din pãcate
însã, odatã ajunºi la clini-
cã, soþii Bogeanu au desco-
perit cã aceºti bani sunt su-
ficienþi doar pentru o lunã
de tratament, fiind nece-
sari alþi 50.000 dolari pen-
tru un tratament complet. 
Pentru a veni în ajutorul
soþilor Bogeanu, Consiliul
Elevilor va organiza la
sfârºitul lunii martie un
prim bal al liceelor. 
Astfel, pe lângã banii ob-
þinuþi din preþul biletelor,
liceenii vor contacta ºi o
serie de firme din Lugoj,
în speranþa obþinerii unor
sponsorizãri.

Andreea Mãrgineanþu

Elevii lugojeni se 
implicã în acþiuni caritabile

În urma strângerii de fon-
duri din cadrul campaniei
„S.O.S. Spitalul Municipal
are nevoie de ajutorul
tãu”, membrii Junior
Chamber Lugoj au partici-
pat efectiv la renovarea la-
boratorului de analize din
cadrul spitalului lugojean.

Laboratorul de analize
nu a mai fost renovat din
anul 1985, astfel cã, me-
mbrii JCI au zugrãvit acest
spaþiu, au vopsit uºile ºi
ferestrele, au înlocuit gru-
purile sanitare ºi au efec-
tuat lucrãri de igienizare.  

Preºedintele JCI Lugoj,

Cãlin Becheru a declarat:
„Având în vedere rezulta-
tele obþinute anul trecut,
urnele vor rãmâne în ace-
leaºi locaþii ºi în 2010, iar
când se va aduna o sumã
consistentã de bani se va
stabili împreunã cu condu-
cerea Spitalului un alt o-

biectiv care va fi renovat”. 
De asemenea, la întâlni-

rea de la începutul anului,
membrii JCI Lugoj au sta-
bilit calendarul acþiunilor
ce vor fi întreprinse în
2010. 

În acest context, la A-
dunarea Generalã a JCI

România, ce s-a desfãºurat
la Timiºoara în perioada 9
- 10 ianuarie 2010, repre-
zentanþii lugojeni au pro-
pus organizarea conferin-
þei internaþionale „Danube
Conference”, în 2011, la
Lugoj. 

La aceastã conferinþã

vor participa organizaþii
ale JCI din þãrile riverane
Dunãrii. 

„Pentru organizarea
conferinþei avem deja a-
cordul ºi sprijinul declarat
al municipalitãþii”, a pre-
cizat Cãlin Becheru.

Ramona Þãranu

Laboratorul de analize din cadrul Spitalului Municipal Lugoj a fost renovat

Teren de sport
în Cotu Mic
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În cursul lunii ianuarie
au demarat lucrãrile la
ªcoala Generalã cu clasele
I-VIII "Eftimie Murgu".
Este vorba despre con-
strucþia unei pasarele care
sã facã legãtura între cele
douã corpuri ale clãdirii,
respectiv asigurarea insta-
laþiei termice pentru noua

construcþie. În acest con-
text, edilul ºef a anunþat
rezilierea contractului cu
firma care deþinea spaþiul
comercial vis-a-vis de ºcoa-
lã, lângã pasarela pietona-
lã din cartierul Cotu - Mic.
Aici urmeazã sã se constru-
iascã un nou teren de
sport. A. Mãrgineanþu
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(continuare din 
Monitorul nr. 7)
Prin HCL nr.

95/26.03.2009 s-a con-
stituit Comisia de avizare a
cererilor de organizare a
adunãrilor publice. 

Prin HCL nr.
96/26.03.2009 s-a aprobat
Planul Urbanistic Zonal  –
„Locuinþe   - str. Spinanþei
Fn, Lugoj”, etapa I. 

Prin HCL nr.
97/26.03.2009 s-a aprobat
Planul Urbanistic Zonal  –
„Lotizãri   - str. Buziaºului
Fn. Lugoj”, etapa III.

Prin HCL nr.
102/26.03.2009 s-a
aprobat Regulamentul pri-
vind modul de executare a
lucrãrilor de intervenþii pe
domeniul public al
municipiului Lugoj. 

Prin HCL nr.
104/26.03.2009 s-a modifi-
cat  Hotãrârea Consiliului
Local nr. 46 din
29.03.2001, privind consta-
tarea ºi sancþionarea unor
fapte contravenþionale în
sectorul de gospodãrie co-
munalã ºi locativã, altele
decât cele din sectorul de
salubrizare. 

Prin HCL nr.
115/16.04.2009 au fost a-
probate listele privind or-
dinea de prioritate în solu-
þionarea cererilor  de locu-
inþe ANL  pentru tineri,
destinate închirierii.

Prin HCL nr.
125/29.04.2009 s-a
aprobat Planul Urbanistic
de Detaliu  –“Locuinþã
P+M  - str. Mãrãºeºti nr. 14
- Lugoj”. 

Prin HCL nr.
135/08.05.2009 s-a apro-
bat trecerea din domeniul
public în domeniul privat
al municipiului Lugoj, a u-
nei suprafeþe de 8,0304 ha

situate în municipiul Lu-
goj.

Prin HCL nr.
136/08.05.2009 a fost a-
probatã preluarea deºeuri-
lor menajere nepericuloa-
se de la comunele aronda-
te municipiului Lugoj.

Prin HCL nr.
138/18.05.2009 s-a apro-
bat realizarea unor investi-
þii din sumele obþinute în
urma  derulãrii emisiunii
de obligaþiuni pe piaþa in-
ternã de capital. 

Prin HCL nr.
140/27.05.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic de
Detaliu  –“Locuinþã P+1E -
str. Caransebeºului nr. 57 -
Lugoj”. 

Prin HCL nr.
144/27.05.2009 s-au stabi-
lit impozitele ºi taxele loca-
le în municipiul Lugoj

pentru anul fiscal 2010. 
Prin HCL nr.

