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Monitorul de

Site-ul Primăriei municipiului
Lugoj are o nouă înfăţişare
Lugojenii pot plăti impozitele şi taxele datorate bugetului local 
prin sistemul eTAX, accesând secţiunea „Impozite şi taxe online”

Începând cu luna februarie
2010, Primăria Mu ni ci piu -
lui Lugoj a lansat noua pa -

gi nă de internet
www.primarialugoj.ro, realizată
prin mijloace proprii, respectiv
de către Biroul Informatică, în
co laborare cu celelalte com par -
ti mente ale instituţiei.

COSMIN IONAŞCU

Site-ul a fost reproiectat în to ta li ta te
atât în ceea ce priveşte design-ul cât
şi conţinutul in for maţional, ţi nând
cont de ur mă toarele  obiective:
� organizarea informaţiilor în func   -
ţie de specificul activităţii ins ti   tuţiei
şi în conformitate cu le gis la ţia în
vigoare cu privire la con ţi nu tul site-
urilor proprii ale ins ti tu ţiilor pu blice;
� capacitate de stocare şi pro ce  sa re
a unui volum mare de date, prin
utilizarea bazelor de date;
� integrarea site-ului cu apli ca  ţiile
in  formatice utilizate în ca drul pri mă -
riei, care să permită au  to ma ti za rea şi
procesarea ser vi ciilor ad mi nistraţiei
publice (apli  ca ţia de im pozite şi taxe
şi eTAX - pentru pla  ta online a im -
po  zitelor şi ta xe lor locale, Sis te mul
de Ma na ge ment Electronic al Docu -
men te lor - pentru sec ţiu ni le Acte ne -
ce sa re, For  mulare, Află starea do cu -
men tu  lui  tău, Mo  dulul Urbanism -
pen  tru con sul  tarea în timp real a lis   -
tei Auto ri   za ţiilor de construire şi
Cer  ti fi ca  telor de urbanism emi se,
Mo  du  lul Hotărâri - pentru con sul ta  -
rea Hotărârilor Consiliului Lo cal).

Continuare în pag. 3

Noul bazar 
din Piaţa
„George
Coşbuc” va fi
dat în folosinţă
în cursul lunii
martie
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Dan Popescu,
profesor emerit 
şi istoric de 
renume a primit
titlul de Cetăţean 
de Onoare al
municipiului Lugoj

Şedinţa de
Consiliu pentru
aprobarea
bugetului local se
amână din cauza
întârzierii adoptării
bugetului CJ
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Noul site al primăriei a fost reproiectat şi va fi mult mai uşor de utilizat

Pentru că sunteţi cele care
înseninează zilele noastre, pentru
că sunteţi cele care numai când
priviţi către copiii voştri daţi lumii
mai multă frumuseţe, pentru că
sunteţi cele care găsesc în fiecare
zi timp pentru orice problemă şi
orice nevoie a celor dragi, pentru

că o luaţi de la capăt în fiecare zi,
mai puternice şi mai hotărâte,
pentru că sufletul vostru ştie ce e
iubirea, cum se dăruieşte şi cum se
primeşte ea… şi pentru tot ceea ce
reprezentaţi… pentru voi timpul se
opreşte în loc la fiecare început de
Primăvară să vă aducă un omagiu:

LA MULŢI ANI TUTUROR
FEMEILOR, CU OCAZIA

ZILEI DE 8 MARTIE!
DE 8
MARTIE…

Prof. ing. Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj
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În municipiul Lugoj, în lu na
ianuarie 2010, Serviciul
Ajutor Social din cadrul Di -

recţiei de Asistenţă Socială Co -
munitară a avut în evidenţă 144
dosare (familii sau per soa ne
singure), beneficiari de aju tor
social. Acestora li s-au acordat
prestaţii băneşti în cuantum de
23.335 lei. 

MARIA ELENA STĂMUREAN

Conform reglementărilor legale
în vigoare, beneficiarii ajutorului
so cial execută zilele de lucru la
so cietatea Salprest Lugoj, în trucât
prin Dispoziţie a primarului s-a
sta bilit ca beneficiarii de ajutor
social care efectuau zilele de
mun că la Serviciul Sere şi Spaţii
Verzi să treacă la Salprest, având
în vedere că Serviciul Sere şi Spa -
ţii Verzi s-a reorganizat.

Faţă de aceeaşi perioadă a
anu lui trecut, numărul de dosare
se menţine constant, astfel încât
efectele crizei economice nu sunt
preg nante la nivelul municipiului
Lu goj. Aceasta în contextul în ca -
re nu a expirat încă perioada de
acor dare a ajutorului de şomaj
pen tru persoanele disponibilizate
în ultimul timp.

Începând cu luna februarie
2010, beneficiarii de ajutor social
pot ridica prestaţia bănească co -
res punzătoare de la Casieria Di -
rec ţiei de Asistenţă Socială Co -
mu nitară Lugoj, Piaţa Victoriei nr.
4, camera 10B.

Pentru a beneficia de venitul
minim garantat, în sensul Legii
nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, per soa ne -
le singure şi familiile cu venituri
mo deste se pot adresa Serviciului
Ajutor Social din cadrul
D.A.S.C., unde sunt îndrumaţi în
sen sul întocmirii dosarului cu ac -
tele necesare.

Ajutorul bănesc se acordă în
com pletarea veniturilor nete luna -
re ale familiei sau ale persoanei
sin gure, pentru asigurarea ve ni tu -
lui minim garantat lunar. Ter me -
nul „familie” desemnează soţul şi
soţia sau soţul, soţia şi copiii lor
necăsătoriţi, care au domiciliul ori
reşedinţa comună prevăzută în
actele de identitate şi se gos po dă -
resc împreună. Se consideră
„familie” şi persoana care lo cu -
ieşte împreună cu copiii aflaţi în
întreţinerea sa şi se află în una
dintre următoarele situaţii: este
necăsătorită; este văduvă; este di -
vor ţată; al cărei soţ/soţie este de -
cla rat/declarată dispărut/ dis pă -
rută prin hotărâre judecătorească;
nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se
află în una dintre situaţiile pre vă -
zute mai sus. Se consideră „fa mi -
lie” şi fraţii fără copii, care se gos -
podăresc împreună şi care nu au
domiciliul sau reşedinţa comună
cu părinţii. Se asimilează ter me -
nu lui „familie” bărbatul şi femeia
ne căsătoriţi, cu copiii lor şi ai fie -
căruia dintre ei, care locuiesc şi se
gospodăresc împreună.

Prin termenul „persoană sin -
gu ră” se înţelege persoana care a
îm plinit vârsta de 18 ani, lo cu ieş -
te şi se gospodăreşte singură. Be -
ne ficiază de reglementările Legii
nr. 416/2001 şi familiile sau per -
soa nele singure, cetăţeni ai altor
state sau apatrizi, care au re şe -
dinţa sau, după caz, domiciliul în
Ro mânia, în condiţiile legislaţiei
ro mâne. Au dreptul la venitul mi -

Ajutorul social şi beneficiarii acestuia

nim garantat, în condiţiile pre zen -
tei legi, şi soţii despărţiţi în fapt,
dacă ancheta socială atestă situaţia
existentă şi justifică acordarea
acestuia. Beneficiază de aceleaşi
reglementări şi persoanele fără
do miciliu sau reşedinţă şi fără lo -
cuinţă, aflate în situaţie de ne voie,
pe baza declaraţiei pe propria răs -
pun dere că nu au solicitat ajutorul
so cial de la alte primării.

Persoanele fără locuinţă be ne -
fi ciază de ajutor social numai pe
pe rioada în care se află în evidenţa
ser viciilor publice de asistenţă
socială din cadrul unităţilor ad mi -
nis trativ-teritoriale în care trăiesc.

Nivelul lunar al venitului mi -
nim garantat este de:

a) 125 lei pentru persoana
singură;

b) 225 lei pentru familiile
formate din 2 persoane;

c) 313 lei pentru familiile for -
mate din 3 persoane;

d) 390 lei pentru familiile for -
mate din 4 persoane;

e) 462 lei pentru familiile for -
mate din 5 persoane;

f) câte 31 lei pentru fiecare al -
tă persoană peste numărul de 5
per soane, care face parte din fa mi -
lie, în condiţiile prezentei legi.

Nivelurile venitului minim
ga rantat prevăzute mai sus se in -
dexează anual prin hotărâre a Gu -
v ernului, în raport cu evoluţia pre -
ţu rilor de consum. Cuantumul
ajutorului social se stabileşte ca
diferenţă între nivelurile prevăzute
mai sus şi venitul net lunar al
familiei sau al persoanei singure.

Familiile şi persoanele singure
cu venituri nete lunare până la ni -
ve lul venitului minim garantat be -
ne ficiază de o majorare cu 15% a
cuan tumului ajutorului social pe
fa milie, în cazul în care cel puţin
un membru al familiei face do va -
da că lucrează pe bază de contract
in dividual de muncă, are statut de
func ţionar public sau prestează o
activitate, realizând venituri cu ca -
racter salarial.

Pentru sumele acordate ca aju -
tor social, una dintre per soa ne le
majore apte de muncă din fa mi lia
beneficiară are obligaţia de a pres -
ta lunar, la solicitarea pri ma ru lui,
acţiuni sau lucrări de interes lo cal,
fără a se putea depăşi re gi mul
normal de lucru şi cu res pec tarea
normelor de securitate şi igie nă a
muncii. Fac excepţie familiile
pentru ca re ajutorul social rezultat
din cal cul este de până la 50
lei/lună; pentru acestea orele de
muncă se stabilesc trimestrial şi se
efec tuea ză în prima lună de plată.

Orele de muncă se calculează
pro porţional cu cuantumul aju to -
ru lui social de care beneficiază fa -
milia sau persoana singură, cu un
tarif orar corespunzător salariului
de bază minim brut pe ţară ga ran -
tat în plată, raportat la durata me -
die lunară a timpului de muncă.

Numărul zilelor de lucru, li -
mi tate la norma lunară de 21,25,
se stabileşte prin împărţirea orelor
de muncă calculate la 8 ore/zi.
Frac ţiile se întregesc în plus.

Obligaţia de a presta acţiunile
sau lucrările de interes local poate

fi transferată altor persoane din
familie, cu acordul primarului, în
si tuaţia în care persoana nomi na li -
zată să efectueze acţiunile sau lu -
crările de interes local se află în
in capacitate temporară de muncă
sau şi-a pierdut total ori parţial ca -
pacitatea de muncă.

Primarul are obligaţia să afi -
şe ze lista cuprinzând beneficiarii
de ajutor social, precum şi per soa -
nele care urmează să efectueze ac -
ţiuni sau lucrări de interes local.

Persoanele apte de muncă, ce
nu realizează venituri din salarii
sau din alte activităţi, se iau în
con siderare la stabilirea nu mă ru -
lui membrilor de familie pentru
de terminarea nivelului de venit pe
fa milie numai dacă fac dovada
fap tului că sunt în evidenţa agen -
ţiei teritoriale pentru ocuparea for -
ţei de muncă, pentru încadrare în
muncă, şi nu au refuzat un loc de
muncă ori participarea la serviciile
pentru stimularea ocupării forţei
de muncă şi de formare pro fe sio -
nală oferite de aceste agenţii.

Agenţia teritorială pentru ocu -
pa rea forţei de muncă va trans mite
pri marului, în prima lună a fie că -
rui trimestru, tabelul nominal cu
per soanele care sunt în cău tarea
unui loc de muncă ori au par ti ci -
pat la serviciile pentru stimularea
ocupării forţei de muncă şi de
formare profesională oferite de
aceste agenţii.

Prin „persoană aptă de mun -
că” se înţelege persoana care în -
de plineşte următoarele condiţii:
are vârsta cuprinsă între 16 ani şi

vâr sta standard de pensionare; nu
ur mează o formă de învăţământ
cursuri de zi prevăzută de lege;
are starea de sănătate şi ca pa ci ta -
tea fizică şi psihică co res pun ză -
toare, care o fac aptă pentru pres -
tarea unei munci. Incapacitatea fi -
zică şi psihică este dovedită cu ac -
te eliberate în condiţiile legii.

