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Aşa cum a promis în urmă cu câteva luni, şeful munici-
palităţii lugojene s-a ţinut de cuvânt. Un set de aparate de
fitness au fost recent montate în Parcul din zona Ştrand,
lângă elementele de joacă. „Am transmis Poliţiei Locale să
supravegheze zona pentru două zile, timpul necesar întăririi
betonului din jurul aparatelor. Urmează apoi ca aparatele să
fie date în folosinţă. Sunt mulţumit că feedback-ul acestei
iniţiative este deja vizibil, prin sesizările primite pe site-urile
Primăriei, prin care mai ales cei tineri îşi exprimă încânta-
rea”, a declarat primarul Lugojului. 

Într-adevăr, pentru mulţi lugojeni iubitori de mişcare în
aer liber, această iniţiativă este binevenită: „Cred că este un
lucru excepţional. Eu personal am de gând să folosesc aceste
aparate cel puţin de trei ori pe săptămână, dacă nu chiar în
fiecare zi. Până acum am mers la sală, dar acum, când timpul
o permite, voi alege mişcarea în aer liber. Este mai sănătos
şi, de ce să nu recunoaştem, e gratis”, ne-a declarat Marius
C.I., 32 de ani. La rândul său, Clara P., 45 de ani este de pă-
rere că „aceste aparate ar trebui folosite de toată lumea, de
la mic la mare. Pentru toţi mişcarea înseamnă sănătate. Ceea
ce aş dori să subliniez este mai ales necesitatea ca tinerii,
copiii, să înveţe să facă mişcare, în loc să stea toată ziua în
faţa calculatorului. Ar trebui popularizat acest lucru în
şcoli”. 

Edilul şef a preluat această idee din oraşul Bratislava şi
intenţionează să instaleze asemenea aparate şi în alte parcuri
din oraş.

Andreea Mărgineanţu

Expo Lugoj 2011 îşi deschide porţile 
25 de agenţi economici îşi vor expune produsele la Sala

Sporturilor „Lavinia Miloşovici”
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Lugojenii pot face
fitness în 

Parcul Ştrand

La fel ca şi în anii precedenţi,
manifestarea va reuni standuri ale
firmelor din Lugoj din cele mai
variate domenii: materiale de con-
strucţii, amenajări interioare, mo-
bilă, antichităţi, autoturisme,

utilaje şi accesorii grădinărit, teh-
nologii nepoluante, confecţii, în-
călţăminte, calculatoare şi
componente IT, produse alimen-
tare etc. „Desfăşurarea an de an a
acestei expoziţii contribuie la sti-

mularea, promovarea şi încuraja-
rea schimbului de experienţă şi
idei precum şi a competitivităţii în
plan local. De asemenea, va fi po-
pularizată activitatea economică
locală şi regională, va fi facilitată
prezentarea către populaţie a ofer-
tei de produse şi servicii a firme-
lor participante”, ne-a declarat
primarul Francisc Boldea. 

Pentru lugojeni, Expo Lugoj a
devenit deja o tradiţie: „Este un
lucru bun atât pentru firmele din
oraş, cât şi pentru noi, potenţialii
cumpărători. Pe de o parte, fir-
mele locale pot să îşi promoveze
produsele, pe de altă parte, este un
bun prilej de vedea care sunt nou-
tăţile în domeniul economic”, ne-
a declarat Ioana A. „Chiar dacă

este un oraş mai mic comparativ
cu Timişoara, Lugojul a demons-
trat întotdeauna că are potenţial
economic. Sunt convins că expo-
ziţia este un bun prilej pentru so-
cietăţile locale să îşi promoveze
produsele şi să stabilească noi
contacte cu posibili colaboratori,
este de părere şi Dan N., unul din-
tre expozanţii care participă de câ-
ţiva ani la Expo Lugoj.

În acest an şi-au anunţat deja
participarea 25 de agenţi econo-
mici din zona Lugojului. Expozi-
ţia va fi deschisă publicului până
duminică, 20 noiembrie, între
orele 9.00 – 18.00, cu excepţia
zilei de vineri când accesul publi-
cului va avea loc imediat după
festivitatea de deschidere.