145/27.05.2009 s-a apro-
bat înfiinþarea Serviciului
Creºe în cadrul Direcþiei
de Asistenþã Socialã Comu-
nitara din subordinea Con-
siliului Local al Munici-
piului Lugoj. 

Prin HCL nr.
146/27.05.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic Zo-
nal  – “Lotizãri pentru lo-
cuinþe – str. Strugurilor,
zona Poalele Viilor, UTR
23 Lm – Lugoj”.

Prin HCL nr.
147/27.05.2009 s-a apro-
bat lista blocurilor de locu-
inþe ce urmeazã a se inclu-
de în Programul naþional
multianual privind creºte-
rea performanþei energe-
tice la blocurile de locuin-
þe, pentru anul 2009.

Prin HCL nr.
148/27.05.2009 s-au apro-
bat Regulile generale pri-
vind condiþiile de funcþio-
nare a unitãþilor de comerþ
ºi prestãri servicii pe raza
municipiului Lugoj.

Prin HCL
nr.149/10.06.2009 s-a a-
probat trecerea din dome-
niul public în domeniul
privat al municipiului Lu-
goj, a porticului “Arc de
Triumf”, situat în munici-
piul Lugoj pe DN 6 la km
8+400 la intrarea dinspre
Timiºoara, în vederea de-
molãrii acestuia, pentru
continuarea lucrãrilor la
ºoseaua de centurã.

Prin HCL nr.
192/14.08.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic Zo-
nal  – “Lotizãri pentru lo-
cuinþe   - str. Lalelelor - Lu-

goj – UTR 16Lm”.
Prin  HCL nr.

193/14.08.2009 s-a modifi-
cat Hotãrârea Consiliului
Local nr. 165 din
30.06.2005 privind aproba-
rea Regulamentului de or-
ganizare ºi desfãºurare a tr-
aficului greu ºi de avizare a
parcãrii autovehiculelor
care efectueazã transport
de marfã ºi persoane în
municipiul Lugoj.

Prin HCL nr.
194/27.08.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic Zo-
nal  – “Lotizãri pentru lo-
cuinþe  - str. Zorilor - Pan-
selelor - Lugoj”. 

Prin HCL nr. 198 din
27.08.2009 s-a modificat
Hotãrârea Consiliului Lo-
cal nr. 159 din 30.06.2009
privind stabilirea nivelului
alocaþiei zilnice de hranã,
a costului mediu lunar de
întreþinere  ºi a contribu-
þiei pãrinþilor/reprezen-
tanþilor legali la întreþine-
rea copiilor în creºele din
cadrul Direcþiei de Asis-
tenþã Socialã Comunitarã -
Serviciul Creºe - din
subordinea Consiliului Lo-
cal al Municipiului Lugoj.

Prin HCL nr.
211/07.09.2009 s-a acordat
avizul de principiu  pentru
înfiinþarea unui Centru de
Resurse pentru Educaþie ºi
Dezvoltare (CRED) în mu-
nicipiul Lugoj.  

Prin HCL nr.
215/29.09.2009 s-a însuºit
proiectul Stemei munici-
piului Lugoj. 

Prin HCL nr.
226/29.09.2009 s-a modifi-
cat Hotãrârea Consiliului
Local nr. 133 din
29.06.2006 privind stabili-
rea nivelului alocaþiei de
hranã ºi a contribuþiei pã-
rinþilor la întreþinerea co-

piilor în grãdiniþele din
municipiul Lugoj. 

Prin HCL nr.
236/29.10.2009 s-a acordat
avizul preliminar pentru
reactualizarea PUG –
municipiul Lugoj. 

Prin HCL nr.
237/29.10.2009 s-a
aprobat Planul Urbanistic
Zonal  – Locuinþã ºi spaþiu
comercial - modificare
regim de înãlþime – propu-
nere finalã P+3E+2Er – str.
Someºului, nr. 7, Lugoj.

Prin HCL nr.
240/29.10.2009 au fost avi-
zate taxele ºi tarifele practi-
cate de unitãþile învãþã-
mântului preuniversitar de
stat,  pentru anul ºcolar
2009 – 2010.

Prin HCL nr.
246/29.10.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic Zo-
nal  – lotizãri pentru locu-
inþe – str. Buziaºului, etapa
a  IV – a, Lugoj.

Prin HCL nr.
247/29.10.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic Zo-
nal  –  Lotizãri - str. Dece-
bal, Lugoj – UTR 12 –
Dezvoltãri locuinþe.

Prin HCL nr.
248/29.10.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic de
Detaliu  – Construcþie lo-
cuinþã P+M  - str. A. Vlaicu,
nr. 11, Lugoj - UTR 9 Lm.

Prin HCL nr.
249/29.10.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic de
Detaliu  – “Construcþie lo-
cuinþã P+M  - str. Coloman
Wallisch, nr. 29, Lugoj –
UTR  4 Lm”.

Prin HCL nr.
260/26.11.2009 s-a apro-
bat Planul Urbanistic Zo-
nal  – “Zona  M.A.N. Lugoj-
pentru lotizare locuinþe ºi
funcþiuni complementa-
re”.  

AAccttiivviittaattee  iinntteennssãã  aa  eeddiilliilloorr  llooccaallii

Contribuabilii persoane
fizice beneficiazã de redu-
cere sau scutire, dupã caz,
dar nu mai mult de 750 lei,
la plata impozitului dato-
rat pentru locuinþa de do-
miciliu, în cazul în care
aceºtia se obligã ca în anul
în care beneficiazã de a-
ceastã facilitate fiscalã
(2010) sã execute lucrãri
de reparaþii la imobilele în
care locuiesc. 