Face excepţie de la în de pli ni -
rea obligaţiilor, persoana aptă de
mun că şi care se află în una dintre
ur mătoarele situaţii:

a) asigură creşterea şi în gri ji -
rea, potrivit legii, a unuia sau mai
multor copii în vârstă de până la 7
ani, rspectiv până la 16 ani în ca zul
copilului cu handicap mediu, do -
vedit prin certificat eliberat de Co -
misia pentru protecţia co pilului;

b) asigură creşterea şi în gri ji -
rea, potrivit legii, a uneia sau mai
mul tor persoane cu handicap grav
sau accentuat, dovedit prin cer ti -
fi cat eliberat de Comisia pentru
pr o tecţia copilului sau, după caz,
de Comisia de expertiză medicală
a persoanelor cu handicap pentru
adulţi;

c) participă la un program de
pre gătire profesională;

d) este încadrată în muncă.
La stabilirea venitului net lu -

nar al familiei şi, după caz, al per -
soanei singure, se iau în con si de -
rare toate veniturile pe care
membrii acesteia le realizează, in -
clusiv cele care provin din drep -
turi de asigurări sociale de stat,
asigurări de şomaj, obligaţii legale
de întreţinere, indemnizaţii, alo ca -
ţii şi ajutoare cu caracter per -
manent şi alte creanţe legale, cu
excepţia burselor de studiu şi a
bur selor sociale, precum şi a spri -
jinului financiar prevăzut de Ho -
tă rârea Guvernului nr. 1.488/2004
privind aprobarea criteriilor şi a
cuan tumului sprijinului financiar
ce se acordă elevilor în cadrul
Pro gramului naţional de protecţie
so cială «Bani de liceu», cu mo di -
fi cările şi completările ulterioare.

În cazul familiei sau al per -
soa nei singure care locuieşte şi
gos podăreşte împreună cu alte fa -
milii sau persoane singure şi con -
tri buie împreună la achiziţionarea
sau realizarea unor bunuri şi a
unor venituri din valorificarea
aces tora ori la consumul acestora,
la stabilirea cuantumului ajuto ru -
lui social se iau în considerare atât
ve niturile nete lunare proprii, cât
şi partea ce îi revine de drept din
ve niturile lunare nete, realizate în
co mun de persoanele din gos -
podărie.

Ajutorul social, în condiţiile
pre zentei legi, se acordă pe bază
de cerere şi declaraţie pe propria
răs pundere, însoţite de actele do -
ve ditoare privind componenţa fa -
mi liei şi veniturile membrilor
acesteia.

Existenţa oricăror alte venituri
de cât cele care pot fi dovedite cu
acte se menţionează în declaraţia
pe propria răspundere a persoanei
ca re solicită ajutorul social.

În vederea verificării în de pli -
ni rii de către solicitant a con di ţii -
lor de acordare a ajutorului social,
pri marul dispune în mod obli ga -
to riu efectuarea anchetei sociale,
în termen de 15 zile lucrătoare de
la data înregistrării cererii.

Ancheta socială se efectuează
de personalul serviciului public de
asis tenţă socială din subordinea
con siliului local.

Stabilirea dreptului la ajutorul

so cial şi a cuantumului acestuia se
fa ce prin dispoziţie scrisă a pri ma -
ru lui. În termen de maximum 10
zile lucrătoare de la efectuarea an -
che tei sociale, primarul are obli -
ga ţia să emită dispoziţia de acor -
da re sau de respingere a cererii
pri vind ajutorul social.

Plata ajutorului social se rea li -
zea ză, de regulă, prin stat de plată
sau, după caz, pe bază de mandat
poş tal, în cont curent personal sau
prin alte forme de plată stabilite
de ordonatorul de credite, ţi nân -
du-se cont de solicitarea be ne fi -
cia rului.

Titularul ajutorului social are
obli gaţia să comunice primarului,
în scris, orice modificare cu pri vi -
re la domiciliu, venituri şi la nu -
mă rul membrilor familiei, în ter -
men de 15 zile de la data la care a
in tervenit modificarea. În cazul în
ca re modificările nu conduc la
ma jorări sau diminuări ale aju to -
ru lui social mai mari de 5 lei pe
fa milie, ajutorul social stabilit an -
terior nu se modifică.

Modificarea cuantumului sau
în cetarea dreptului la ajutorul so -
cial se face prin dispoziţie scrisă a
primarului, începând cu luna ur -
mă toare celei în care au intervenit
mo dificările.

În vederea urmăririi res pec tă -
rii condiţiilor de acordare a drep -
tu lui la ajutorul social, primarii
dis pun efectuarea de anchete so -
ciale la interval de 6 luni sau ori
de câte ori este nevoie.

Persoanele apte de muncă
pen tru care se acordă ajutorul so -
cial au obligaţia să dovedească cu
acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc
con diţiile prevăzute de lege.

Agenţia teritorială pentru ocu -
pa rea forţei de muncă şi Oficiul
pen tru Migraţia Forţei de Muncă
vor transmite primarilor, în prima
lu nă a fiecărui trimestru, tabelul
no minal cu persoanele din fa mi -
lii le beneficiare de ajutor social
ca re s-au încadrat în muncă, au re -
fu zat un loc de muncă oferit şi,
res pectiv, care au plecat cu con -
tract de muncă în străinătate.

Dreptul la ajutor social în ce -
tea ză în următoarele situaţii:

a) în cazul în care beneficiarii
nu mai îndeplinesc condiţiile pre -
vă zute de prezenta lege;

b) în cazul în care plata
ajutorului social a fost suspendată
şi, în termen de 3 luni de la data
sus pendării plăţii, nu au fost în de -
pli nite obligaţiile prevăzute la art.
6 alin. (2) şi la art. 15 alin. (1).

Încetarea plăţii ajutorului so -
cial se face prin dispoziţie scrisă a
primarului.

În cazul în care se constată că
drep tul la ajutorul social a fost sta -
bi lit pe baza unor date eronate pri -
vind componenţa familiei sau ve -
ni turile realizate ori pe parcursul
acor dării au intervenit modificări
ale acestora, primarul suspendă
pla ta ajutorului social şi solicită
ve rificarea cauzelor care au ge ne -
rat această situaţie.

Sumele încasate necuvenit, cu
titlu de ajutor social, se re cu pe rea -
ză de la titularul dreptului aju to -
ru lui în termenul de prescripţie
sta bilit de lege pentru creanţele
bu getare.

Recuperarea sumelor plătite
ne cuvenit cu titlu de ajutor social
se face de către primar prin
dispoziţie scrisă, care se
comunică debitorului în termen
de 15 zile.

Pentru a beneficia de ajutorul social, lugojenii execută zile de lucru la societatea Salprest
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Site-ul Primăriei municipiului
Lugoj are o nouă înfăţişare

Începând cu luna februarie
2010, Primăria
Municipiului Lugoj a

lansat noua pagină de internet
www.primarialugoj.ro,
realizată prin mijloace proprii,
respectiv de către Biroul
Informatică, în colaborare cu
celelalte compartimente ale
instituţiei.

COSMIN IONAŞCU
� crearea de facilităţi de cău -

ta re rapidă (căutare în „Ştiri” şi
„Ho tărâri ale Consiliului Lo cal”). 

� aducerea unui plus de in for -
maţie site-ului prin cola bo ra rea cu
ce lelalte compartimente ale pri -
mă riei precum şi alte in sti tuţii pu -
blice aflate în subordinea Con si -
liului Local.

Domnul primar este convins
că noile link-uri sunt mult mai
utile, iar lucrul cel mai important
este postarea unei hărţi in te rac tive
foarte funcţionale, care per mi te
lo calizarea oricărei străzi din mu -
ni cipiu.

Impozite şi taxe online
Noul site cuprinde, printre altele
or  ganigrama, regulamentele de
func ţionare, declaraţiile de avere
şi de interese, componenţa Con si  -
liu lui Local, achiziţii publice, ur  -
ba nism, relaţii cu publicul, ser vicii
on line, varianta PDF a Mo ni to -
rului de Lugoj, date despre ce tă ţe -
nii de onoare ai mu ni ci piu lui, sta -
rea vremii etc.

Toate anunţurile şi co mu ni ca  -
tele de interes public vor fi pu bli  -
ca te pe noul site, actualizarea site-
ului urmând să fie asigurată de Bi -
rourile Management Pr o iec  te

Europene şi Informatică. Ast  fel,
edi lul şef şi-a exprimat spe  ranţa ca
noul site să asigure o le  gă tură cât
mai strânsă cu ce tăţenii mu ni ci -
piului.

Iată care sunt principalele nou -
tăţi aduse site-ului sunt:

1. Secţiunea „Întreabă Pri -
ma rul” – creată în vederea păs trării
unei legături strânse în tre cetăţeni
şi administraţie‚ unde pot fi adre -
sate întrebări în orice mo ment al
zi lei şi a căror răs pun suri se vor re -
găsi în cel mai scurt timp pe site

2. Secţiunea „Starea do cu   -
men tului tău”  - care oferă po si  bi -

li ta tea de a afla în ce stare se află o
ce rere depusă la Biroul Co  mu ni -
care, Relaţii cu Pu bli cul. Pen tru
aceas ta, în mo men tul de pu nerii ce -
rerii, cetăţeanul pri  meşte un bon
pe care se află în  scris numărul, da -
ta de în re gis tra re şi o cheie de con -
trol care asi  gură confidenţialitatea
da  telor

3. Secţiunile „Acte ne ce sa  -
re” şi „Formulare” – pentru a scuti
ce tăţeanul de efectuarea  unui
drum în plus la sediul pri măriei în
ve derea informării cu privire la ac -
tele necesare în ve derea obţinerii
anu mitor do cu men        te emise de

primărie, ofe rin du-i-se totodată
posibilitatea de a des cărca
formularele ne ce sare

4. „Harta interactivă” – ca  re
permite regăsirea străzilor din mu -
nicipiu

În acest context, vă rea mintim
că începând cu luna de cembrie
2009 aveţi posibilitatea de a plăti
impozitele şi taxele da torate la
bugetul local prin sis te mul eTAX,
accesând secţiunea „Im pozite şi
taxe online” a site-ului primăriei,
în urma obţinerii da telor de auten -
tificare în sistem de la sediul pri -
măriei.

Ştiri din oraşul tău
Detectoarele de gaz au devenit
obligatorii
Potrivit Ordinului nr. 713/2004 emis de Ministerul Economiei
şi Comerţului, începând din 2008 este obligatorie montarea
de tectoarelor de gaze naturale pentru încăperile în care sunt
apa rate de utilizare a gazelor naturale – implicit centrale ter -
mice pe combustibil gazos - şi suprafeţele vitrate necesare con -
form normelor în vigoare sau parţial sau în totalitate con sti -
tui te din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din gea -
muri de construcţie specială (securizat, termopan etc.). Pentru
de talii, vă puteţi informa la sediul Federaţiei Asociaţiilor de
Pro prietari din str. Piaţa Victoriei nr. 4 sau la telefon
0256.350.896 în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele
10.00 – 12.00.

Vasile Lazăr, preşedinte Federaţia Asociaţiilor 
de Proprietari Lugoj

Atenţie la instalaţiile de gaze naturale!
În vederea evitării producerii unor evenimente nedorite, uneori
cu urmări tragice, care pot fi cauzate de nerespectarea pre ve -
de rilor Normelor tehnice pentru exploatarea sistemelor de ali -
men tare cu gaze naturale, Administraţia Publică Locala adu ce
la cunoştinţa tuturor unităţilor de învăţământ şi a in stituţiilor
sub ordonate Consiliului Local Municipal Lugoj, ca re au în do -
tare asemenea instalaţii şi echipamente, că sunt obli gate să asi -
gu re exploatarea şi întreţinerea corectă a apa ratelor. Verificarea,
re pararea, obţinerea autorizaţiei de func ţio nare a echi pa men -
telor se face prin unităţi specializate I.S.C.I.R. De asemenea, este
necesară efectuarea operaţiilor de ve ri fi ca re periodică a in sta -
laţiilor de utilizare a gazelor naturale, ope ra ţiune care se face o
data la maxim 2 ani, şi a celor de revizie, la maximum 10 ani. Ve -
ri ficarea/revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor na -
turale se efectuează de către agenţi eco nomici autorizaţi de către
Au toritatea Naţionala de Re gle men tare în Domeniul Energiei –
A.N.R.E. CONSTANTIN UDRESCU

Se modernizează Piaţa Victoriei
Unul dintre proiectele pe care şi le propune municipalitatea
pentru acest an are ca obiect modernizarea şi reabilitarea
Pieţei Victoriei. În acest sens, au fost prevăzute în buget
sumele necesare pentru proiectul şi execuţia faţadei Primăriei,
respectiv pentru proiectul şi execuţia faţadei Bibliotecii
Municipale. De asemenea, municipalitatea va sprijini lucrările
de reabilitare a faţadei bisericii „Adormirea Maicii
Domnului”, precum şi  modernizarea zonei din jurul bisericii,
respectiv reabilitarea Turnului Sf. Nicolae. În acest context,
Consiliul Local al Municipiului Lugoj va sprijini anul acesta
bisericile din municipiul Lugoj cu suma de 310.000 lei. 