Andreea Mărgineanţu

Sala Sporturilor „Lavinia Miloşovici”
de pe strada Caransebeşului va găzdui
în perioada 18 – 20 noiembrie, cea de-

a XV-a ediţie a Expo Lugoj. Manifestarea va
debuta vineri, 18 noiembrie, ora 10.00, cu
Festivitatea de deschidere, la care sunt aştep-
taţi să participe reprezentanţii firmelor, cei
ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricul-
tură Timişoara, consilieri locali, precum şi
alte personalităţi la nivel local sau judeţean.
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În accepţiunea noului Cod
civil, acesta este un organ con-
sultativ, fără personalitate juri-
dică, constituit de către
instanţa de tutelă, având rolul
de a supraveghea modul în
care tutorele îşi exercită drep-
turile şi îşi îndeplineşte obliga-
ţiile faţă de persoana pusă sub
interdicţie, ori cu capacitate de
exerciţiu restrânsă – minori. În
cazul ocrotirii minorului prin
părinţi, prin darea în plasament
sau, după caz, prin alte măsuri
de protecţie specială prevăzute
de lege nu se va institui consi-
liul de familie.

Până la înfiinţarea instanţei
de tutelă, atribuţiile acesteia
vor fi exercitate de către jude-
cătorii. Instanţa de tutelă poate
constitui un consiliu de fami-
lie, compus din 3 rude sau

afini ,
ţinând seama

de gradul de rudenie şi
de relaţiile personale cu
familia minorului. În
lipsă de rude sau afini
pot fi numite şi alte per-
soane care au avut legă-
turi de prietenie cu
părinţii minoru-
lui sau care ma-
nifestă interes
pentru situaţia
a c e s t u i a .
Soţul şi
soţia nu pot
fi, îm-

preună, membri ai aceluiaşi
consiliu de familie. În aceleaşi
condiţii, instanţa de tutelă nu-
meşte şi 2 supleanţi. De remar-
cat că tutorele nu poate fi
membru în consiliul de fami-
lie. Alcătuirea consiliului de
familie nu se poate modifica în
timpul tutelei, afară numai
dacă interesele minorului ar
cere o asemenea schimbare
sau dacă, prin moartea ori dis-
pariţia unuia dintre membri, ar
fi necesară completarea.

În vederea constituirii con-
siliului de familie, persoanele
care îndeplinesc condiţiile
pentru a fi membri sunt convo-
cate la domiciliul minorului de
către instanţa de tutelă, din ofi-
ciu sau la sesizarea minorului,

dacă acesta a îm-
plinit vârsta

de 14 ani,
a tutore-

lui des-
emnat,
a ori-
căror

altor persoane care au cunoş-
tinţă despre situaţia minorului.
Numirea membrilor consiliu-
lui de familie se face cu acor-
dul acestora.

Consiliul de familie este
convocat cu cel puţin 10 zile
înainte de data întrunirii de
către tutore, din propria iniţia-
tivă sau la cererea oricăruia
dintre membrii acestuia, a mi-
norului care a împlinit vârsta
de 14 ani sau a instanţei de tu-
telă. Cu acordul tuturor mem-
brilor consiliului de familie,
convocarea se poate face şi
mai devreme de împlinirea ter-
menului de 10 zile dinainte de
data întrunirii. În toate cazu-
rile, prezenţa tuturor membri-
lor consiliului de familie
acoperă neregularitatea convo-
cării. Cei convocaţi sunt obli-
gaţi să se prezinte personal la
locul indicat în actul de convo-
care. În cazul în care aceştia nu
se pot prezenta, ei pot fi repre-
zentaţi de persoane care sunt
rude sau afini cu părinţii mi-
norului, dacă aceste

persoane nu sunt
d e s e m n a t e

s a u

convocate în nume propriu ca
membri ai consiliului de fami-
lie. Soţii se pot reprezenta re-
ciproc. Şedinţele consiliului de
familie se ţin la domiciliul mi-
norului. În cazul în care con-
vocarea a fost făcută la
solicitarea instanţei de tutelă,
şedinţa se ţine la sediul aces-
teia.

Consiliul de familie dă
avize consultative, la solicita-
rea tutorelui sau a instanţei de
tutelă, şi ia decizii, în cazurile
prevăzute de lege. Avizele
consultative şi deciziile se iau
în mod valabil cu votul majo-
rităţii membrilor săi, consiliul
fiind prezidat de persoana cea
mai înaintată în vârstă.

La luarea deciziilor, minorul
care a împlinit vârsta de 10 ani
va fi ascultat, conform dispo-
ziţiilor legale în vigoare. Deci-
ziile consiliului de familie vor
fi motivate şi consemnate într-
un registru special constituit,
care se ţine de unul dintre
membrii consiliului, desemnat
în acest scop de instanţa de tu-
tela. Actele încheiate de tutore
în lipsa avizului consultativ
sunt anulabile. 

Tutorele poate cere institui-
rea unui nou consiliu, dacă în
plângerile formulate potrivit
legii instanţa a hotărât de cel
puţin două ori, în mod defini-
tiv, împotriva deciziilor consi-
liului de familie.