Pentru a beneficia de a-
ceastã facilitate, contribua-
bilii trebuie sã realizeze u-
na dintre urmãtoarele lu-
crãri: înlocuire tâmplãrie
exterioarã la clãdiri cu
tâmplãrie din geam termo-
pan; înlocuire acoperiºuri
tip terasã cu acoperiºuri tip
ºarpantã cu refacerea aco-
periºurilor vechi tip ºar-
pantã; izolaþii termice ºi hi-
dro la faþadele ºi terasele

imobilelor; refacerea faþa-
delor imobilelor (reten-
cuire, zugrãvire, alte soluþii
tehnice, cât ºi refacerea
faþadelor unde existã
tencuialã ºi ornamente). 

În cazul monumentelor
istorice, precum ºi pentru
înlocuirea acoperiºurilor
tip terasã cu acoperiºuri tip
ºarpantã, este necesarã au-
torizaþie de construire.
Pentru a beneficia de a-
ceastã facilitate, lucrãrile a-
mintite mai sus vor fi exe-
cutate de contribuabili în
cursul anului 2010. 

Scutirea se acordã per-
soanelor fizice numai
pentru locuinþa de domici-
liu, certificatã de copia bu-
letinului de identitate al
solicitantului, cu excepþia
locuinþelor cuprinse în
programul de reabilitare
termicã în anul 2010.

Fotografiile
imobilului dovedesc

lucãrile executate

Dupã terminarea lucrã-
rii, persoanele care solicitã
scutirea trebuie sã depunã
documente justificative la
Compartimentul Urba-
nism - Mediu: copii de pe
facturi ºi chitanþe fiscale,
copii de pe buletinele de
identitate ale proprietari-
lor cu adresa de domiciliu,
copie autorizaþie de con-
struire (dacã este cazul),
extras de carte funciarã in
extenso, nu mai vechi de
30 de zile, în copie (pentru
Asociaþii de Proprietari),
tabele cu persoanele care
fac parte din Asociaþia de
Proprietari, semnat ºi
ºtampilat, de cãtre admi-
nistratori ºi fotografii reali-
zate înainte ºi dupã termi-

narea lucrãrilor.
Contribuabilii benefi-

ciazã de aceastã facilitate
în cazul în care, la data de-
punerii cererii de solicitare
a scutirii, nu figureazã în e-
videnþele fiscale cu rãmã-
siþã. 

Verificarea îndeplinirii
acestei condiþii se va rea-
liza de cãtre Direcþia Impo-
zite ºi Taxe, Executori Bu-
getari. Cererea se depune
la Compartimentul Urba-
nism - Mediu. Scutirea de
la plata impozitului pe clã-
dire se acordã, pentru în-
treg anul 2010, de cãtre Di-
recþia Impozite ºi Taxe, E-
xecutori Bugetari pe baza
referatului întocmit de
cãtre Compartimentul Ur-
banism - Mediu.

Mihaela ªtefãnescu

Izolarea casei îi scuteºte 
pe proprietarii lugojeni de impozit

Buget generos
ªeful executivului lugo-

jean discutã în aceste zile
cu direcþiile, serviciile ºi bi-
rourile din cadrul Primã-
riei, în vederea elaborãrii
proiectului de buget pe a-
nul în curs. La capitolul in-
vestiþii, noul buget preve-
de sume pentru asfaltarea
a 39 de strãzi din munici-
piu, dalarea unei suprafeþe
de 10.000 mp de trotuare,
renovarea clãdirii Primã-
riei, execuþia unei noi pie-
þe agroalimentare, reabili-
tarea cãii de acces dintre
Podul de Fier ºi Piaþa
„George Coºbuc”, întocmi-

rea proiectului de execu-
þie a unui pod pietonal în-
tre Piaþã ºi cartierul
ªtrand, organizarea con-
cursului de soluþii pentru
amenajarea fostului Cine-
matograf „Victoria”. Acela-
ºi proiect de buget alocã
sume generoase pentru ce-
le douã creºe din munici-
piu, precum ºi pentru în-
fiinþarea unei noi creºe în
cartierul Josif Constantin
Drãgan, pentru care au
fost deja primite 24 de so-
licitãri din partea pãrinþi-
lor. 

Andreea Mãrgineanþu

Cartier nou în Lugoj
Planul Urbanistic Gene-

ral al Municipiului Lugoj a
primit deja avizul Consiliu-
lui Judeþean ºi cel al Minis-
terului Culturii.

În aceste zile se aºteaptã
avizele din partea Ministe-
rului Apãrãrii Naþionale,
respectiv din partea Minis-
terului Dezvoltãrii Regio-
nale. În perspectivã, edilul
ºef ºi-a exprimat intenþia
de a comasa Grupul ªcolar

„ªtefan Odobleja” cu Gru-
pul ªcolar „Valeriu Bra-
niºte”, în condiþiile scãde-
rii tot mai accentuate a nu-
mãrului de elevi. În locul
unitãþii ºcolare de pe stra-
da Timiºoarei, se va ame-
naja un nou cartier de lo-
cuinþe sociale, proiect care
ar rezolva cea mai mare
parte a cazurilor sociale
din oraº. 