FLAVIA CORAŞ

Continuare din pag. 1

MARIA ELENA STĂMUREAN

În conformitate cu prevederile Or -
do  n anţei de Urgenţă nr. 5/2003
pri vind acordarea de ajutoare pen -
tru încălzirea locuinţei, precum şi
a unor facilităţi destinate po pu la -
ţiei pentru plata energiei termice,
cu modificările şi completările ul -
te rioare, titularii ajutoarelor pentru
în călzirea locuinţei cu gaze na tu -
rale sunt obligaţi să comunice pri -
ma rului orice modificare in ter ve -

nită în componenţa familiei şi a
ve niturilor acesteia, în termen de
5 zile de la data modificării.

Comunicarea modificărilor se
va face prin depunerea unei noi
de claraţii pe proprie răspundere,
în soţită de documente do ve di toa -
re,  la Compartimentul Re gis tra tu -
ră - Relaţii cu publicul al Direcţiei
de Asistenţă Socială Comunitară,
cam. 14 (parter, clădirea Pri mă -
riei). În urma depunerii declaraţiei

de modificare, primarul va emite
o nouă dispoziţie cu privire la mo -
di ficarea ajutorului sau, după caz,
la încetarea dreptului la ajutorul
pen tru încălzirea locuinţei cu gaze
na turale. Modificările sau, după
caz, încetarea dreptului la ajutorul
pen tru încălzirea locuinţei, se fac
în cepând cu luna în care au in ter -
venit în cazul în care acestea s-au
produs în primele 15 zile ale
lunii.Veridicitatea datelor înscrise

CONSTANTIN UDRESCU

Administraţia Publică Locală şi
Ser viciul Voluntariat pentru Si tua -
ţii de Urgenţă, la re co man dă rile
I.S.U – Banat, al judeţului Ti miş,
aduce la cunoştinţa tuturor uni -
tăţilor de învăţământ, prin per -
sonalul cu responsabilităţi în do -
meniul situaţiilor de urgenţă, că pe
parcursul anului 2010 va con tinua
Pro iectul 1 al Cam pa niei Na ţio na -
le,  „O casă sigură – O viaţă în
plus”: Prevenirea in cen diilor în lo -
cu inţe şi gos po dă rii le cetăţeneşti.

De asemenea, la începutul
aces tui an a demarat Proiectul 2
al Campaniei Naţionale, intitulat
„Modul de comportare în caz de
cu tremur”, care se va finaliza la
31 decembrie 2010. Publicul ţintă
îl reprezintă co piii din învă ţă mân -
tul preşcolar şi şco lar, cu vârste cu -
prinse între 3 şi 15 ani.

Printre obiectivele campaniei
se numără: reducerea numărului
de victime în urma incendiilor la
lo cuinţe şi gospodării cetăţeneşti;
con ştientizarea de către populaţie
a cauzelor şi împrejurărilor fa vo -
ri zante de incendii în locuinţe;
crea rea spiritului preventiv prin
cu noaşterea şi asigurarea mă su ri -
lor corecte, premergător, pe tim -
pul şi după producerea unui cu -
tre mur; cunoaşterea şi exersarea
mo dului de comportare în cazul
pro ducerii unui cutremur; cu -
noaş terea modului de apelare la
dis peceratul 112.

Date suplimentare şi ma te ria -
le de informare preventivă cu ca -
rac ter educativ, care pot fi pre zen -
tate în cadrul orelor de diri gen ţie
şi educaţie civică, se gă sesc şi pe
site-ul www.isutimis.ro la sec ţiu -
nea Pregătirea po pu la ţiei.

Obligaţiile titularilor ajutoarelor pentru  încălzirea
locuinţei cu gaze naturale şi a altor facilităţi

în declaraţiile pe proprie răs pun -
de re privind componenţa familiei
şi veniturile  acesteia se verifică
prin efectuarea de anchete sociale.
În situaţia în care familia sau per -
soa na singură beneficiară de aju -
tor pentru încălzirea locuinţei re -
fu ză să furnizeze informaţiile şi
do  cumentele necesare pentru în -
toc  mirea anchetei sociale, dreptul
la ajutorul pentru încălzirea lo cu -
in ţei încetează începând cu luna
ur  mătoare, iar sumele plătite ne -
cu venit cu acest titlu se re cu pe rea -
ză în condiţiile legii.

Declararea unui număr mai
ma re de membri de familie sau a
unor venituri mai mici decât cele
rea  le, în scopul vădit de a obţine
fo  loase materiale necuvenite, con  -
stituie infracţiune de fals, uz de
fals sau înşelăciune, după caz, şi se
pedepseşte potrivit dis po zi ţii lor
Co dului Penal. Ne res pec ta rea de
că tre titularii ajutoarelor pen  tru în -
căl zirea locuinţei cu gaze a obli ga -
ţiei de a comunica pri ma ru lui ori -
ce modificare intervenită în com -
ponenţa familiei şi a ve ni tu ri lor
acestora, în termen de 5 zi le de la
data modificării, cons ti tu ie con tra -
venţie şi se sancţionează cu a men  -
dă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Campanie naţională 
de informare şcolară 
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În cursul anului trecut, am
participat la şedinţele ordinare
şi extraordinare ale Consiliului
Local al municipiului Lugoj,
formulând amendamente
acelor proiecte de hotărâri pe
care consideram că trebuie să
le îmbunătăţesc. Am iniţiat
următoarele proiecte de
hotărâri, singură sau în
coautorat cu colegii din
consiliu, după cum urmează:

VOICHIŢA COŢOLAN

1. Hotărârea privind stabilirea
cri teriilor de ierarhizare a con -
do miniilor de locuit propuse
pen tru a fi reabilitate termic de
către Consiliul Local al mu ni -
ci piului Lugoj;

2. Hotărârea privind stabilirea
com ponenţei comisiei de cen -
zori a S.C. SALPREST S.A..
La sediul P.R.M. Filiala Lu -

goj am ţinut audienţe marţi, între
o rele 16 – 17, cu excepţia pe rioa -
dei vacanţei de vară şi de iarnă,
în calitate de consilier local, au -
dienţe, la care s-au prezentat un
nu măr constant de persoane şi ale
că ror probleme au fost so lu ţio -
nate pe măsura posibilităţilor, în
acest sens existând şi un registru
cu procesele verbale ale au dien -
ţelor acordate.

În această perioadă mi-am
des făşurat activitatea în comisii
ale Consiliului Local, cele mai
im portante fiind după cum ur -
mează:
1. Comisia juridică, de dis ci pli -

nă, muncă, protecţie socială,
de apărare a ordinii publice,
res pec tarea drepturilor omului

şi li bertăţilor cetăţeneşti – în a -
ceastă comisie, care şi-a des -
făşurat activitatea cel puţin bi -
lu nar, deţin funcţia de pre şe -
dinte, întocmind şi procesele –
ver bale ale şedinţelor acestei
co misii, care analizează în
prin cipal legalitatea pro iec te -
lor de hotărâre supuse dez ba -
te rii în proxima şedinţă de
con siliu. 

2. Comisia de licitaţie pentru
con  cesionarea terenurilor din
mu  nicipiul Lugoj – am par -
ticipat în mod regulat la şe din -
ţele acestei comisii, ma jo ri ta -
tea din lucrările acestei comisii
ma terializându-se în proiecte
de hotărâri supuse aprobării
Consiliului Local. 

3. Comisia socială constituită în
ve derea soluţionării cererilor
de puse pentru obţinere de lo -
cuinţe destinate închirierii ti -
ne rilor şi familiilor de tineri în
vârstă de până la 35 de ani –
am verificat un număr foarte
mare de dosare ale so li ci tan -
ţilor.

4. Comisia de validare – am par -
ti cipat la lucrările acestei co -
misii ori de câte ori era ne ce -
sară numărătoarea unor voturi
se crete exprimate în cursul lu -
cră rilor şedinţelor Consiliului
Local.

5. Comisia de vânzare a te re nu -
rilor din municipiul Lugoj.

6. Comisia pentru reabilitarea
ter mică a blocurilor de locuit
din municipiul Lugoj.
Prin Hotărârea CLML am

fost aleasă să fac parte din Con si -
liul de conducere al Şcolii ge -
nerale nr. 4, Lugoj, poziţie în care
am depus demersuri pe lângă
mu nicipalitate pentru buna func -
ţio nare a acestei şcoli.

Totodată, am fost aleasă în
Con siliul de administraţie al Mu -
zeului de Istorie al municipiului
Lu goj. Împreună cu ceilalţi co -
legi am încercat să identificăm fi -
nanţări nerambursabile pentru a -

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009

Voichiţa Coţolan – consilier
local al municipiului Lugoj
din partea Partidului
România Mare

ceastă instituţie, corespondând în
acest sens cu organizaţii similare
pentru a intra în proiecte co -
mune, care însă, până la această
dată nu s-au finalizat. Am
discutat cu con ducerea Muzeului
asupra va riantei optime a Stemei
mu ni ci piului Lugoj.

O parte importantă a ac ti -
vităţii mele în calitate de ales lo -
cal l-a constituit ţinerea legăturii
cu cetăţenii care m-au ales şi re -
zol varea unora dintre problemele
cu care se confruntă. Ca urmare a
diligenţelor pe care le-am depus
pe lângă Primăria municipiului
Lu goj am reuşit introducerea
stră zilor Timişului, Pescarilor şi
C. Munteanu (jumătate de
stradă) în planul de extindere a
reţelei de ca nalizare. De
asemenea, pe stra da Tapiei a fost
creat un miniparc cu jocuri
pentru copii şi a fost fo rată şi
amplasată o fântână cu apă
artezică.

Am propus să fie mo der ni -
zate şi asfaltate străzile Ca rai -
man, Tapiei, Cassian Munteanu,
Pes carilor şi Timişului, dar, deşi
pro misiuni au existat din partea
Pri măriei, acestea nu s-au fi na -
lizat.

Am participat la un curs des -
fă şurat la Primăria municipiului
Lu goj cu ocazia elaborării Stra -
tegiei de dezvoltare locală a mu -
ni cipiului Lugoj, pe tema e ga -
lităţii de şanse, curs finalizat
prin tr-o diplomă.

La finele anului 2009 mi-a
fost decernat de către Primăria
mu nicipiului Lugoj şi Fundaţia
Eu ropeană ,,Drăgan” Premiul de
ex celenţă pentru activitatea în
do meniul economic, ca urmare a
fi nan ţărilor nerambursabile câş -
ti gate în cursul anului 2009.

Sper ca în continuare, lu go -
je nii să ştie că se pot baza pe
mine şi că sunt întotdeauna
dispusă să mă implic în re -
zolvarea pro ble melor pe care le
au.

Bani pentru
şcoli şi grădiniţe

Primarul municipiului,
domnul Francisc Boldea, a
convocat în cursul lunii ianuarie,
o şedinţă cu toţi directorii de
unităţi şcolare din Lugoj. Tema
întâlnirii a fost comunicarea
proiectului de buget pe acest an,
în vederea rezolvării unor
probleme şi doleanţe exprimate
în cursul anului trecut. În acest
context, edilul şef a anunţat
continuarea demersurilor pentru
menţinerea secţiei de limbă
germană în municipiu, ultima
soluţie posibilă fiind susţinerea
acesteia de la bugetul local. Tot
cu acest prilej, au fost definitivate şi
reglementările privind în chi rierea
spaţiilor de învăţământ pentru acest
an financiar, în ceea ce pri veşte
Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu”,
Grădiniţa P.P. 1 sau Grădiniţa P.P. 6.
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean in -
ten ţionează să identifice cea
mai convenabilă variantă pen -
tru concesionarea întreţinerii
par curilor din oraş. Astfel se
va e ficientiza această ac ti vi ta -
te şi se va ajunge la un stan -
dard eu ro pean mult dorit.

După în toc mirea do cu men -
telor, domnul pri mar va pro -
pune Consiliului Lo cal con ce -
sio narea în tre ţi ne rii Parcului
Prefecturii, a Par cului George
Enescu şi a par cu lui din zona
Ştrand. 