Maria Elena Stămurean

Consiliul de familie poate 
remedia situaţiile conflictuale 

Onoutate a Codului civil în vigoare este constituită de
Consiliul de familie, instituţie cu totul diferită de cea
reglementată prin Legea nr. 217/2003 privind preve-

nirea şi combaterea violenţei în familie, unde a fost definită
ca “asociaţia fără personalitate juridică şi fără scop patrimo-
nial, format din membrii familiei care au capacitate deplină
de exerciţiu”, având rolul de a preveni situaţiile conflictuale
prin medierea unor atitudini contrare între membrii familiei.

Conform Legii nr. 448/ 2006,
republicată, persoana cu handicap
grav are dreptul, în baza evaluării
sociopsihomedicale, la un asistent
personal. Poate fi încadrata cu
contract individual de muncă în
funcţia de asistent personal per-
soana care îndeplineşte următoa-
rele condiţii:

a) are vârsta minimă de 18 ani
împliniţi;

b) nu a fost condamnată pentru
săvârşirea unei infracţiuni care ar
face-o incompatibilă cu exercita-
rea ocupaţiei de asistent personal;

c) are capacitate deplină de
exerciţiu;

d) are o stare de sănătate cores-
punzătoare, atestată de medicul de
familie sau pe baza unui examen
medical de specialitate;

e) a absolvit cel puţin cursurile
învăţământului general obligato-
riu, cu excepţia rudelor şi afinilor
până la gradul al IV-lea inclusiv
ale persoanei cu handicap grav,
precum şi cu excepţia soţului sau
soţiei, după caz; în situaţii excep-
ţionale, la propunerea asistentului
social din cadrul aparatului pro-
priu al consiliului local în a cărui
rază teritorială îşi are domiciliul
sau reşedinţa persoana care ur-
mează sa îndeplinească funcţia de
asistent personal, Autoritatea Na-
ţională pentru Persoanele cu Han-
dicap poate aproba derogarea de la
îndeplinirea condiţiilor de studii şi
în cazul altor persoane. Nu pot de-
ţine calitatea de asistent personal
persoanele care beneficiază de
concediu pentru creşterea copilu-
lui în vârstă de până la 2 ani sau,
în cazul copilului cu handicap, de
până la 7 ani.

Pe perioada îngrijirii şi protec-
ţiei persoanei cu handicap grav, pe
baza contractului individual de
muncă, asistentul personal are ur-
mătoarele drepturi:

a) salariu de baza stabilit potri-
vit dispoziţiilor legale privind sa-
larizarea asistentului social cu
studii medii din unităţile de asis-
tenţă socială din sectorul bugetar,
altele decât cele cu paturi, precum
si spor de vechime si alte sporuri
aferente acordate în condiţiile
legii; 

b)  program de lucru care să nu
depăşească în medie 8 ore pe zi şi
40 de ore pe săptămână;

c) concediu anual de odihnă,
potrivit dispoziţiilor legale aplica-
bile personalului încadrat în insti-
tuţii publice;

d) transport urban gratuit;
e) transport interurban în condi-

ţiile legii.
Pe perioada concediului de

odihnă, angajatorul are obligaţia
de a asigura persoanei cu handicap
grav un înlocuitor al asistentului
personal, inclusiv în cazul în care
asistentul personal este rudă până
la gradul al IV-lea inclusiv a aces-
teia. Pe perioada concediului de
odihnă al asistentului personal, an-
gajatorul are obligaţia de a asigura
persoanei cu handicap grav un în-
locuitor al asistentului personal. În
situaţia în care angajatorul nu
poate asigura un înlocuitor al asis-
tentului personal, persoanei cu

handicap grav i se acorda o in-
demnizaţie echivalentă cu salariul
net al asistentului personal sau
găzduirea într-un centru de tip res-
piro.

Asistentul personal are urmă-
toarele obligaţii principale:

a)să participe, o dată la 2 ani, la
instruirea organizată de angajator;

b)să semneze un angajament, ca
act adiţional la contractul indivi-
dual de muncă, prin care îşi asumă
răspunderea de a realiza integral
planul de recuperare pentru copi-
lul cu handicap grav, respectiv pla-
nul individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap grav;

c)să presteze pentru persoana
cu handicap grav toate activităţile
şi serviciile prevăzute în contrac-
tul individual de muncă, în fişa
postului şi în planul de recuperare
pentru copilul cu handicap grav,
respectiv în planul individual de
servicii al persoanei adulte cu han-
dicap grav;

d)să trateze cu respect, bună-
credinţă şi înţelegere persoana cu
handicap grav şi să nu abuzeze
fizic, psihic sau moral de starea
acesteia;

e)să comunice direcţiilor gene-
rale de asistenţă socială şi protec-
ţia copilului judeţene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, în termen de 48 de ore
de la luarea la cunoştinţă, orice
modificare survenită în starea fi-
zică, psihică sau socială a persoa-
nei cu handicap grav şi alte situaţii
de natură să modifice acordarea
drepturilor prevăzute de lege.