Andreea Mãrgineanþu

C
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B
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Dupã ce în cuprinsul numãrului trecut al ziarului vã prezentam prima parte a bilanþului Consiliului Local
Municipal, continuãm cu expunerea principalelor hotãrâri adoptate de aleºii locali în cursul anului trecut
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Hotãrârea
privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale în municipiul Lugoj, pentru anul fiscal 2010

C
M
Y
B

C
M
Y
B

Art.1. Se stabilesc im-
pozitele ºi taxele locale pen-
tru anul fiscal 2010, dupã
cum urmeazã:

a) nivelurile stabilite în
sume fixe sunt prevãzute în
Anexa nr. 1 la prezenta H-
otãrâre,  care cuprinde im-
pozitele ºi taxele locale pen-
tru anul 2010;

b) cota de impozitare
care se aplicã valorii de in-
ventar a clãdirii, la calcula-
rea impozitului pe clãdiri
datorat de persoanele juridi-
ce, în cazul unei clãdiri care
a fost reevaluatã în ultimii 3
ani anteriori anului fiscal de
referinþã, prevãzutã la art.
253 alin. (2) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fis-
cal, modificatã ºi comple-
tatã, se stabileºte la 1,4%;

c) cota de impozitare
care se aplicã valorii de in-
ventar a clãdirii, la calcula-
rea impozitului pe clãdiri

datorat de persoanele juridi-
ce, în cazul unei clãdiri care
nu a fost reevaluatã în ulti-
mii 3 ani anteriori anului fis-
cal de referinþã, prevãzutã la
art. 253 alin. (6) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, modificatã ºi comple-
tatã, se stabileºte la 6%;

d) cota taxei pentru ser-
vicii de reclamã ºi publicita-
te, care se aplicã la valoarea
serviciilor de reclamã ºi pu-
blicitate, prevãzutã la art.
270 alin. (4) din Legea nr.
571/2003 privind Codul
Fiscal, modificatã ºi comple-
tatã, se stabileºte la 2,4%;

e) cota taxei hoteliere,
care se aplicã la tarifele de
cazare practicate de unitãþi-
le de cazare, prevãzutã la
art. 279 alin. (2) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, modificatã ºi comple-
tatã, se stabileºte la 1,2%.
Taxa hotelierã se datoreazã

pentru întreaga perioadã de
ºedere.

Art.2. (1) Bonificaþia
pentru persoanele fizice
prevãzutã la art. 255 alin.
(2), art. 260 alin. (2) ºi  art.
265 alin. (2) din Legea  nr.
571/2003 privind Codul Fis-
cal, modificatã ºi comple-
tatã, se stabileºte dupã cum
urmeazã:

a) în cazul impozitului
pe clãdiri, 10%;

b) în cazul impozitului
pe teren, 10%;

c) în cazul impozitului
pe mijloacele de transport,
10%.

(2) Bonificaþia pentru
persoanele juridice prevãzu-
tã la art. 255 alin. (2), art.
260 alin. (2) ºi  art. 265 alin.
(2) din Legea  nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, modifi-
catã ºi completatã, se stabi-
leºte dupã cum urmeazã:

a) în cazul impozitului

pe clãdiri, 5%;
b) în cazul impozitului

pe teren, 5%;
c) în cazul impozitului pe

mijloacele de transport, 5%.
Art.3. (1) Persoanele

care datoreazã taxa anualã
pentru afiºaj în scop de
reclamã ºi publicitate, în
condiþiile prezentei hotã-
râri, au obligaþia sã depunã
o declaraþie anualã la com-
partimentul de specialitate,
pânã la data de 31 ianuarie
2010, sub sancþiunile prevã-
zute de lege.

(2) Pentru panourile, a-
fiºajele sau structurile de afi-
ºaj amplasate în cursul anu-
lui, declaraþia de impunere
se depune la compartimen-
tul de specialitate în termen
de 30 de zile de la data in-
stalãrii acestora.

Art.4. (1) Procedura de
acordare a facilitãþilor fisca-
le categoriilor de persoane

fizice prevãzute la art. 286
alin. (3) din Legea nr. 571
din 2003 privind Codul Fis-
cal, modificatã ºi completa-
tã, este prevãzutã în Anexa
nr. 2. 

(2) Procedura, criteriile
ºi condiþiile de acordare a
scutirii la plata impozitului
pe clãdire datorat de cãtre
persoanele fizice pentru lo-
cuinþa de domiciliu pentru
anul 2010 este prevãzutã în
Anexa nr. 3.

Art.5. Taxele speciale
sunt prevãzute în Anexa nr.
4.

Art.6. Procedura de eli-
berare a autorizaþiei privind
desfãºurarea activitãþii de
alimentaþie publicã  este
prevãzutã în Anexa nr. 5.

Art.7. Lista care cuprin-
de actele normative prin
care s-au instituit impozitele
ºi taxele locale ºi Hotãrârile
Consiliului Local al Mu-

nicipiului Lugoj prin care s-
au instituit/stabilit impozite
ºi taxe  este prevãzutã în A-
nexa nr. 6.

Art.8. Lista care cuprin-
de actele normative ºi Ho-
tãrârile Consiliului Local al
Municipiului Lugoj în te-
meiul cãrora s-au acordat fa-
cilitãþi fiscale este prevãzutã
în Anexa nr.7.

Art.9. Prezenta Hot-
ãrâre intrã în vigoare înce-
pând cu anul fiscal 2010.

Art.10. La data intrãrii în
vigoare a prezentei, se revo-
cã Hotãrârea Consiliului Lo-
cal nr. 144 din 27.05.2009
privind stabilirea impozite-
lor ºi taxelor locale în muni-
cipiul Lugoj pentru anul  fis-
cal 2010.

Art.11. Îndeplinirea
prevederilor prezentei Ho-
tãrâri se încredinþeazã Di-
recþiei Impozite ºi Taxe,
Executori Bugetari.