Flavia Coraş

Şcolile la control!
Compartimentul Audit din

cadrul Primăriei Municipiului
Lugoj desfăşoară în această
perioadă un control la toate cele
şase Centre financiare de
învăţământ din oraş. Astfel, este
verificat modul în care s-au
desfăşurat achiziţiile şi modul în
care s-au folosit veniturile
proprii, pe perioada ultimilor 2-3
ani. În paralel, se va desfăşura o
activitate similară şi la Direcţia
de Asistenţă Socială Comunitară
Lugoj. În luna decembrie s-a fi -
na li zat controlul de audit la
Serviciul Public Sere şi Spaţii
Verzi. FLAVIA CORAŞ

Bani pentru 
Cotu Mic

Pentru anul 2010, muni ci pa -
litatea îşi propune con ti nuarea
unei investiţii demarate în cursul
anului trecut şi ne fi na lizată. Este
vorba despre cons trucţia ga -
rajelor din cartierul Cotu Mic, pe
strada Viorelelor. Din cele 51 de
auto  rizaţii a cor date pentru con -
struirea de garaje, doar 38 au fost
puse în practică. În acest an, Pri -
măria alo că o sumă de 350.000
lei pentru construirea drumului
de acces, la care se adaugă suma
necesară asigurării iluminatului
public în zonă. 
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Parcurile lugojene vor fi date
în concesiune

Profesorul Dan Popescu 
s-a născut pe 13 mai
1921, la Piteşti. 

Şi-a legat numele de Lugoj,
urmând Liceul „Coriolan
Brediceanu”. Ulterior a urmat
şi a absolvit cursurile Facultăţii
de Litere şi Filozofie din
Bucureşti, iar în anul 1948 a
terminat Academia Pedagogică
„Titu Maiorescu”.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Om de vastă cultură şi un
profesor deosebit, lecţiile lui nu
erau o înşiruire seacă de date,
care să sperie elevul. Erau însă
lecţii pline de miez, reuşind să
trans forme catedra într-un a de -
vărat templu, în care figura pro -
fesorului radia sănătate şi în cre -

dere. În acelaşi timp, a ştiut să
completeze activitatea de la ca -
tedră cu cea extraşcolară, rodul
în delungatelor sale cercetări re -
găsindu-se în articolele pu bli cate
în diferite ziare şi reviste. A sus -
ţinut conferinţe cu subiecte is to -
rice în 27 de oraşe din ţară şi a
par ticipat la diferite colocvii,
sim pozioane şi congrese de isto -
rie din străinătate.

Profesorul Dan Popescu are
nouă volume publicate şi este
preşedintele filialei Lugoj a
Societăţii de Ştiinţe Istorice din
România, membru fondator al
Fundaţiei Europene Drăgan,
membru al Societăţii de Limba
Română din Voivodina, membru
al Consiliului de Onoare al
Fundaţiei Culturale Dr. Pe tra sse -
vich, membru titular al „Asso cia -

zione Degli Storicii Europei”,
Roma. De asemenea, a condus
cercul pedagogic al profesorilor
de istorie din Lugoj – Buziaş –
Făget, circa 20 de ani. 

Premii şi distincţii la nivel
naţional

Şi-a început cariera didactică
la Gimnaziul mixt din Nădrag,
dar a predat istoria timp de 30 de
ani la Liceul „Coriolan Bre di -
ceanu”. A publicat peste 70 de
articole ştiinţifice în reviste de
specialitate din ţară şi străinătate.
Dintre lucrările care au văzut
lumina tiparului în ultimul de -
ceniu amintim: „Ghidul turistic
Lu goj şi împrejurimi”, „Liceul
Teoretic Coriolan Brediceanu”,
„Mic dicţionar de istorie a
românilor, strămoşii, studii şi ar -

ti cole de istorie, Marea Me di te -
rană şi Atlanticul, căi de na vi -
gaţie” etc.

Apreciat pentru activitatea
didactică şi pentru comunicările
ştiinţifice susţinute la sim -
pozioane şi sesiuni, a fost distins
cu titlul de profesor emerit. În
anii 2000 şi 2001, profesorul a
fost omagiat cu diplome de o -
noare de către Consiliul Na ţional
de Apărare, de Brigada Ar tilerie
An titanc „Eftimie Murgu”, Cen -
trul de Instrucţie Jandarmi Lugoj,
Societatea de Ştiinţe Istorice din
România etc. 

În 1997, profesorul Dan
Popescu a fost desemnat Ce tă -
ţean de Onoare al comunei Nă -
drag, iar un an mai târziu pri -
meşte aceeaşi recunoaştere şi din
partea municipiului Lugoj.

DAN POPESCU - profesor emerit -
una din personalităţile cu care se
mândreşte Lugojul

Lucrări de investiţii în
derulare

Andreea Mărgineanţu

Municipalitatea lugojeană intenţionează să dea în folosinţă noul
bazar din Piaţa Agroalimentară „George Coşbuc”, până în data de 10
martie. Acesta va avea o suprafaţă comercială de 1.000 mp. Odată cu
mutarea comercianţilor în noul bazar, vor demara lucrările de
construcţie a unui alt bazar, pe o suprafaţă de 1.000 mp. Acesta
urmează să fie dat în folosinţă în cursul lunii iunie. 

Tot la capitolul investiţii, lucrările continuă şi în cazul reabilitării
termice, termenul de finalizare fiind 10 martie, dacă şi condiţiile
meteo vor permite acest lucru. 

De asemenea, dacă şi condiţiile meteo vor fi favorabile, în data
de 10 martie vor demara lucrările de asfaltare a celor 19 străzi, incluse
în primul lot de asfaltări. În total, în acest an sunt propuse spre
asfaltare 39 de străzi. 

Concurs de soluţii pentru Cinematograful Victoria
De asemenea, în cursul acestui an, va fi dată în folosinţă şi staţia

de epurare modernizată a municipiului. Până în prezent au fost
decolmatate 9 din totalul de 15 bazine. În acest context, se impune
construirea unui dig de protecţie, cu o înălţime de 3 metri, pentru care
este necesară o cantitate de 30.000 mc de pământ argilos. În lipsa unui
asemenea dig, producerea unor inundaţii ar afecta întreaga construcţie.
Pentru asigurarea pământului necesar construirii digului, se va realiza
o groapă de împrumut cu o suprafaţă de 10.000 mp şi cu o adâncime
de 3 m, aceasta urmând să fie amenajată ulterior într-un lac de
agrement. Locaţia aleasă pentru acest lucru este zona fostului
Hipodrom. 

Tot în această perioadă, se întocmesc caietele de sarcini pentru
concursul de soluţii privind modernizarea fostului cinematograf
„Victoria”, respectiv pentru construcţia drumului de acces la garajele
din cartierul Cotu Mic.



M o n i t o r u l  d e  L u g o jfebruarie 2010

1. „Coparticiparea Consiliului
Local Municipal la programul
de izolare termică – lotul 9
execuţie”;
- Cod CPV 45321000-3 - Lucrări

de izolare termică (Rev.2);
- Valoare estimată totală, fără

TVA: 542,989.08 RON;
- Procedura de atribuire: Cerere

de ofertă – offline;
- Criteriu de atribuire: „Preţul cel

mai scăzut”;
- Invitaţia de participare a fost

publicată în sistemul electronic
al achiziţiilor publice 
(www.e-licitatie.ro) sub
numărul: 236867/03.12.2009;

- Numărul de oferte depuse: 6;
- Ofertant câştigător: S.C.

MICROROYAL S.R.L., str.
Aleea Ţesătorilor, nr. 4, Lugoj,
305500, Timiş;

- Ofertă propusă: 
482,542.3 RON

- Anunţul de atribuire a fost
publicat în sistemul electronic
al achiziţiilor publice 
(www.e-licitatie.ro) sub
numărul: 98924/08.01.2010.

2. „Iluminare alei Cimitirul
Romano-Catolic – execuţie; 
- Cod CPV 45316100-6 -

Instalare de echipament de
iluminare exterioară (Rev.2); 

- Valoare estimată totală, fără
TVA: 168,027.23 RON;

- Procedura de atribuire: Cerere
de ofertă – offline; 

- Criteriu de atribuire: „Preţul cel
mai scăzut”;

- Invitaţia de participare a fost
publicată în sistemul electronic
al achiziţiilor publice (www.e-
licitatie.ro) sub numărul:
232226/26.10.2009;

- Numărul de oferte depuse: 6;
- Ofertant câştigător: S.C.

ELTAL GROUP S.R.L. str.
Retezat nr.43, Chişoda, 1914,
Timis;

- Ofertă propusă:
67,212.79 RON;

- Anunţul de atribuire a fost
publicat în sistemul electronic
al achiziţiilor publice (www.e-
licitatie.ro) sub numărul:
99236/13.01.2010.

3. Şcoala cu 16 săli de clasă –
Cotu Mic;
- Cod CPV 45000000-7 - Lucrări

Contracte atribuite

de construcţii (Rev.2);
- Valoare estimată totală, fără

TVA: 336,134.45 RON;
- Procedura de atribuire: Cerere

de ofertă – offline;
- Criteriu de atribuire: „Preţul cel

mai scăzut”;
- Invitaţia de participare a fost pu bli -
cată în sistemul electronic al a chi  -
ziţiilor publice (www.e-licitatie.ro)
sub numărul: 237021/04.12.2009;

- Numărul de oferte depuse: 1;
- Ofertant câştigător: S.C.

CECONI S.R.L., Str. Prin ci pa -
lă, nr.155, Bixad, 3921, Satu
Mare;

- Ofertă propusă:
302,047.85 RON;

- Anunţul de atribuire a fost pu bli -
cat în sistemul electronic al a chi zi -

ţii lor publice (www.e-licitatie.ro)
sub numărul: 99229/13.01.2010.

4. Viabilizare teren bloc ANL,
str. Panait Cerna – execuţie; 
- Cod CPV 45232130-2 - Lucrări

de construcţii de canalizări de
ape pluviale (Rev.2);

- Valoare estimată totală, fără
TVA: 218,487.39 RON;

- Procedura de atribuire: Cerere
de ofertă – offline;

- Criteriu de atribuire: „Preţul cel
mai scăzut”;

- Invitaţia de participare a fost
publicată în sistemul electronic
al achiziţiilor publice (www.e-
licitatie.ro) sub numărul:
234872/13.11.2009;

- Numărul de oferte depuse: 3;

- Ofertant câştigător: S.C. MIC
CONSTRUCT S.R.L., Ferma
2000, cam.1, Recaş, 307340,
Timiş;

- Ofertă propusă:
105,403.81 RON;

- Anunţul de atribuire a fost
publicat în sistemul electronic
al achiziţiilor publice (www.e-
licitatie.ro) sub numărul:
98928/08.01.2010.

5. Modernizare bazar în Piaţa
„George Coşbuc” – execuţie
(reluare procedură); 
- Cod CPV 45223210-1 - Lucrări

de structuri metalice (Rev.2)
- Valoare estimată totală, fără

TVA: 362,184.87 RON;
- Procedura de atribuire: Cerere

de ofertă – offline;
- Criteriu de atribuire: „Preţul cel

mai scăzut”;
- Invitaţia de participare a fost
pu blicată în sistemul electronic al
a chiziţiilor publice (www.e-
licitatie.ro) sub numărul:
232598/28.10.2009;
- Numărul de oferte depuse: 1;
- Ofertant câştigător: S.C.

INTELMAN S.R.L., Calea
Şagului nr.191, Timişoara,
300517, Timiş;

- Ofertă propusă:
361,631.2 RON;

- Anunţul de atribuire a fost publicat
în sistemul electronic al achiziţiilor
publice (www.e-licitatie.ro) sub
numărul: 96225/09.12.2009.

MIRELA ŞEPŞEI

69 de familii de tineri din
Lugoj încep noul an în case
noi, după ce, în cursul lunii
ianuarie, a avut loc
repartizarea ultimelor locuinţe
A.N.L. Din cele 69 de
apartamente, 38 sunt locuinţe
cu două camere, iar 31 cu o
cameră. 

FLAVIA CORAŞ

În cursul zilei de 19 ianuarie,
comisia a stabilit persoanele care
sunt îndreptăţite de a beneficia de
apartamentele cu două camere,
aceştia fiind cei care au copii sau
cei cu probleme medicale deo se -
bite. Repartizarea se face pentru
fiecare tip de apartament, în
ordinea descrescătoare a punc ta -
jului, şi nu prin tragere la sorţi. 

S-a constatat retragerea unor
do sare pentru locuinţe prin
A.N.L. în urma mediatizării ca zu -
rilor privind falsul în de cla ra ţii.

Pentru viitor, edilul şef inten -
ţio nează stabilirea unor noi criterii

şi documente pentru cei ce doresc
o locuinţă prin A.N.L. Chiar dacă
unele persoane au depuse actele de
mai mulţi ani, acestea trebuie să-
şi reînnoiască dosarul.