Contractul individual de muncă
al asistentului personal se încheie
cu primăria localităţii de domiciliu
sau reşedinţă a persoanei cu han-
dicap grav, după caz, în termen de
maximum 30 de zile de la data în-
registrării cererii. Acesta se întoc-
meste în 3 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă,
iar cel de-al treilea exemplar se
transmite direcţiilor generale de
asistenţă socială şi protecţia copi-
lului judeţene, în termen de 5 zile
de la încheierea acestuia. Contrac-
tul individual de muncă al asisten-
tului personal încetează de drept în
cazul decesului persoanei cu han-
dicap grav.

Autorităţile administraţiei pu-
blice locale au obligaţia să pre-
vadă şi să garanteze în bugetul
local sumele necesare din care se
suportă salarizarea, precum şi ce-
lelalte drepturi cuvenite asistentu-
lui personal, potrivit legii.
Serviciul public de asistenţă so-
cială dispune efectuarea de con-
troale periodice asupra activităţii
asistenţilor personali şi prezintă
semestrial un raport consiliului
local.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare de către asis-
tentul personal a obligaţiilor pre-
văzute de dispoziţiile legale în
sarcina lui, precum şi a celor pre-
văzute în contractul individual de
muncă atrage răspunderea disci-
plinară, civilă sau, după caz, pe-
nală a acestuia, în condiţiile legii.

Maria Elena Stămurean

Asistentul personal al 
persoanei cu handicap grav

Măsuri de protecţie socială pe perioada iernii
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj a înregistrat până la data de 31 octombrie,

271 de cereri pentru acordarea ajutoarelor de încălzire cu gaze naturale şi 111 cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire cu
lemne. În perioada 17 -31 octombrie, au fost distribuite alte 1.200 formulare de cerere pentru acordarea ajutoarelor. După desfă-
şurarea anchetelor sociale, se vor emite dispoziţii pentru acordarea acestor ajutoare.

Andreea Mărgineanţu
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Cu prilejul ultimei conferinţe
de presă, şeful executivului
local a vorbit despre incendiile
din ultima perioadă declanşate
la fosta groapă de gunoi a ora-
şului: „Am întocmit adrese ofi-
ciale către Consiliul Judeţean şi
către Prefectura Timiş, prin care

am informat autorităţile compe-
tente despre acest lucru. Vă rea-
mintesc că Primăria Lugoj a
predat Consiliului Judeţean
fosta groapă de gunoi pentru a
fi închisă. Este vorba despre o
suprafaţă de 73.000 mp, care
este inclusă în Programul

ADID, în scopul alocării sume-
lor necesare închiderii gropii,
prin acoperirea cu un strat de
pământ gros de 1 metru. Îm-
preună cu Compartimentul pen-
tru Situaţii de Urgenţă din
cadrul Primăriei, Compartimen-
tul Mediu şi Direcţia de Admi-

nistraţie Publică Locală, respec-
tiv cu societatea Salprest, am
anunţat în repetate rânduri Con-
siliul Judeţean asupra interven-
ţiilor la fosta groapă de gunoi.

Problema datează din data de
1 octombrie, de când a izbucnit
primul incendiu la fosta groapă
de gunoi. În acest timp, autori-
tăţile locale au solicitat inter-
venţia Detaşamentului de
Pompieri din Lugoj, prin apela-
rea Inspectoratului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă. Până acum au
fost necesare 22 de intervenţii
pentru stingerea incendiilor,
lucru dovedit de procesele-ver-
bale ataşate documentelor.
Cauza incendiilor pare a fi stra-
tul de biogaz acumulat de-a
lungul timpului. Aş vrea să vă
spun că Primăria, prin societa-
tea Salprest, a fost prezentă de
fiecare dată, cu utilajele din do-
tare, în special excavatorul, care
a fost avariat în repetate rânduri
din cauza temperaturilor foarte
ridicate. De asemenea, am avut

o colaborare foarte bună cu De-
taşamentul de Pompieri de la
Lugoj. Practic, şi în acest mo-
ment pericolul este iminent,
groapa încă fumegă în mai
multe locuri, fiind oricând posi-
bilă izbucnirea unui nou incen-
diu. De aceea, asigurăm paza
permanentă a locaţiei, pentru a
putea interveni cât mai
prompt”, a subliniat domnul
primar. 