Nr. 263 din 11.12.2009
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FAMILII:
1 HECKER CRISTIAN           
2 GONGOLA CALINA
GABRIELA   
3 TIRZIU ANCA                 
4 POLK VERONIKA             
5 CHIOREAN LOREDANA
GIULIA       
6 SEILER COSMIN
CRISTIAN    
7 BORCA VALENTIN
CRISTIAN           
8 GULYAS CAMELIA
AURORA          
9 ANDRAS VALERIU            
10 IENEA IRINA MARIA       
11 VIGH IOANA VIRGINIA   
12 BARANAI ALINA
LOREDANA            
13 MACHANET VIOREL
MIRCEA          
14 IONASCU COSMIN
NICOLAE          
15 DARVOS LOREDANA
ELENA     
16 PANTIR SCHIOPU
EMANUELA   
17 NETEDU NICUSOR         
18 POSTATNI ANDREEA
MARIANA  
19 CECLAN VERONICA
PAULA     
20 DANCS TANASE
GRIGORE      
21 CAPRARIU DANIELA
EUGENIA
22 DAVID DORU IOSIF        
23 BULIGA  LAURA

GABRIELA            |
24 LAUDACESCU TIBERIU  
25 BIRLIBA VASILE            
26 CIRJA ANGELICA
VERONICA   
27 MATEI MIRCEA
ADRIAN       
28 COSTI IOANA               
29 IONICA PAVEN TEOFIL
ADRIAN       
30 CAMPEANU DAN RELU  
31 LUPU MARIUTA              
32 CIOBANU
ALEXANDRU         
33 COVACI IULIANA
MANUELA     
34 BASICA VALERIU
PETRU     
35 BARTUS MARIANA
RALUCA           
36 MUSTEATA IOAN
SORIN       
37 BOZGAN CRISTINA
DANIELA   
38 DUMESCU VALENTIN
IONEL CLAUDIU         
39 ILCAU IENO                
40 TIRCOMNICU DANIEL
COSMIN 
41 MAGU BORKA FLORIN
ALIN MIHAI   
42 ARDELEAN SILVIUS
DACIAN 
43 SZABO IMRE                
44 IOVITA ANGELICA
FLORINA          
45 KOKORA ZOLTAN           
46 TOMA PETRU ADI           

47 MESZAROS FRANCISC     
48 VELESCU ENIKO             
49 TAMAS FLORIN              
50 GROZA IOAN                
51  BAKONYI IOSIF             
52 PETREUS IOAN              
53 BORCHESCU ADRIAN     
54 STOICA ERSILIA            
55 MURGU DANIELA
MELANIA    

REZERVÃ:
MARGINEANTU CRISTINA   

TINERI:
1 VARGA LUDOVIC
COSMIN      
2 NOVACOVICI NADIA        
3 FLORESCU ALINA
CRISTINA      
4 ISAC CRISTIAN
LAURIAN             
5 BARDAN ELENA              
6 PAULESCU OVIDIU           
7 RAICU CORINA              
8 BANGAU MARIUS
CONSTANTIN         
9 MARX  ADRIAN              
10 FEKETE
LACRAMIOARA        
11 SONDA MARIOARA
EMANUELA           |
12 DRAGAN OVIDIU
IONUT       
13 VARGA MELINDA            
14 BUBLEA CALIN GLAD

C
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Lista  de  repartizare
pentru  locuinþele  ANL

MMooddiiffiiccããrrii  aallee  iimmppoozziitteelloorr  ººii  ttaaxxeelloorr,,
llooccaallee  ssttaabbiilliittee  pprriinn  HHGG  995566//22000099
ººii  pprriinn  HHCCLL  226633//1111..1122..22000099

Prin Hotãrârea Consiliului
Local nr. 263 din 11 decembrie
2009 s-au adoptat noile niveluri
privind impozitele ºi taxele lo-
cale stabilite prin Hotãrârea de
Guvern 956/2009, fãrã a se mai
aplica ºi o majorare pe plan lo-
cal. Faþã de anul 2009, referitor
la impozite ºi taxe, au apãrut
urmãtoarele modificãri:

Pentru Persoane Juridice:
- cota de impozitare aplicatã

valorii de inventar, în cazul clã-
dirilor reevaluate  în ultimii 3
ani anteriori anului fiscal de re-
ferinþã, se stabileºte la 1,4%;

- cota de impozitare aplicatã
valorii de inventar, în cazul clã-
dirilor care nu au fost reevalua-
te  în ultimii 3 ani anteriori a-
nului fiscal de referinþã, se sta-
bileºte la 6%;

- cota taxei pentru servicii de
reclamã ºi publicitate, care se a-
plicã la valoarea contractului
serviciilor de reclamã sau publi-
citate se stabileºte la 2,4%;

- persoanele care datoreazã
taxa anualã pentru afiºaj în
scop de reclamã ºi publicitate
au obligaþia sã depunã o decla-
raþie pânã la data de 31 ianua-
rie 2010, sub sancþiunile prevã-
zute de lege;

- nivelul taxei în cazul unui

afiºaj situat în locul în care per-
soana deruleazã o activitate este
de 23 lei /mp sau fracþiune /
an;

- nivelul taxei în cazul oricã-
rui alt panou, afiºaj sau structu-
rã de afiºaj pentru reclamã sau
publicitate este de 16 lei /mp
sau fracþiune / an;

- cota taxei hoteliere care se
aplicã la tarifele de cazare prac-
ticate se stabileºte la 1,2%. Taxa
hotelierã se datoreazã pentru
întreaga perioadã de ºedere;

- bonificaþia în cazul impozi-
telor pe clãdiri, terenuri ºi mij-
loace de transport se stabileºte
la 5%.

Pentru Persoane Fizice:
- impozitele pentru clãdiri ºi

terenuri se majoreazã cu 20%;
- bonificaþia în cazul impozi-

telor pe clãdiri, terenuri ºi mij-
loace de transport se stabileºte
la 10%;

- se pãstreazã scutirile acor-
date la impozitele pe clãdiri, te-
renuri ºi mijloace de transport
pentru urmãtoarele categorii
de persoane:

- veterani de rãzboi;
- vãduve de rãzboi ºi vãduve-

le veteranilor de rãzboi care nu
s-au recãsãtorit;

- persoane prevãzute de Le-

gea 189/2000  ºi Decretul-Lege
118/1990;

- persoanele prevãzute în Le-
gea 341/2004;

- persoanele cu handicap
grav sau accentuat ºi cele înca-
drate în gradul I de invaliditate;

- persoanele al cãror venit
mediu lunar pe întregul an este
mai mic decât salariul minim
brut pe economie pot beneficia
de reducere sau scutirea de
platã a impozitului pe clãdirea
de domiciliu  ºi terenul aferent.