Noi blocuri ANL în zonele
Ţesători şi Timişoarei

Având în vedere numărul tot
mai mare de cereri pentru atri -
buirea unei locuinţe în regim
ANL, municipalitatea a prevăzut
pen tru următorii trei ani cons -
truirea a 308 noi apar ta mente
pentru tineri.

Etapa I cuprinde patru scări a
câte 15 apartamente, construite în
regim P+3, situate în cartierul Ţe -
să tori. Pentru această primă etapă,
stu diul de fezabilitate şi indicatorii
teh nico-economici au fost a pro -
baţi în cadrul şedinţei inter mi -
nisteriale din luna noiembrie
2009, şedinţă la care a participat
şi domnul primar, alături de
reprezentantul firmei proiectante.

Cea de a doua etapă prevede

ANL - 69 de apartamente repartizate, alte 308 se vor construi în următorii 3 ani

construirea altor 98 de apar ta men -
te, dintre care 50 de apar ta men te
vor fi construite în regim P+3, pe
o suprafaţă totală de 2.898 mp, iar
celelalte 48 de uni tăţi locative vor
respecta acelaşi re gim de
construcţie, ocupând o su prafaţă
de 2.800 mp. Locaţia noi lor
blocuri este cartierul Ţe să tori.

În a treia etapă, edilul şef a

solicitat construirea altor 75 de
apartamente, în regim P+4, pe o
suprafaţă de 3.343 mp, noile
locuinţe fiind situate în zona
fostelor unităţi militare. În fine,
cea de a patra etapă cuprinde alte
75 de apartamente, construite în
regim P+4, tot în zona fostelor
unităţi militare, pe o suprafaţă de
3.266 mp. Toate blocurile

construite în regim P+4 au
prevăzut şi un lift interior.

Municipalitatea speră ca cele
308 apartamente care se vor
construi în următorii 3 ani, alături
de 89 apartamente predate deja
tinerilor, să acopere în proporţie
cât mi mare cele 500 de cereri
înregistrate la nivelul mu ni ci -
piului.

Aprobarea
bugetului
local 
se amână
Municipalitatea a finalizat
încă din prima lună a acestui
an proiectul de buget pentru
anul 2010. Suma
previzionată pentru anul în
curs este 110.731.860 lei, la
care se adaugă banii din
fonduri guvernamentale.
Din păcate, datorită
întârzierii Direcţiei
Finanţelor Publice în
repartizarea sumelor
defalcate din TVA, şedinţa
de aprobare a bugetului a
fost amânată. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Suma totală previzionată
pentru 2010 este aproximativ
egală cu cea de anul trecut. În
acest sens, edilul şef pre ci -
zează că preferă o variantă
realistă, clară, de la care să fie
definitivat bugetul.

Proiectul de buget este a fi -
şat la avizierul Primăriei şi, în
funcţie de publicarea în Mo ni -
torul Oficial a bugetului de
stat, respectiv în funcţie de a -
pro barea bugetului la nivel ju -
deţean.

În elaborarea proiectului
de buget, şeful executivului a
urmărit în primul rând
menţinerea echilibrului perfect
între venituri şi cheltuieli, în
vederea administrării corecte a
municipiului, dar şi asigurarea
tuturor serviciilor pentru
populaţie, respectiv asigurarea
infrastructurii municipiului.
Proiectul prevede atât volumul
şi structura veniturilor, cât şi
sursa de alocare pe cheltuieli,
deopotrivă pentru func ţio na -
rea serviciilor şi pentru rea -
lizarea de noi investiţii. 

Având în vedere că în anul
financiar 2009 nu au fost
aprobate acte adiţionale care
să modifice valoarea in ves ti -
ţiei, au fost realizate economii
la buget, care, însumate dau un
fond de rulment disponibil
pentru cheltuielile urgente de
in vestiţii, în cuantum de
aproape 4,8 milioane lei. În
acest sens, proiectul de buget
cu prinde şi toate elementele
privind folosirea fondului de
rul ment, precum şi a sumelor
pro venite din credite interne şi
externe.

Direcţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Timiş nu a
efectuat până la această oră
repartizarea pe unităţile
administrativ - teritoriale a
sumelor defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor
din sectorul învăţământ, res -
pectiv a cheltuielilor din do -
meniul social. Din acest motiv,
municipalitatea lugo jeană, la
fel ca şi celelalte munici pa -
lităţi din judeţ, a fost nevoită
să amâne aprobarea bugetului
pe anul în curs. Şeful exe cu -
tivului şi-a exprimat speranţa
ca această situaţie să se re -
medieze în scurt timp, cu atât
mai mult cu cât judeţul Timiş
este printre ultimele unităţi
administrative din ţară unde
su mele defalcate din TVA nu
au fost repartizate nici la a -
ceastă oră.
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HOTĂRÂREA Nr. 4 din 28.01.2010
Privind stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului comunitar
de sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar din Măguri, pentru anul 2010

Art. 1. - Pentru anul 2010, se stabileşte cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii
Centrului comunitar de sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar din Măguri la 4,21 lei/zi/copil.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară.

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 28.01.2010
Privind  stabilirea unor măsuri în domeniul autorizării construcţiilor

Art. 1. - Până la aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj a P.U.G. – ului municipiului
Lugoj, reactualizat conform Proiectului nr. 4881/2009 întocmit de S.C. “PROIECT ALBA” S.A., se vor
aplica prevederile P.U.G. – ului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 25.11.1999 privind
aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Lugoj.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului urbanism -
mediu.

În cadrul şedinţei ordinare
din luna februarie vor fi
supuse spre dezbaterea şi

aprobarea Consiliului Local al
Mu nicipiului Lugoj numeroase
pro iecte de hotărâre care au fost
a fişate conform legii nr. 52/2003
pri vind transparenţa în ad mi -
nistraţie publică locală, pentru a
fi aduse la cunoştinţa publică a
ce tăţenilor municipiului, de oa -
rece vizează instituiri de taxe pre -
cum şi aprobări de diverse re gu -
la mente. Prezentăm pe scurt
câteva din prevederile acestor
pro iecte de hotărâre:

MIHAELA ŞTEFĂNESCU

Prin proiectul de hotărâre privind
stabilirea alocaţiei zilnice de hrană
pen tru beneficiarii Centrului de zi
pen tru minori cu handicap neu ro psi -
hic şi ai Centrului de zi pentru adulţi
cu handicap neuropsihic a fost pro pu -
să suma de 6,23 lei/persoană/zi. La
sta bilirea acestui cuantum s-au avut
în vedere prevederile Hotărârii de
Gu vern nr. 421/2008 care stabileşte
ni velul minim al alocaţiei zilnice de
hra nă pentru consumurile colective
din instituţiile publice de asistenţă so -
cia lă, în speţă, centrele de îngrijire de
zi şi instituţii de asistenţă socială pen -
tru persoanele cu handicap, unde mi -
nimul este de 6 lei, respectiv 8,3 lei/
per soană/zi, precum şi faptul că în ca -
drul centrelor se servesc doar două
mese principale, micul dejun şi prân -
zul. De aceea s-a optat pentru sta bi li -
rea unei valori cât mai apropiate de
mi nimul legal. 

Metodologia pentru acordarea
tichetelor sociale

Prin iniţiativa primarului, re fe -
ritoare la proiectul de hotărâre privind
a probarea metodologiei de acordare
a unor prestaţii sociale sub formă de
„ti chete sociale” pentru persoanele
vârs tnice de pe raza municipiului Lu -
goj, se încearcă o formă mai susţinută
de protecţie a acestei categorii socio-
pro fesionale. În prezent, în Lugoj e -
xis tă un număr aproximativ de
10.000 pensionari, iar o bună parte
din aceştia se află în situaţie de risc
so cial. Metodologia acodării ti che te -
lor, care este de fapt regulamentul de
a cordare, este însoţită de două for -
mulare: fişa de evaluare a bugetului
fa miliei şi fişa de evaluare socio-me -
di cală. Pentru anul 2010, valoarea ti -
che tului social este de 90 lei/lu nă/
pen sionar, de acest ajutor pu tând
beneficia un număr de 250 persoane.
Pentru anul 2011 se vor depune cereri
noi până în luna noiembrie 2010.
Beneficiarii sunt pensionarii cu limită
de vârstă care au domiciliul în mu ni -
ci piul Lugoj precum şi satele a par ţi -
nă toare. Cheltuielile administrative o -
ca zionate de distribuirea tichetelor
va lorice de alimente se suportă din
bu getul local. Fiecare beneficiar al
cestui tip de ajutor va trebui să facă
do vada calităţii de pensionar şi a ve -
ni turilor personale în luna anterioară
de punerii cererii (până la 400 lei/lună/
persoană sau 800 lei/lună/familie),
prin întocmirea unui dosar cu actele
ne cesare şi care va cuprinde: cererea
per soanei vârstnice/reprezentantului
le gal, actele de identitate ale per -

soanei vârstnice şi ale familiei a ces -
teia, acte care dovedesc situaţia ma -
te rială a persoanei vârstnice şi a fa -
miliei acesteia, declaraţie pe propria
răs pundere în ceea ce priveşte venitul
rea lizat, acte care dovedesc situaţia
lo cativă a persoanei vârstnice şi a fa -
miliei acesteia, fişa individuală de
con tact, fişa de evaluare a bugetului
fa miliei, ancheta socială, şi alte acte
do veditoare, după caz. Solicitările
(ce rerile tip) se depun la sediul Com -
ple xului de Servicii pentru persoane
vârst nice “Sf. Nicolae”. La primirea
ce rerii asistentul social va întocmi o
fi şă individuală de contact şi va co -
mu nica solicitantului actele ne ce sare
procesării acesteia. În situaţia în care
depun cererea doi pensionari din a -
ceaşi familie va beneficia doar cel
care are pensia cea mai mică. Dacă
va loarea pensiilor este egală atunci va
pu tea beneficia cel care a depus pri -
mul cererea (în situaţia în care se în -
ca drează). Evaluarea veniturilor se va
rea liza la sediul complexului, fiind
ins trumentul pentru o primă selecţie
a solicitanţilor. În situaţia în care so li -
ci tantul refuză să furnizeze actele ne -
ce sare întocmirii dosarului sau datele
ne cesare efectuării anchetei sociale,
se consideră ca acesta nu îndeplineşte
condiţiile necesare acordării prestaţiei
so ciale, iar cererea va fi respinsă. Ti -
che tele sociale se acordă cu prioritate
pen sionarilor cu veniturile cele mai
mici în ordinea crescătoare a acestora.
În caz de egalitate a veniturilor de par -
ta jarea se va face după următoarele
cri terii: dacă persoana vârstnică e sin -
gură, vârsta persoanei, starea sanătăţii
şi dacă nu beneficiează şi de alte pres -
taţii sociale. Tichetele sociale vor pu -
tea fi valorificate o singură dată (in -
te gral), în cursul lunii pentru care au
fost eliberate, şi vor cuprinde date
pre cum: seria şi numărul tichetului,
co dul numeric personal al be ne fi cia -
rului, numele şi prenumele acestuia.
Dis tribuirea tichetelor sociale se efec -
tuează de la sediul Complexului de
Ser vicii pentru persoane vârstnice
“Sf. Nicolae”, conform unui program
care va fi adus la cunoştinţa be ne -
ficia rilor prin mass media. Bene fi cia -
rii se vor prezenta lunar cu actul de
identitate şi vor ridica tichetul pe bază
de semnătură într-un registru spe -
cial.Vor completa deasemenea şi o
de claraţie pe proprie răspundere (tip)
re feritoare la veniturile realizate pen -
tru a preîntampina eventuale si tuaţii
ne prevăzute. În acest sens, a sis ten ţii
so ciali pot verifica prin sondaj şi vi zi -
te la domiciliu veridicitatea celor de -
cla rate. Dreptul la acordarea de ti che -
te sociale fiinţează şi în ce tează în ba -
za Dispoziţiei Primarului Mu ni ci piu -
lui Lugoj, la propunerea DASC; în -
ce tează în următoarele ca zuri: la ex pi -
ra rea perioadei pentru care a fost a -
cor dat, la data decesului be ne fi cia -
rului, în situaţia în care beneficiarul
îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa
pe raza altei unităţi ad mi nis trative sau
se constată că acesta nu locuieşte
efectiv pe raza mu ni ci piu lui Lugoj o
perioadă mai mare de 30 zile,
beneficiarul nu mai în de pli neşte
condiţiile de acordare a acestui drept.