Municipiul Lugoj este inclus
în Proiectul „Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în
judeţul Timiş”, al cărui obiectiv
îl constituie implementarea
unui sistem integrat de manage-
ment la nivelul întregului judeţ,
combinând măsuri pentru sepa-
rarea, colectarea, transportul,
transferul şi tratarea deşeurilor
cu elemente de reciclare, com-
postare şi depozitare. Proiectul
prevede, de asemenea, închide-
rea şi reabilitarea depozitelor
urbane de deşeuri ale judeţului.
În acest scop, prin hotărârea
Consiliului Local Municipal, a

fost transmis Consiliului Jude-
ţean, în folosinţă gratuită, tere-
nul pe care este amplasată
groapa de gunoi. „Din păcate,
acest program nu a putut fi de-
finitivat, deoarece niciuna din-
tre cele trei firme care au
participat la licitaţia pentru se-
lectarea operatorului regional
nu întruneşte condiţiile nece-
sare. Ca atare, licitaţia va trebui
reluată, ceea ce implică prelun-
girea perioadei de timp în care
suntem obligaţi să folosim
groapa de împrumut. Va rea-
mintesc, incendiile s-au declan-
şat la fosta groapă de gunoi, nu
la cea de împrumut pe care noi
o folosim”, a mai spus şeful
executivului local. Problema
este cu atât mai gravă cu cât
aceste incendii duc la creşterea
gradului de poluare din oraş. Pe
de altă parte, incendiile repetate
au suprasolicitat Detaşamentul
de Pompieri din Lugoj, care a
trebuit să intervină chiar şi de
mai multe ori pe zi. 

Andreea Mărgineanţu

Arde fosta groapă de gunoi

Lucrările de reabilitare a reţelei de alimentare cu apă din muni-
cipiu sunt în plină desfăşurare. „Până la această dată au fost execu-
tate lucrări în valoare de 3.661.245,42 lei. În această perioadă sunt
în derulare lucrări în valoare de 4.996.955,65 lei, ce privesc moder-
nizarea Uzinei de Apă Nr. 1, echiparea celor două foraje de mare
adâncime, respectiv de echipare a celor cinci fântâni denisipate. Es-
timăm că până la sfârşitul anului vor fi executate lucrări în valoare
de peste 8 milioane lei”, ne-a declarat Francisc Boldea, primarul
Lugojului.

Până la această dată au fost finalizate lucrările la Forajul F31, cu
o adâncime de 250 metri, foraj situat pe Câmpul Libertăţii. De ase-
menea, Forajul F32 din localitatea Tapia este executat până la o
adâncime de 120 metri, urmând ca lucrările să fie finalizate până la
sfârşitul săptămânii viitoare. Ulterior, vor fi echipate ambele foraje.
În paralel, se lucrează la alimentarea cu apă a locuinţelor din Tapia,
respectiv a zonei rezidenţiale Tapia. 

Andreea Mărgineanţu

Lucrări de peste 8 milioane
pentru o apă mai bună

La sfârşitul lunii octombrie
a avut loc în localitatea Tapia
o adunare sătească, la care a
participat primarul municipiu-
lui, alături de Prea Onoratul
Ioan Cerbu, protopopul Lugo-
jului. „Am dorit să constatăm
problemele cu care se con-
fruntă localnicii, dar şi să-i
anunţăm despre faptul că în
data de 31 octombrie au înce-
put lucrările de introducere a
reţelei de alimentare cu apă a
satului Tapia. Este o lucrare
pentru care am prevăzut suma

de 1.100.000 lei, din care
400.000 lei în acest an. În pre-
zent se lucrează la traversările
din jurul podului, urmând ca
lucrările să se încheie în oc-
tombrie 2012. Am discutat de
asemenea posibilitatea de
branşament a cetăţenilor la
conducta de alimentare cu
apă. Dorim să branşăm la
noua conductă şi localnicii din
zona Pietroasa, care la această
oră au apă de proastă calitate”,
a precizat edilul şef.