Termenele de platã:
- impozitele ºi taxele se plã-

tesc anual, în douã rate egale,
pânã la datele de 31 martie ºi
30 septembrie inclusiv;

- impozitele ºi taxele mai
mici de 50 lei se plãtesc integral
pânã la primul termen de platã,
adicã 31 martie.

PROGRAMUL 
CASIERIEI D.I.T.E.B.

Luni 8.00 - 15.00
Marþi 8.00 - 15.00
Miercuri 8.00 - 15.00, 

15.30-17.30
Joi 8.00 - 15.00
Vineri 8.00 - 14.00

Lucia Dumitrescu

ÎN ATENÞIA TINERILOR CARE AU
SOLICITAT  LOCUINÞE ANL

Primãria Municipiului Lugoj solicitã tinerilor ºi familiilor de
tineri în vârstã de pânã la 35 de ani, care au depus dosar în
vederea atribuirii unei locuinþe ANL, cã se impune
completarea dosarului cu eventualele modificãri survenite:
domiciliu, loc de muncã, numãr de membrii ai familiei etc.
Actele vor fi depuse la camera 211 pânã la data de 29.01.2010.
Fac excepþie cei la care s-au fãcut anchetele sociale ºi sunt pe
listele de repartiþie a locuinþelor, afiºate la Primãria
Municipiului Lugoj. 
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COMITETUL 
DE 
REDACÞIE

Muzeul de Istorie ºi Et-
nografie Lugoj a organizat,
la sfârºitul anului trecut, o
mini-expoziþie cu obiecte
etnografice, gãzduitã de
Grupul ªcolar „Aurel Vlai-
cu”, acþiunea fiind parte a
unui proiect gândit de
prof. Rodica Ivan ºi intitu-
lat „Valori culturale bãnã-
þene. Folclorul românesc
între autentic ºi kitsch”. 

Parteneriatul a însem-
nat în egalã mãsurã ºi o co-
laborare cu prof. Oana
Ivan (Universitatea „Dimi-
trie Cantemir”) ºi institu-
tor Carmen Groza (ªcoala
cu clasele I-IV Gavojdia).
Alocuþiunile manifestãrii
au fost susþinute de prof.
Rodica Ivan, care a prezen-
tat intenþiile proiectului,
muzeograful Rãzvan Pinca,
directorul Muzeului Lugoj,
care a vorbit despre istori-
cul acestei instituþii,  ºi
muzeograful Daciana Vuia,
care a reliefat diversitatea
culturii tradiþionale bãnã-
þene.

Nu poate fi decât lãuda-
bil demersul acestor das-
cãli, care propun elevilor
sã descopere ºi sã cunoascã
împreunã un obicei, cel al
ºezãtorii, dispãrut, din pã-

cate, în ultima jumãtate de
secol din satul tradiþional
bãnãþean.

Într-o lume bulversatã,
în care non-valorile sunt a-
desea supraevaluate, în
care kitsch-ul tinde sã sub-
stituie autenticul, ne bucu-
rã acest recurs la memoria
unor obiceiuri ce structu-
rau cotidianul satului bã-
nãþean de odinioarã.

Înregistrarea video a
manifestãrii a fost prezen-
tatã de cadrele didactice la
Cluj-Napoca, în perioada
11-13 decembrie 2009, în
cadrul sesiunii interna-
þionale de comunicãri
ºtiinþifice – „Canonul ºco-
lar. Canonul instituþiilor
culturale” organizatã de
Asociaþia Naþionalã a Pro-
fesorilor de Limba Româ-
nã, în colaborare cu Uni-
versitatea „Babeº – Bolyai”.

Obiceiuri de
Crãciun în Banat

În acelaºi context, Mu-
zeul de Istorie, Etnografie
ºi Artã Plasticã Lugoj a or-
ganizat, la Grupul ªcolar
„Aurel Vlaicu”, în colabo-
rare cu elevii ºi profesorii
acestei instituþii, manifesta-

rea cu titlul ‘’Obiceiuri de
Crãciun în Banat’’, acþiu-
nea fiind parte a unui pro-
iect de parteneriat. Studiile
susþinute în cadrul simpo-
zionului de muzeograful
Daciana Vuia (‘’Tradiþii ºi
obiceiuri de Crãciun speci-
fice zonei Lugojului’’) ºi
prof. Ibolya ªipoº (‘’Crã-
ciunul de odinioarã în sa-
tul Chizãtãu’’) au încercat
o reconstituire a obiceiuri-
lor ºi tradiþiilor bãnãþene
ordonate în jurul Crãciu-
nului, prezentãrile fãcând
apel la amintirile audito-
riului, cu siguranþã actant
direct în copilãrie al fasci-
nantei lumi a sãrbãtorilor
ºi cutumelor de iarnã. Sco-
pul declarat al acþiunii a
fost stârnirea interesului ti-
nerei generaþii vis-a-vis de
fascinanta diversitate a cul-
turii tradiþionale bãnãþene
care, din pãcate, înseamnã
din ce în ce mai puþin în a-
cest început de secol XXI,
într-o lume în care copiii
sunt nãscuþi ºi crescuþi în
proximitatea televizorului
ºi a PC-ului. Sub coordona-
rea prof. Emilia Alexia,
elevii au susþinut un mi-
niconcert de colinde.

Daciana Vuia

În ideea perpetuãrii în
memoria colectivã a i-
maginii acestor oa-
meni prestigioºi, Mu-

zeul de Istorie ºi Etnografie
Lugoj organizeazã, în luna
ianuarie 2010, trei manifes-
tãri dedicate aniversãrii a
140 de ani de la naºterea
poetului dialectal Victor
Vlad Delamarina (1870-
1896), respectiv a 160 de
ani de la naºterea avoca-
tului Coriolan Brediceanu
(1850 -1909).