Taxe speciale pentru anul
2010

Prin proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului privind

taxele speciale şi instituirea unor taxe
speciale pentru anul fiscal 2010, se
do reşte ca, în conformitate cu pre ve -
de rile art. 282 din Legea nr. 571/2003
pri vind Codul fiscal-cu modificările
şi completările ulterioare şi ale art. 30
din Legea nr. 273/2006, privind fi -
nan ţele publice locale-cu mo dificările
şi completările ul te rioare, consiliul lo -
cal să poată institui a numite taxe spe -
cia le necesare func ţionării anumitor
servicii publice lo ca le create în
interesul persoanelor fi zi ce şi juridice.
Proiectul de hotărâre are două anexe,
una care cuprinde re gu lamentul şi una
cu taxele prevăzute pentru anul 2010.

Taxele speciale se aprobă de
Con siliul Local al Municipiului Lu -
goj până la data de 31 mai inclusiv, a
fiecărui an, pentru anul fiscal următor,
iar hotărârea se face cunoscută prin
pu blicitate, afişare la sediul Primăriei
Mu nicipiului Lugoj şi publicarea ho -
tă rârii. Taxele speciale vor fi stabilite
a nual. Domeniile în care consiliul lo -
cal poate adopta taxe speciale sunt:
fis  cal, salubrizare, eliberări ade ve -
rinţe, altele decât cele stabilite ca sar -
cini de serviciu conform normelor le -
ga le în vigoare, administrarea do me -
niu lui public şi privat al municipiului
Lu goj, urbanism, cadastru, a gri cul tu -
ră, evidenţa populaţiei şi stare civilă,
a sistenţa socială, administrarea pie ţe -
lor, târguri şi oboare. Proiectele de ho -
tă râre privind instituirea taxelor spe -
ciale vor face obiectul audierii pu bli -
ce, orice persoană interesată urmând
să-şi prezinte punctele de vedere cu
pri vire la aceste taxe. Contestaţiile
for mulate de către persoanele fizice şi
ju ridice împotriva modului de sta bi -
li re şi calculare a taxelor speciale se
so luţionează de către com par ti men -
tele de specialitate din cadrul Pri mă -
riei Municipiului Lugoj, iar dis po zi -
ţiile emise ca urmare a contestaţiilor
vor fi atacate la instanţele ju de că to -
reşti competente. Constatarea, a şe za -
rea şi urmărirea încasării taxelor se
rea lizează prin compartimentele de
spe cialitate din cadrul Primăriei Mu -
ni cipiului Lugoj. Taxele speciale, ins -
ti tuite potrivit legii, constituie venituri
cu destinaţie specială, fiind utilizate
în scopurile pentru care au fost in fiin -
ţate. Sumele rămase neutilizate din ta -
xele speciale, stabilite ca diferenţă în -
tre veniturile încasate şi plăţile e fec -
tuate, se reportează în anul următor cu
a ceeaşi destinaţie, odată cu încheierea
e xerciţiului bugetar. Taxele speciale
se încasează numai de la persoanele
fi zice şi juridice care se folosesc de
ser viciile publice locale pentru care s-
au instituit taxele respective. Per soa -
nele fizice şi persoanele juridice plă -
ti toare de taxe speciale sunt obligate
să achite contravaloarea taxei speciale
an terior prestării serviciului taxabil.
A cordul persoanelor fizice şi per soa -
nelor juridice pentru plata taxelor spe -
ciale se consideră dat ca urmare a ne -
contestării hotărârii consiliului local
pri vind stabilirea taxelor speciale în
ter men de 15 zile de la afişare. Pro -
punerile de taxe speciale stabilite
pentru anul 2010 sunt: taxa de ur -
genţă pentru eliberarea unor acte în
ter men de 3 zile de la data depunerii,
ex cluzând ziua depunerii care este
sta bilită la 50 lei/act şi taxa pentru e -
li berarea de copii în format A4-2
lei/filă şi A3-4 lei/filă. 

Sunt scutite de plata taxelor
speciale:
a) eliberarea actelor care atestă un

fapt sau o situaţie decurgând din
ra porturi de muncă, eliberarea ac -
te lor destinate obţinerii unor drep -
tu ri privind asistenţa socială, asi gu -
ră rile sociale şi protecţia socială,
eli berarea actelor necesare a servi
în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi
în alte asemenea instituţii;

b) atestările în legătură cu primirea
unor sume de bani;

c) serviciile prestate la cererea ins ti -
tu ţiilor publice.

Noi reglementări pentru
taximetrişti

Un alt proiect de hotărâre care
urmează a reglementa situaţia neclară
a dispeceratelor taxi este proiectul
privind aprobarea regulamentului de
organizare a activităţii de dispecerat
la transporturile efectuate în regim de
taxi pe raza Municipiului Lugoj. Re -
gu lamentul, anexă la proiectul de ho -
tărâre, în varianta afişată conform
legii nr. 52/2003 cuprinde un număr
de 27 de articole şi 7 anexe. Des fă şu -
rarea activităţii de autorizare şi ve ri fi -
care a dispeceratelor taxi va fi coor -
do nată de Compartimentul Au to ri za -
re Servicii Transport Public Local din
cadrul Serviciului Tehnic. Serviciile
de dispecerat sunt obligatorii pentru
toate taxiurile transportatorilor au to -
ri zaţi, care îşi desfăşoară activitatea în
mu nicipiul Lugoj. Contractele de dis -
pe cerat taxi încheiate cu trans por -
tatorii autorizaţi trebuie să conţină
prevederi privind obligaţiile părţilor
de a respecta reglementările privind
calitatea şi legalitatea serviciului pres -
tat, precum şi tarifele de distanţă con -
venite a fi utilizate. Odată cu în che -
ierea contractului, operatorul dispecer
va ataşa la evidenţa din Re gis trul sta -
ţiilor radio din dotarea ta xiu rilor de -
ser vite şi copia actului de pro prietate
sau de deţinere asupra staţiei radio de
către transportatorii taxi. Dis pe ce ra -
tele sunt obligate să ţină un registru
de evidenţa a con trac telor de dis pe ce -
ri zare. Re gis trul va fi înregistrat la
Au toritatea de au to ri zare. Este o bli -
ga torie arhivarea a ces tuia pentru o
pe rioadă de minim 2 ani. Ta xiurile
de servite de un dispecerat pot realiza
ser viciul de transport uti li zând tarife
unice sau tarife di fe ren ţia te pe ca te -
gorii de autovehicule, astfel cum este
pre văzut în contractul de dis pe ce ri -
zare. Dispeceratul pune la dis poziţia
trans portatorilor autorizaţi pe care îi
de serveşte staţii radio de e mi sie-re -
cep ţie pentru dotarea ta xiu rilor, pe
bază de contract de în chiriere, în -
cheiat în condiţii ne discriminatorii
astfel că la punctul de dispecerizare
va exista un registru special de e vi -
den ţă a tuturor staţiilor radio de e mi -
sie-recepţie, aflate în dotarea ta xiu -
rilor deservite, numerele de apel (in -
di cative), denumirea trans portatorului
au torizat deservit, numărul şi durata
de valabilitate a autorizaţiei taxi. De -
nu mirea dis peceratului taxi şi nu mă -
rul de apel telefonic al dispeceratului
taxi va fi afişat pe caseta specială taxi
sau pe caroserie, numai pe au to ve hi -
cu lele taxi autorizate şi după în che -
ierea con trac tului de dispecerizare.

Autorizaţia de dispecerat taxi

(mo delul acesteia este prevăzut în A -
ne xa 2 a acestui regulament) se obţine
pe baza depunerii unei documentaţii
la Autoritatea de autorizare (pre vă zu -
te în Anexa 1 a acestui regulament).
Au torizaţia de dispecerat taxi se eli -
be rează pentru o perioadă de 5 ani, cu
vi zare anuală, cu posibilitatea pre lun -
girii, la cerere, pe perioade de 5 ani în
aceleaşi condiţii ca la emitere şi este
va labilă numai pe raza administrativ-
te ritorială a municipiului Lugoj. Ac ti -
vi tatea de dispecerat se desfăşoară pe
baze contractuale numai pentru trans -
por tatorii autorizaţi pe raza mu ni ci -
piu lui Lugoj care desfăşoară servicii
de transport în regim de taxi. Un
contract de dispecerizare trebuie să
conţină următoarele clauze:
a) interdicţia abaterilor de la calitatea

şi siguranţa serviciului;
b) interdicţia abaterilor de la le ga li ta -

tea transporturilor;
c) modalitatea de a utiliza tariful de

dis tanţă, respectiv tarif unic şi/sau
tarif diferenţiat pe timp de zi şi pe
timp de noapte, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;

d) interdicţia privind nerespectarea
nu mărului minim de taxiuri şi pro -
gra mele minimale de lucru ale ta -
xiu rilor în piaţă;

e) interdicţia privind refuzul ne jus ti -
fi cat a executării unor curse co -
man date de clienţi;

f) interdicţia privind funcţionarea u -
nui transportator autorizat cu în căl -
carea prevederilor legale; 

g) interdicţia implicării taxiurilor şi a
ta ximetriştilor în activităţi cu ca -
rac ter infracţional sau antisocial;

h) modalităţile în care dispeceratele
a sigură controlul privind modul
cum transportatorii autorizaţi res -
pec tă obligaţiile ce derivă din pre -
ve derile contractuale şi în ce cazuri
de încălcare a unor obligaţii con -
trac tul poate fi reziliat unilateral.

La punctul de dispecerizare, dis -
pe cerul va deschide un Registru de
Co menzi care va cuprinde ur mă toa -
re le rubrici:
a) indicativul autovehiculului taxi

deservit;
b) ora şi data comenzii;
c) destinaţia;
d) numele operatorului de serviciu.

Registrul de Comenzi va fi nu me -
rotat, legat şi sigilat la Primăria Mu -
nicipiului Lugoj. Accesul la acesta va
fi permis şi împuterniciţilor Pri ma -
rului Municipiului Lugoj şi Poliţiei
Mu nicipiului Lugoj. Lipsa Re gis trului
de Comenzi sau deţinerea a ces tuia
fără respectarea prevederilor de la ar -
ti co lele anterioare dă dreptul Pri ma ru -
lui Municipiului Lugoj şi Po li ţiei Mu -
ni cipiului Lugoj să dispună sus pen -
darea sau anularea autorizaţiei pen tru
activitatea de dispecerat taxi în func ţie
de gravitatea situaţiei cons ta tate. 

Retragerea autorizaţiei pentru e -
fec tuarea activităţii de dispecerat se
rea lizează prin dispoziţia emisă de
pri mar, la propunerea Com par ti men -
tu lui Autorizare Servicii de Transport
Pu blic Local, din cadrul Serviciului
Tehnic. Autorizaţia pentru activitatea
de dispecerat taxi poate fi retrasă în
ur mătoarele condiţii:
a) la cererea beneficiarului;
b) la iniţiativa emitentului, în ur mă -

toarele cazuri:

1) autorizaţia a fost eliberată pe baza
unor documente false sau ne con -
for me cu realitatea;

2) nu mai sunt îndeplinite condiţiile
care menţin valabilitatea acesteia;

3) dispeceratul deserveşte taxiuri
dotate cu staţii radio neînregistrate
în registrul de evidenţă a acestora;

4) dispeceratul deserveşte au to ve hi -
cu le pentru care nu s-au atribuit au -
to rizaţii taxi sau deţin autorizaţii
taxi atribuite de autorităţile de au -
to rizare ale altor localităţi;

5) dispeceratul deserveşte au to tu ris -
me care realizează transporturi în
regim de închiriere;

6) transportatorilor autorizaţi de ser -
viţi, pentru practicarea unor tarife
des tinate controlului pieţei şi eli -
mi narea concurenţei.

Documentele necesare retragerii
au torizaţiei pentru efectuarea ac ti vi -
tăţii de dispecerat, dacă aceasta se fa -
ce la solicitarea transportatorului au -
to rizat, sunt următoarele:
a) cerere pentru retragerea autorizaţiei

de dispecerat;
b) autorizaţia de dispecerat în original

sau declaraţie pe proprie răs pun de -
re în cazul pierderii acesteia. 

Conform Anexei 3 la regulament
se stabileşte modelul caietului de sar -
ci ni pentru activitatea de dispecerat.
Dis peceratele autorizate au obligaţia
să depună la Autoritatea de autorizare
do cumente pentru constituirea bazei
de date necesară eliberării cazierului
de conduită profesională prezentate
în Anexele 4 şi 5 la regulament. Vi -
za rea anuală a autorizaţiei de dis pe -
ce rat se emite în urma depunerii do -
cu mentelor prevăzute în Anexa 6 la
re gulament. În cazul pierderii, fur tu -
lui sau deteriorării autorizaţiei de dis -
pe cerat, poate fi emis un duplicat pen -
tru eliberarea căruia se vor depune
do cumentele prevăzute în Anexa 7 la
re  gulament.