Andreea Mărgineanţu

Adunare sătească la Tapia

Noi probe la Staţia de
Epurare de la Jabăr

La sfârşitul lunii octombrie, în prezenţa inspectorilor Gărzii de
Mediu, a fost pornită treapta mecanică de la Staţia de Epurare a mu-
nicipiului. Pentru aceasta, a fost delegată societatea „Meridian 22”,
prin domnul Ranco Giorici, şeful staţiei de Epurare. În această pe-
rioadă, împreună cu reprezentanţii firmelor constructoare, se reali-
zează probele la noile utilaje, pentru treapta chimică. Termenul
pentru punerea în funcţiune în totalitate a staţiei este data de 29 fe-
bruarie 2012. „Menţionez că Primăria Municipiului împreună cu
Agenţia de Mediu, au plătit până în prezent lucrări în valoare de
17.000.000 lei, din suma totală de 19.700.000 lei. Ultima tranşă de
plată se va efectua în luna februarie. În acest proiect, 60 % din sumă
este asigurată de le bugetul local, iar restul de 40 % provin de la
Agenţia de Mediu”, a subliniat Francisc Boldea, primarul Munici-
piului Lugoj. Andreea Mărgineanţu Ajutor de la Jena 

pentru spitalul lugojean
Municipalitatea din Jena (Germania) a aprobat acordarea

unui ajutor bănesc în vederea achiziţionării unui ultrasonograf
pentru Spitalul Municipal din Lugoj. În urma solicitării adresate
conducerii oraşului înfrăţit şi a demersurilor întreprinse de ad-
ministraţia locală, domnul primar a fost informat de  dl. dr. Al-
brecht Schroter, primarul general al oraşului Jena, asupra
acordării sumei de 22.000 Euro din partea oraşului înfrăţit. În
perioada următoare se va face achiziţia aparatului de către Spi-
talul Municipal. „Doresc să mulţumesc din suflet atât domnului
primar, cât şi Consiliului Local de la Jena, pentru acest gest de-
osebit faţă de spitalul nostru”, a subliniat edilul şef.

Flavia Coraş

În cursul lunii octombrie au
fost finalizate lucrările de asfal-
tare pe străzile Oltului şi Co-
muna din Paris. „Întârzierea
lucrărilor s-a datorat faptului că
a fost înlocuită întreaga reţea de
canalizare şi au fost branşate
toate gospodăriile de pe cele
două străzi, totul cu bani de la
bugetul local. La fel, din fon-
duri de la bugetul local a fost

înlocuită conducta de alimen-
tare cu apă şi au fost branşate
toate gospodăriile la noua con-
ductă”, a explicat şeful executi-
vului local. În cursul anului
2012 vor continua lucrările de
amenajare a trotuarelor pe cele
două străzi. 

În acelaşi context, edilul şef
a anunţat că au fost finalizate
branşamentele la noua conductă

de apă a tuturor gospodăriilor
de pe străzile Brânduşelor şi 13
Decembrie, până la intersecţia
cu strada Horea. De asemenea,
au fost executate lucrările de
pregătire pentru asfaltare a stră-
zii 13 Decembrie. 

De asemenea, au fost finali-
zate lucrările de reparare prin
plombare a străzilor Bocşei,
după cea de-a doua barieră, Spl.

1 Decembrie şi Gen. Dragalina.
Lucrările de reparaţii continuă
în toate microraioanele, precum
şi pe strada Timişoarei şi în
zona Stadion, astfel încât dru-
murile să fie pregătite pentru
iarnă. 

În paralel, a fost organizată
licitaţia pentru asfaltarea a încă
15 străzi din municipiu. 

Andreea Mărgineanţu

Lucrări finalizate pe Comuna din Paris şi Oltului

Drumuri de acces
în cartierul Militari

Municipalitatea a demarat recent lucrările pentru amenajarea
drumurilor de acces în cartierul Militari. Firma care a câştigat li-
citaţia este Strabag, aceeaşi firmă care a demarat deja lucrările pre-
mergătoare asfaltării străzii 13 Decembrie. De asemenea, miercuri,
16 noiembrie, a avut loc licitaţia pentru alte 10 loturi de teren cu o
suprafaţă de circa 400 mp, pentru cei care doresc să îşi construiască
o casă în cartierul Militari. Următoarea licitaţie va avea loc în data
de 23 noiembrie.

Andreea Mărgineanţu
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Ştefan Drăgulescu s-a năs-
cut pe 14 ianuarie 1943 la
Lugoj. Tatăl, Ioan, inginer sil-
vic, şi mama, Aurora, casnică
s-au preocupat de educarea
celor trei fii. Studiile liceale
le-a făcut la prestigiosul Cole-
giu Naţional „Coriolan Bredi-

ceanu”, după care a urmat cur-
surile Institutului de Medicină
din Timişoara. În anul 1973 şi-
a susţinut teza de doctorat cu o
temă din domeniul cardiolo-
gic.