Expoziþie dedicatã
scriitorului Victor
Vlad Delamarina

Simpozionul ºi Expozi-
þia „Creaþia dialectalã bã-

nãþeanã - Victor Vlad Dela-
marina” au avut loc joi, 14
ianuarie 2010, la Galeria
„Pro Arte”. Acþiunea a fost
realizatã în parteneriat cu
ªcoala de Arte Frumoase
„Filaret Barbu”, elevii aces-
teia susþinând un minireci-
tal instrumental. Despre
personalitatea ºi creaþia
scriitorului Victor Vlad De-
lamarina au susþinut alocu-
þiuni muzeografii Rãzvan
Pinca („Consideraþii cu
privire la viaþa culturalã
lugojeanã din perioada
formãrii intelectuale a lui

V.V. Delamarina”) ºi Dacia-
na Vuia („Personalitatea
lui Victor Vlad Delamari-
na”), prof.  dr. Constantin
Tufan Stan („Victor Vlad
Delamarina ºi familia sa”),
prof. conf. dr. Gheorghe
Luchescu  („Victor Vlad
Delamarina – primul scrii-
tor dialectal român”). Ex-
poziþia, care cuprinde o-
biecte din patrimoniul mu-
zeului (fotografii de epocã,
manuscrise, dactiloscripte,
partituri, obiecte ce au a-
parþinut familiilor Vlad,
Dobrin, I. Popovici Bãnã-

þeanu, G. Gârda etc.), poa-
te fi vizitatã pânã la sfârºi-
tul lunii ianuarie, la Gale-
ria “Pro Arte” Lugoj.

160 de ani de la
naºterea lui Coriolan

Brediceanu
Cel de-al doilea eveni-

ment organizat de Muzeul
de Istorie ºi Etnografie, în
colaborare cu elevii ºi pro-
fesorii Colegiului Naþional
„Coriolan Brediceanu”,
este intitulat “Personalitãþi
lugojene la ceas aniversar.
Coriolan Brediceanu – 160

de ani de la naºtere”. Lu-
crãrile simpozionului se
vor desfãºura în data de 27
ianuarie 2010, orele 12.00,
la Colegiul Naþional „C.
Brediceanu”. Despre im-
portanþa activitãþii politice
a avocatului ºi deputatului
lugojean Coriolan Bredi-
ceanu vor vorbi muzeogra-
ful Rãzvan Pinca („Activita-
tea susþinutã de C. Bredi-
ceanu la Congregaþiile Co-
mitatense”) ºi elevi ai cole-
giului. 

Un al treilea simpozion,
organizat de Muzeul de
Istorie ºi Etnografie Lugoj
în parteneriat cu profesorii
ºi elevii Grupului ªcolar
„Aurel Vlaicu”, dedicat U-
nirii Principatelor Române
realizatã de domnitorul A-
lexandru Ioan Cuza, a avut
loc marþi, 19 ianuarie
2010, orele 14.00, în cadrul
acestui liceu. Politica inter-
nã ºi externã a domnitoru-
lui Alexandru I. Cuza ºi
modernizarea statului ro-
mân au fost temele aborda-
te în alocuþiunile muzeo-
grafului Daciana Vuia
(„Probleme economice ºi
sociale în timpul domniei
lui Alexandru I. Cuza”),
prof. Ibolya ªipoº („Rela-
þiile lui Alexandru I. Cuza
cu Transilvania”) ºi prof.
Marcel Drãgan („Alexan-
dru Ioan Cuza ºi mon-
struasa coaliþie”).

Valori culturale bãnãþene
ALEXANDRU  IOAN  CUZA

24  ianuarie  2010  –  190  de  ani  de
la  naºterea  Domnitorului  

Primul Domnitor al Principatelor
Unite (1859-1862) ºi al României
(1862-1866), Alexandru Ioan Cuza,
descendent al unei vechi familii de
boieri moldoveni, s-a nãscut la 20
martie/1 aprilie 1820, în oraºul Bâr-
lad. Dupã terminarea studiilor gim-
naziale la Iaºi, a plecat la Paris,
unde ºi-a luat diploma de bacalau-
reat în litere. Reîntors în þarã, a in-
trat ,în septembrie 1837, cadet în
cadrul armatei, adicã aspirant la
gradul de ofiþer. S-a cãsãtorit la 30
aprilie 1844 cu Elena Rosetti, fiica
unei familii de viþã boiereascã din
Moldova. De reþinut este cã Al. I.
Cuza a refuzat sã primeascã robii
daþi Elenei pe foaia de zestre. În vâl-
toarea Revoluþiei din 1848, Cuza,
iubitor al progresului ºi slujitor de-
votat al emancipãrii naþionale, s-a
aflat în primul plan al acþiunilor re-
voluþionare. Încã de la Adunarea
Popularã din 27 martie 1848 de la
Iaºi, Cuza a fost prezent printre ti-
nerii care cereau reforme democra-
tice ºi unirea naþiunii române. De a-
semenea, la întrunirea revoluþiona-
rilor de la 29 martie 1848, tot de la
Iaºi, el s-a numãrat printre primii
care, în faþa rezistenþei forþelor reac-
þionare, a susþinut înarmarea celor
prezenþi. Fiind nevoit sã ia drumul
pribegiei, Al. I. Cuza s-a oprit un
timp în Transilvania, unde a partici-
pat la Marea Adunare Naþionalã din
3 mai 1848 de la Blaj, dupã care s-
a îndreptat spre Bucovina, desfãºu-
rând o intensã activitate revoluþio-

narã alãturi de alþi tineri aflaþi în exil
ca ºi el. Drumul pribegiei a conti-
nuat la Viena, Paris ºi Constantino-
pol, de unde s-a înapoiat în þarã, în
vara anului 1849, o datã cu noul
domn al Moldovei, Grigore Alexan-
dru Ghica, partizan al Unirii Princi-
patelor Române.