Faptele săvârşite ca urmare a ne -
res  pectării prevederilor legale în vi -
goa re sau neîndeplinirea obligaţiilor
sta  bilite prin regulament, dacă nu au
fost comise în astfel de condiţii, încât
po  trivit legii penale să fie considerate
infracţiuni, constituie contravenţii şi
se sancţionează ca atare, în con for mi -
ta te cu prevederile O.G. nr.2/2001
pri vind regimul juridic al con tra ven -
ţiilor. Constituie contravenţii urmă -
toa rele fapte:
a) neprezentarea la viza anuală a

autorizaţiei de dispecerat în termen
de 30 de zile calendaristice de la
expirarea fişei de valabilitate a
autorizaţiei de dispecerat;

b) neanunţarea în scris, în termen de
15 zile calendaristice, la autoritatea
de autorizare rezilierea sau în che -
ie rea unui nou contract cu un trans -
portator taxi autorizat.

Contravenţiile prevăzute în
re gulament se sancţionează
astfel:
a) cu amendă de la 100 la 300 lei

pentru nerespectarea prevederilor
art.16, referitor la obligaţia de
afişare pe caseta specială taxi sau
pe caroserie a denumirii dis pe ce ra -
tu lui taxi şi numărul de apel te le fo -
nic;

b) cu amendă de la 400 la 600 lei
pentru nerespectarea prevederilor

Proiecte de hotărâri supuse aprobării Consiliului Local
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Informaţii
Începând cu data de

11.01.2010 audienţele la Pri ma -
rul Municipiului Lugoj, prof.
ing. Francisc Constantin Bol dea,
se vor desfăşura, săp tă mânal,
după următorul pro gram:

- înscriere – luni, ora 8.00, la
Biroul Comunicare, Relaţii cu
Publicul, camera 7 a Primăriei
Municipiului Lugoj, pe baza
actului de identitate;
- audienţe – miercuri, ora 15.00.

� 0256/352240 – Cabinet Primar
� 0256/351620 – Birou Relaţii cu Publicul
� 0256/354057 – Direcţia Impozite şi Taxe
� 0256/353630 – Birou Investiţii
� 0256/353697 – Compartiment Urbanism
� 0256/351115 – Compartiment Protecţie Civilă
� FAX – 0256/350393
� MAIL – contact@primarialugoj.ro
� SITE – www.primărialugoj.ro

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ COMUNITARĂ LUGOJ
� 0256/351441 – Compartiment Relaţii cu Publicul
� Fax - 0256/329961

� CANTINA DE AJUTOR SOCIAL – 0256/354621

� COMPLEXUL DE SERVICII PT. PERSOANE
VÂRSTNICE “SF. NICOLAE” – 0256/358226

� CENTRUL DE ZI PT. ADULŢI CU HANDICAP
NEUROPSIHIC/ CENTRUL DE ZI PT. MINORI CU
HANDICAP NEUROPSIHIC – 0256/351152

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI
� 0256/336025 – sediu PML
� 0256/352516 – sediu Poliţie
� 0256/336025 – FAX

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ 0256/351304
MUZEUL DE ISTORIE 0256/354903
CASA DE CULTURĂ 0256/357013
GALERIA “PRO ARTE” 0256/357886
SERVICIUL PUBLIC SERE 0256/351902
SERVICIUL PUBLIC DESFACERE, 
PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE 0256/354220
S.C. MERIDIAN 22 S.A. 0256/351720
S.C. SALPREST S.A. 0256/352834
POLIŢIA COMUNITARĂ 0256/353324
SALA DE SPORT 
“LAVINIA MILOŞOVICI” 0256/350742

PROGRAMUL AUDIENŢELOR

TELEFOANE UTILE
DIN PRIMĂRIA LUGOJ

Ce părere aveţi despre Monitorul de Lugoj?

Ce informaţii ar trebui să cuprindă
Monitorul de Lugoj?

Sugestii şi probleme legate de activitatea 
Primăriei Municipiului Lugoj

Nume şi prenume
Adresa
Cupoanele se depun la sediul Primăriei Lugoj, camera 7

Taloanele anonime nu se iau în considerare!

- Cerere;
- Copie act de identitate;
- Extras de carte funciară – individual şi colectiv,

după caz;
- Copie contract de vânzare-cumpărare locuinţă;
- Dosar cu şină.

Acte necesare pentru dosarul de cumpărare
teren închiriat aferent locuinţei:

- Cerere întocmită şi semnată de toţi proprietarii
imobilului;

- Copie act identitate al proprietarilor imobilului;

- Extras de carte funciară – individual în extenso
sau colectiv, după caz;

- Copie contract de vânzare-cumpărare locuinţă;
- Copie contract închiriere teren;
- Raport evaluare teren;
- Dosar cu şină.

Dosarul împreună cu actele necesare se verifică
şi se vizează la Serviciul Tehnic, etaj 2, camera 211
şi se depune, complet, la Biroul Comunicare, Relaţii
cu Publicul, parter, camera 7, Primăria Municipiului
Lugoj.

Angelica Rus

BIROUL EVIDENŢA PERSOANELOR:
Preluare acte pentru cărţi de identitate:
Luni: 08.30 – 19.30
Marţi: 08.30 – 19.30
Miercuri: 08.30 – 19.30
Joi: 08.30 – 19.30
Vineri: 08.30 – 15.00

Eliberări acte:
Luni: 08.30 – 19.30
Marţi: 08.30 – 19.30
Miercuri: 08.30 – 19.30
Joi: 08.30 – 19.30
Vineri: 08.30 – 16.30

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ:
Preluare acte:
Luni: 08.30 – 13.00
Marţi: 08.30 – 13.00
Miercuri: 08.30 – 13.00

Joi: 08.30 – 13.00
Vineri: 08.30 – 13.00
Sâmbătă: 09.00 – 11.00

Eliberări acte:
Luni: 13.00 – 18.30 
Marţi: 13.00 – 16.30
Miercuri: 13.00 – 16.30
Joi: 13.00 – 16.30
Vineri: 13.00 – 16.30

Programul casieriei:
Luni şi joi: 08.30 – 16.30
Marţi, miercuri 
şi vineri: 08.30 – 15.00

Intervalul orar cuprins între 12.45 - 13.00 şi
17.00 - 17.15 constituie pauză de masă,
activitatea cu publicul fiind întreruptă în acest
interval. 

La începutul fiecărui an asociaţiile de proprietari au obligaţia să aprobe în adunarea generală
măsurile pentru îmbunătăţirea traiului condominal, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent
acestor măsuri. Prin constituirea şi gestionarea bugetului propriu, asociaţia de proprietari asigură
activitatea curentă pentru deservirea proprietarilor membri ai asociaţiei, întreţinerea şi îmbunătăţirea
proprietăţii comune şi asigurarea condiţiilor optime pentru convieţuirea în comun. 

Bugetul este documentul care ilustrează modul în care asociaţia îşi gestionează fondurile de-a lungul
unui an calendaristic. Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari întocmeşte proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli şi pregăteşte desfăşurarea adunării generale.

Toate deciziile care implică în orice fel fondurile asociaţiei trebuie adoptate în adunarea generală
a asociaţiei de proprietari.

Atât veniturile cât şi cheltuielile asociaţiei trebuie explicate, clarificate şi discutate de proprietari
şi aprobate în adunarea generală pentru a fi apoi puse în aplicare. Numai astfel proprietarii vor accepta
plata cheltuielilor şi vor urmări modul de utilizare a veniturilor. Aceste hotărâri nu pot fi adoptate doar
de comitetul executiv şi nu pot fi impuse de preşedinte, comitet, administrator sau orice proprietar.
După aprobarea în adunarea generală, bugetul asociaţiei devine documentul fundamental de organizare
a gestiunii asociaţiei.

Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, la art.
25 alin. 4, prevede că hotărârile adunării generale se comunică în scris tuturor proprietarilor.

Vasile Lazăr, Preşedinte F.A.P. Lugoj

Buget pentru asociaţiile de proprietari

Programul de lucru cu publicul al Direcţiei de Evidenţă 
a Persoanelor a Municipiului Lugoj:

Acte necesare pentru dosarul de închiriere teren
aferent locuinţei cumpărate conform Legii nr.112/1995:

art.23 lit. a), referitor la ne pre zen -
ta rea la viza anuală a autorizaţiei
de dispecerat în termen de 30 de
zile calendaristice de la expirarea
fişei de valabilitate a autorizaţiei
de dispecerat;

c) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei
pentru nerespectarea prevederilor
art.23 lit. b), referitor la ne a nun -
ţarea în scris, în termen de 15 zile
calendaristice, la autoritatea de
autorizare rezilierea sau încheierea
unui nou contract cu un trans por -
ta tor taxi autorizat.

În conformitate cu prevederile
art. 282 din Legea nr. 571/2003 pri -
vind Codul fiscal-cu mo di fi că rile şi
completările ulterioare şi ale art. 30
din Legea nr. 273/2006, pri vind fi -
nan ţele publice locale-cu mo -
dificările şi completările ul te rioare se
sta bilesc următoarele ta xe: 

a) Taxă pentru eliberare auto ri -
za ţie de dispecerat 200 lei;

b) Taxă pentru eliberare du pli ca -
te după autorizaţia de dispecerat 80
lei.

c) Taxă pentru eliberare cazier de
conduită profesională 20 lei.

Urmând aceleaşi prevederi le -
gale din Codul fiscal şi Legea fi -
nan ţelor publice locale, conform
că rora consiliul local poate să ins ti -
tuie anumite taxe speciale ne cesare
funcţionării anumitor ser vi cii
publice locale create în in te resul
persoanelor fizice şi juridice, a fost
propus şi afişat proiectul de ho -
tărâre privind completarea Re gu -
lamentului de organizare şi des fă -
şurare a serviciului de transport per -
soane în regim de taxi în mu nicipiul
Lugoj, aprobat prin Ho tărârea
Consiliului Local nr. 78 din
30.04.2008. Datorită faptului că în
acest regulament nu erau pre vă zute
taxe pentru eliberarea a nu mi tor acte
precum şi a faptului că anul acesta
expiră perioada de valabilitate a
unor autorizaţii care deja au fost
preschimbate, în mod gra tuit,
conform prevederilor legii, Ca -
pitolul X „Dispoziţii finale” din re -
gulament se completează cu un nou
articol, articolul 50 referitor la ta -
xele percepute în scopul eli berării,
vizării sau înlocuirii do cu mentelor
referitoare la transportul în regim de
taxi şi în regim de în chi riere şi care
sunt după cum ur mează:

a) Taxa pentru eliberarea au to ri -
zaţiei de transport pentru trans portul
în regim de taxi (valabilă 5 ani) – 100
lei;

b) Taxa pentru eliberarea au -
torizaţiei de transport pentru trans -
portul în regim de închiriere (va la bilă
5 ani) – 100 lei;

c) Taxa pentru eliberarea co piei
conforme autorizaţiei de trans port
pentru transportul în regim taxi şi în
regim de închiriere (va la bilă 5 ani ) -
50 lei;

d) Taxa pentru vizarea au to ri za -
ţiei de transport pentru trans portul în
regim de taxi şi în regim de închiriere
– 20 lei;

e) Taxa pentru înlocuirea au to -
ri zaţiei de transport, a copiei con -
forme ocazionate de schimbarea
de numirii operatorului de trans -
port/ între prin de rii, a adresei se -
diu lui so cial/do mi ciliului acestuia
sau de schimbare a autovehiculului
utilizat pentru serviciul de
transport - 25 lei;

f) Taxa pentru eliberarea unui
duplicat al autorizaţiei de transport
o cazionate de pierderea, sus tra ge -
rea sau deteriorarea celei eliberate
– 50 lei;

g) Taxa pentru eliberarea ca -
zie rului de conduită profesională –
20 lei;

h) Taxa pentru vizarea listei de
ta rife – 5 lei.