Anul 1992 îi aduce impor-
tanta demnitate de rector al

Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Timişoara. A
depus şi depune o intensă acti-
vitate ştiinţifică, fiind autor,
coautor sau redactor a peste 27
de lucrări în domeniul cardio-
logiei şi medicinei interne. A
redactat peste 200 de studii,
articole şi comunicări, pe care
le-a susţinut la congrese, sim-
pozioane şi conferinţe ştiinţi-
fice naţionale şi internaţionale.

Ştefan Drăgulescu este ini-
ţiatorul înfiinţării Institutului
de Cardiologie din Timişoara
în 1994, unitate etalon pentru
cardiologia românească, fiind
şi realizatorul celui mai mo-
dern Centru de Chirurgie En-
doscopică şi Microchirurgie

Experimentală din ţară. Fiind
participant la Revoluţia din
1989, Ştefan Drăgulescu se în-
scrie în PNŢCD, continuând
astfel tradiţia familiei. Impli-
cat activ în viaţa politică, a
fost senator de Timiş, iar mai
apoi ministru al sănătăţii. În
această calitate are o bogată
activitate legislativă promo-
vând numeroase acte norma-
tive, mai ales în domeniul
sanitar şi al învăţământului su-
perior. Pentru întreaga sa acti-
vitate medicală, dar şi politică
şi civică, Ştefan Drăgulescu a
primit numeroase distincţii
care răsplătesc medicul, dar şi
omul. 

Ramona Ţăranu

Cetăţeni de Onoare ai Lugojului
Profesorul universitar doctor Ştefan Drăgulescu

În anul 2000,  reputatului cardiolog Şte-
fan Drăgulescu i s-a decernat TITLUL
DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL

MUNICIPIULUI LUGOJ pentru contribu-
ţia avută la dezvoltarea cardiologiei româ-
neşti şi vasta activitate în domeniul medical.

Elevii care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2010 –
2011 la olimpiadele şcolare pe obiecte de învăţământ, precum şi pro-
fesorii ce i-au îndrumat, au fost premiaţi luni, 14 noiembrie 2011, în
sala Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”. În cadrul festiv, cei
peste 100 de elevi şi aproape 70 de profesori, au primit diplome şi pli-
curi cu bani. Suma alocată în acest an premierii elevilor şi profeso-
rilor lugojeni depăşeşte 35.000 lei. 

Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” a fost reprezentat de elevii:
Jurubiţă Denisa, Mariş Horaţiu, Rogobete Doris, Haţeg Alina, Cămui
Ioana, Atanasiu Roxana, Ponoran Alexandru, Cosma Patricia, Toacă
Arin, Constantinescu-Ritter Georgian, Simion Denisa, Popa Evelin, Si-
mion Fabiana, Corneanu Claudia, Oncu Vlad, Szasz Radu, Stan Ale-
xandra, Groza Teodora, Laicu Alexandra, Lazăr Meda, Glatz Lion,
Loch Isabela, Manea Rosemarie,  Casiu Cristian, Haţeg Alex, Olah
Robert, Munteanu Geanina, Pop Patricia, Györfi Andreea, Hîj Daiana,
Cadia Roxana, Turcin Daniela, Hota Noemi, Cojocariu Andreea Co-
druţa, Mihai Camelia, Avramescu Emanuel, Păuliş Bogdan, Sabău Da-
niel, David Florin, Gaal Timeea, Dragoş Graţiela, alături de profesorii:
Teodorescu Maria, Munteanu Flavia, Tătar Astrid, Popovici Violeta,
Netedu Corina, Bînă Mihaela, Vîlcu Maria, Schmidt Eliane, Bancu
Gheorghe, Ianculescu Doru, Mustaţă Gelu, Ban Cornelia, Dinu Ion,
Murariu Roxana, Lepcan Dagmar, Lazăr Adina, Barboni Delia, Păcurar
Maria, Berghin Ana, Bogoevici Alina, Căprariu Daniel, Mureşan So-
fronie, Orbulescu Petru, Jeberean Marineta , Dumitru Florin, Cercega
Deliana, Lazăr Elena. 

De la Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” au fost premiaţi elevii: Sandu
Roxana, Sîngeorzan Alina, Odă-Miloş Călin, Novăcescu Petrişor, Jucu
Roxana, Baicu Viorel, Cărăbaş Diana, Albu Alina, Mathe Melisa,
Chersin Cătălina, Osiceanu Georgiana, Sîrbu Emanuela, Cornescean
Alexandru, Ciorei Ana, Anisoreac Ileana, Smecicaş Ion, Logos Clau-
dia, Herzdac Teodora, Benzar Ana, Bejera Mihaela, Cîrlig Mădălina,
îndrumaţi de profesorii: Ciocan Rodica, Peia Corina, Fodor Camelia,
Torok Ladislau,  Fedorca Letiţia, Sîrbu Ioan, Krauciuc Larisa. 