O  domnie  reformatoare
Caracterul sãu integru, larga popu-
laritate de care se bucura, activita-
tea sa revoluþionarã ºi unionistã,
toate au condus la alegerea colone-
lului Alexandru Ioan Cuza în fruntea
celor douã Principate Române (la 5
ianuarie 1859 a fost ales în Moldo-
va, iar la 24 ianuarie 1859 a fost a-
les în Þara Româneascã). Ca urma-
re a calitãþilor sale, Al. I. Cuza a fost
apreciat atât în þarã, cât ºi în strãi-
nãtate. Cei ºapte ani de domnie au
reprezentat pentru Al. I. Cuza o pe-
rioadã de substanþiale împliniri în
toate domeniile vieþii economice,
sociale, culturale, politice etc. ºi, în
acelaºi timp, de afirmare a Româ-
niei între celelalte state ale conti-
nentului european. Opera politicã
reformatoare, de o amploare deose-
bitã, a fost astfel materializatã în
crearea unor structuri ºi instituþii
noi, moderne, a unui sistem unitar
administrativ ºi legislativ. Alexan-
dru Ioan Cuza a fost ºi un excelent
diplomat apreciat ca un om care
iese din comun, înzestrat cu o inte-
ligenþã care progreseazã de pe
urma rãspunderii ºi a experienþei.

Instaurarea  unui  sistem  
de  apãrare  modern

Cuza a acordat atenþie deosebitã in-

stituþiei ostãºeºti, atât pentru apãra-
rea þãrii, cât ºi în opera de renovare
structuralã a societãþii româneºti. În
perioada domniei sale a fost elabo-
rat ºi adoptat un complex de acte
normative, prin care a fost legiferat
ansamblu de elemente, structuri ºi
legãturi pe baza cãrora s-a institu-
þionalizat funcþionarea unui sistem
de apãrare modern. Legile promul-
gate de Domnitorul Al. I. Cuza în a-
cest domeniu au reglementat o se-
rie întreagã de probleme cu privire
la cadrele militare în rezervã ºi în
retragere. În acest sens, Legea asu-
pra poziþiei ofiþerilor, promulgatã la
3 decembrie 1864, stabilea în pre-
mierã „rostul ofiþerilor care treceau
în disponibilitate”. Prin întreaga le-
gislaþie referitoare la puterea armatã
a României, Cuza a avut în vedere ºi
mãsuri de protecþie socialã a
cadrelor militare. 
La 11 februarie 1866, Al. I. Cuza a
fost obligat sã abdice sub presiu-
nea liderilor opoziþiei conservator-
liberale. ªi-a petrecut restul vieþii în
Germania, unde a ºi murit la 15 mai
1873. A fost înmormântat la moºia
sa de la Ruginoasa, dupã un lung
doliu naþional. Cuza a fost un om
vrednic de legenda sa ºi în jurul sãu
s-a creat o legendã vrednicã de
dânsul. Membrii Asociaþiei Naþio-
nale a Cadrelor Militare în Rezervã
ºi în retragere socotesc ca pe un
privilegiu faptul cã aceastã struc-
turã organizatoricã reprezentativã,
din care fac parte, poartã numele de
“Alexandru Ioan Cuza”.

Col.  (r.)  Dumitru  Cezar
Preºedintele  Filialei  Lugoj

A.N.C.M.R.R.

Lecþie de istorie

Personalitãþi lugojene la ceas aniversar
O realitate istoricã

conferã Lugojului celei
de a doua jumãtãþi a se-
colului al XIX-lea titlul
de capitalã spiritualã a
Banatului, oraºul fiind
dominat de familiile Rã-
dulescu, Brediceanu,
Popovici, Dobrin, Bra-
niºte, Vlad, Petrovici
etc., din rândul cãrora s-
au ridicat creatori de
culturã ºi istorie localã.

Vineri, 29 ianuarie 2010, de
la ora 17.00, la Galeria “Pro
Arte” Lugoj, va avea loc lan-
sarea volumului Doliu (apã-
rut la Editura Polirom din
Iaºi, în anul 2009), semnat
de binecunoscutul scriitor
timiºorean Mircea Mihãieº.
Prezintã: Adriana Babeþi, Si-
mona Avram, Ela Iakab, Do-
rin Murariu ºi Cristian Ghi-
nea; moderator: Henrieta
Szabo. Organizatorii lan-
sãrii sunt: Biblioteca Muni-
cipalã Lugoj, Galeria “Pro
Arte” Lugoj, Casa de Cultu-
rã a Sindicatelor Lugoj. 

Adriana Weimer

Simpozion 
dedicat Unirii

Asociaþia Municipalã
Cultul Eroilor, Asociaþia Ca-
drelor Militare în Rezervã ºi
Retragere ºi Protopopiatul
Ortodox Român organizea-
zã vineri, 22 ianuarie 2010,
începând cu ora 17.00, în
sala Protopopiatului Lugoj,
simpozionul cu tema: “24
Ianuarie 1859 – Unirea
Principatelor Române;
Alexandru Ioan Cuza ºi
Epoca Unirii”. Vor þine co-
municãri: prof. Monica
Cerbu, prof. Marcel Drã-
gan, col.(r) Lucreþiu Epure,
prof. conf. dr. Gheorghe
Luchescu, prof. Ioan Marti-
novici, gl. bg. (r) conf. univ.
dr.Mircea Mândru ºi Arh.
Rãzvan Pinca.
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Daciana Vuia
muzeograf, Muzeul de
Istorie ºi Etnografie Lugoj
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