ILEANA KRISTOFF

Conform actului normativ, vânzarea de soldare
este definită ca orice vânzare însoţită sau precedată
de publicitate şi anunţată sub denumirea
"soldare/soldări/solduri" şi care, printr-o reducere
de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a
stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de
vânzare cu amănuntul. Vânzările de soldare se pot
efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu
o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu
condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie
achitate furnizorului de către comerciant cu cel
puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei
de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod
obişnuit înaintea acestei date. Stocul de produse
propus pentru soldare trebuie să fie constituit în
prealabil în structura de vânzare respectivă, în
spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de
vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai
multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15
zile înainte de data de debut a vânzării de soldare,
şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul

vânzărilor de soldare. Conform OUG nr. 99/2000,
vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în
structurile de vânzare în care produsele respective
erau vândute în mod obişnuit. Documentele legale
justificative care atestă că stocul de produse propus
pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile
înainte de data de debut a vânzării de soldare şi
achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această
dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori
de cate ori este nevoie, organelor de control
abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor
supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea
actelor contabile. 

Perioadele de soldări se stabilesc de
comerciant între următoarele limite: 15 ianuarie -
15 aprilie, pentru produsele de toamnă - iarnă; 1
august - 31 octombrie, pentru produsele de
primăvară - vară.

Comercianţii au obligaţia să notifice la
primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară
activitatea, perioada în care efectuează vânzările
de soldare, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea
operaţiunilor.

Direcţia Impozite şi Taxe Lugoj a solicitat  Direcţiei Judeţene
de Pensii Timiş verificarea persoanelor care au beneficiat de
facilităţi fiscale în anul 2009. S-au constatat următoarele situaţii: 

- pensia a crescut faţă de luna ianuarie 2009, dar nu a depăşit
salariul minim pe economie (600 lei) – caz în care se recalculează
cuantumul facilităţii acordate datorită trecerii în altă tranşă de venituri;

- pensia a depăşit salariul minim pe economie (600 lei) – caz în
care se anulează facilitatea fiscală acordată, de la data acordării
acesteia.

Persoanele aflate în una din cele două situaţii vor fi anunţate la
domiciliu asupra diferenţelor calculate pentru anul 2009.

A început perioada vânzărilor 
de soldare
În perioada 15 ianuarie - 15 aprilie inclusiv, pot fi organizate vânzări de soldare, numai de către
comercianţii cu amănuntul, pentru produsele specifice sezonului toamnă - iarnă. Vânzările de
soldare se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

IMPOZITE RECALCULATE

Continuare din pag. 6
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Ştiri din oraşul tău
Debut editorial - Nicolae Toma
Prima lansare de carte a acestui an a avut loc la Galeria “Pro
Arte” din Lugoj. Este vorba despre volumul de debut al lui
Nicolae Toma,  “Garnizoanele somnului”. Organizatorii
lansării au fost: Editurile Hestia & Anthropos Timişoara,
Biblioteca Municipală Lugoj, Galeria “Pro Arte” Lugoj şi
Revista & Cenaclul “Banat” Lugoj. Lansarea s-a bucurat de
un public numeros, fiind prezent şi domnul prof. ing. Francisc
Boldea, primarul Lugojului. Au prezentat: Lucian Alexiu,
Cristian Ghinea şi Constantin Buiciuc; moderator:  Henrieta
Szabo. ADRIANA WEIMER

Mircea Mihăieş la Lugoj
Vineri, 29 ianuarie 2010, de la ora 17.00, la Galeria “Pro Arte”
Lugoj, a avut loc lansarea volumului „Doliu” (apărut la
Editura Polirom din Iaşi, în anul 2009), semnat de
binecunoscutul scriitor timişorean Mircea Mihăieş. Au
prezentat: Adriana Babeţi, Simona Avram, Ela Iakab, Dorin
Murariu şi Cristian Ghinea; moderator: Henrieta Szabo.
Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Municipală Lugoj,
Galeria “Pro Arte” Lugoj, Casa de Cultură a Sindicatelor
Lugoj. ADRIANA WEIMER

Ion Caramitru, 
lansare de carte la Lugoj 
Fundaţia Academia Civică
- Filiala Lugoj, S.C. “ORLI
- AL” S.R.L. Lugoj, Bi blio -
teca Mu ni ci pală Lugoj şi
Galeria “Pro Arte” Lugoj
au organizat o întâlnire cu
actorul Ion Ca ramitru.
Evenimentul, pri le juit de
lansarea la Lugoj a vo lu -
mului “Cu Ion Caramitru
de la Ham let la Hamlet şi
mai de parte”, semnat de
Mircea Mo  ra riu, a fost
găzduit de Ga leria “Pro
Arte. A pre zentat prof. Si -
mo na Avram.

ADRIANA WEIMER

RĂZVAN PINCA

Istoria militară reprezintă partea
cea mai spectaculoasă din cadrul
evo luţiei unui popor, dată fiind
im portanţa deosebită pe care o
re prezenta armata în cadrul unui
stat. Dar armele nu au avut doar
atri buţii militare, iniţial, încă din
pa leolitic acestea fiind folosite în
pri mul rând la vânătoare şi apoi
la apărare. 

Pentru a avea o imagine mai
am plă asupra întregului proces
de evoluţie a armelor începând
cu evul mediu timpuriu şi ter mi -
nând cu perioada anterioară Pri -
mu lui Război Mondial, Muzeul
de Istorie şi Etnografie orga ni -
zea ză o expoziţie temporară inti -
tu lată „Arme militare şi de vâ nă -
toa re din colecţiile Muzeului din
Lu goj”. În cadrul expoziţiei sunt
pre zentate arme albe medievale
din perioada secolelor VII –
XVI, ce cuprind vârfuri de săgeţi
pen tru arc şi arbaletă, spade, să -
bii, cuţite, buzdugane şi ha le bar -
de. Armele de foc militare şi de
vâ nătoare sunt reprezentate prin
mus chete cu cremene, datate în
se colele XVII-XIX, arme cu
cap se specifice întregului secol
al XIX-lea şi arme cu proiectil
da tate la sfârşitul secolului al
XIX –lea şi începutul secolului
al XX-lea. Un loc aparte în ti po -
lo gia armelor îl reprezintă lumea

ADRIANA WEIMER

În zilele de 20 şi 21 ianuarie au
avut loc la Lugoj “Zilele Mihai
Emi nescu”. Simpozionul s-a
des făşurat după următorul pro -
gram: 

� miercuri, 20 ianuarie
2010, de la ora 11.00, Sim po zio -
nul “Zilele Mihai Eminescu”, or -
ga nizat de Biblioteca Municipală
Lu goj, Şcoala de Arte  Frumoase
“Filaret Barbu“ Lugoj, Şcoala cu
Cl. I - VIII Nr. 5 “Eftimie  Mur -
gu“ Lugoj şi Şcoala cu Cl. I -
VIII Nr. 4 Lugoj, s-a desfăşurat
la Centrul de Zi pentru Persoane
Vârst nice “Sf. Nicolae” din Lu -
goj. Coordonatori: Henrieta Sza -
bo, Cristina Ioviţa, Adina Crişan,
Mar cela Balint, Corina Sârbu şi
Ale xandru Vasile Pauliş.

� joi, 21 ianuarie 2010, de la
ora 12.00, în cadrul Sim po zio nu -
lui “Zilele Mihai Eminescu”, or -
ga nizat de Biblioteca Municipală
Lu goj, Universitatea Europeană
“Dră gan“ Lugoj, Colegiul Na -

Poliţia Comunitară la momentul
bilanţului 
În anul care tocmai s-a în -

che iat, Poliţia Comunitară
a urmărit în mod special

mo dificarea Hotărârilor Con si -
liului Local şi adaptarea aces -
tora cerinţelor situaţiei ope ra -
tive din Municipiul Lugoj. 

SORIN IONIŢĂ
În acest sens, au fost mo di ficate
şi adăugate articole noi la HCL
165/2005 şi HCL 46/2001, pri -
vind staţionarea auto ve hi cu lelor
în zone de restricţie, cât şi cir cu -
la ţia autovehiculelor de to naj
greu în zone grav afectate de tra -
fi cul acestora.

Comunitarii cer sporirea
atribuţiilor
Conducerea Poliţiei Comunitare
a solicitat sporirea atribuţiilor
pro fesionale prin abilitarea agen -
ţilor, în vederea aplicării pre ve -
de rilor Legii 421/2002 privind
re gi mul juridic al autovehiculelor
fără stăpân sau abandonate pe
do meniul public al statului. Prin
com paraţie, Poliţia Comunitară

din Municipiul Timişoara este
abi litată să aplice prevederile a
10 HCL-uri şi 5 Legi, faţă de nu -
mai 3 HCL-uri şi o Lege, cum se
întâmplă în cazul Municipiului
Lugoj.

În ceea ce priveşte activitatea
agen ţilor comunitari, în anul
2009 s-au întocmit peste 2.300
pro cese verbale de contravenţie
(din tre care 1.523 avertismente)
- cu 6,30% mai mult decât în
2008. Împotriva proceselor ver -
ba le de contravenţie s-au depus
44 contestaţii (cu 25% mai puţine
de cât în 2008), reprezentând
5,6% din totalul amenzilor apli -
ca te. Dintre acestea, s-au so lu ţio -
nat  în instanţă 26 de contestaţii,
ma joritatea câştigate în favoarea
Po liţiei Comunitare.

Pe de altă pate, Poliţia Co mu -
ni tară a înregistrat în anul 2009
un număr de 50 sesizări sau re -
cla maţii scrise, provenind de la
ce tăţenii Municipiului Lugoj,
toate fiind rezolvate în mod ope -
ra tiv de către agenţii comunitari.

Poliţişti comunitari au întocmit peste 2.300 procese verbale
de contravenţie

Expoziţie de arme la Muzeu

mu sulmană reprezentată în ca -
drul expoziţiei printr-un iatagan
şi un cuţit, bogat ornamentate,
dar şi prin două muschete deo se -
bite, cunoscute în epocă şi sub
de numirea de flinte. Armele de
foc europene sunt reprezentate
de carabinele Mauser, Win ches -
ter şi Nagant cât şi de două arme
scurte specifice husarilor. Ex po -
zi ţia, ce poate fi vizitată zilnic,
în tre orele 8.00-16.00, la Galeria
Pro Arte, a atras deja un numeros
şi divers public, format în spe -
cial din elevi şi profesori. Ex po -
zi ţia es te deschisă publicului pâ -
nă în da ta de 26 februarie.

160 de ani de la naşterea 
lui Mihai Eminescu

ţional “Iulia Hasdeu“  Lugoj şi
Co legiul Naţional “Coriolan
Bre diceanu“ Lugoj, s-a des fă şu -
rat la Universitatea Europeană
“Dră gan“ Lugoj.  În cadrul sim -
po zionului a avut loc lansarea
vo lumului: “Eminescu după
Emi nescu - Texte şi context”,
sem nat de scriitorul timişorean
Adrian Dinu Rachieru. Au pre -
zen tat: Simona Avram, Dorin
Mu rariu şi Constantin Buiciuc;
mo derator: Henrieta Szabo. 

ILEANA KRISTOFF

Iubitori de dragoste şi de frumos,
lu gojenii respectă tradiţia de a în -
tâm pina anotimpul primăverii cu
mii de mărţişoare oferite celor
dragi. A demonstrat acest lucru
fap tul că, în fiecare an, zeci de co -
mer cianţi ambulanţi  din toate col -
ţu rile ţării vor sa-şi vândă pro du -
sele în oraşul nostru. Primăria Mu -
ni cipiului Lugoj eliberează apro -
bări celor care doresc să co mer cia -
li zeze  mărţişoar, până în prezent
fiind înregistrate nu mai puţin de
43 de cereri, iar numărul lor con ti -
nuă să crească. Pentru a obţine un
am plasament, comercianţii de măr -
ţişoare trebuie să se prezinte la se -
diul Primăriei  pentru a completa o
cerere şi a depune actele necesare
(Certificatul de înregistrare, Cer ti -
fi catul constatator).

Mărţişoare pentru lugojeni 

Mulţumiri firmei Werzalit!
Şi în această iarnă, persoanele singure şi familiile cu
venituri reduse au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei. Au existat însă categorii de persoane care, din
motive independente de voinţa lor, nu au putut beneficia
de ajutoare de încălzire din partea statului sau a
Consiliului Local Municipal. La unii dintre aceştia, cu
situaţie deosebit de precară, s-a gândit firma Werzalit din
Lugoj, firmă care a sponsorizat Direcţia de Asistenţă
Socială Comunitară Lugoj cu cantitatea de 20 metri steri
de lemne de foc. De acest ajutor au beneficiat 7 familii.
În numele beneficiarilor care s-au încălzit cu acele lemne,
transmitem pe această cale mulţumirile noastre firmei
Werzalit din Lugoj.