Elevii Jucu Claudia, Grigor Anişoara, Dragomir Maria, Jucu Debora,
Baciu Andreea, alături de profesorii Vărzaru Marilena, Gheleşian Sil-
via, Cosma Neli, Pop Silvia, Bogos Nicoleta, Cut Flavia, Muntean Ni-
coleta, Borca Sorin, Sfetescu Adina au reprezentat Colegiul Tehnic
„Valeriu Branişte”. De la Grupul Şcolar „Aurel Vlaicu” a fost premiată
eleva Cubaş Luminiţa Nina, îndrumată de profesoara Cozilec Voichiţa. 

Dintre şcolile gimnaziale din municipiu, Şcoala cu Clasele I-VIII
Nr. 2 a fost reprezentată de elevii Filip Florina şi  Muntean Florin, ală-
turi de profesorii Mărgan Carmen şi Cornean Viorica. Au primit de
asemenea diplome elevii Virdaru Alexandru, Suciu Cătălin (Şcoala cu
Clasele I -VIII Nr. 3), Marin Cristiana, Ţenescu Andrei, Miculiţ An-
drada, Păcurariu Amalia (Şcoala cu Clasele I -VIII Nr. 4), Jeberean Re-
nato, Szazi Robert, Sauer Phillip, Orban Alexandru, Megerle Andreas,
Bohm Andy, Floroni Isabela, George Luisa, Gaşpar Alexandru, Mara-
nescu Emanuela, Nemeş Alexandra Maria (Şcoala cu Clasele I -VIII
Nr. 6 „Anişoara Odeanu”), îndrumaţi de profesorii Săvulescu Medina
(Şcoala cu Clasele I -VIII Nr. 3), Gheorghiţă Cristina şi Moroz Mar-
garete (Şcoala cu Clasele I -VIII Nr. 4), Paulescu Carmen, Tioc Olivia,
Radu Lucia, Deliu Ion, Ilieş Marcela (Şcoala cu Clasele I -VIII  Nr. 6
„Anişoara Odeanu”). 

Şcoala de Arte Frumoase „Filaret Barbu” a fost la rândul său repre-
zentată de elevii: Voaideş Serena, Asoltanei Evangheline, Popovici
Ioana, Lazăr Valentin, Petrescu Raul, Sîrbu Iulia, Băran Cătălin, Cior-
tuz Elisabeth, Dragoescu Denisa, Damian Miruna, Fodor Dariana, ală-
turi de profesorii Taurel Elisabeta, Schöner Carmen, Costi Lucian,
Spanache Erzebet – prof. corepetitor, Palagniuc Dumitru, Petrean Da-
niel, Vasiliu Valentina, Laţa Remus, Tomescu Laura. Au mai fost pre-
miaţi elevii Stănescu Diana Patricia, Licsăndroiu Iasmina, Stănescu
Cosmin, Rădulescu Alina, Stănescu Diana Cristina, Rădulescu Casan-
dra, Rădulescu Nicolas, Ciurariu Bogdan,  îndrumaţi de profesorii Mo-
canu Mihaela, Vodă Livia, Moldovanu Carmen – Şcoala cu clasele
I-VIII Nr. 12 Măguri. 

„Am premiat toţi copiii capabili de performanţă, precum şi profesorii
îndrumători, conştientinzând faptul că fără performanţă şi fără elită nu
avem nicio şansă de a progresa. Sunt convins că mulţi dintre ei vor re-
prezenta cu mândrie Lugojul. Am stat de vorbă cu copiii care au apre-
ciat foarte mult iniţiativa noastră”, a declarat Francisc Boldea, primarul
municipiului.

Flavia Coraş

Premii pentru elevii şi profesorii
cu rezultate deosebite

În Sala de Conferinţe a Tea-
trului “Traian Grozăvescu” din
Lugoj, joi, 24 noiembrie 2011,
de la ora 17.00, va avea loc în-
tâlnirea cu scriitorul Dan Flo-
riţa-Seracin, redactor al revistei

“BANAT” din Lugoj, cu ocazia
lansării noului său roman ”În-
toarcere din larg”, apărut în
acest an la Editura Anthropos
din Timişoara. 

Volumul va fi prezentat de
scriitorul şi editorul Lucian
Alexiu, de traducătorul Simion
Dănilă, de criticul literar Dorin
Murariu, de criticul literar Con-
stantin Buiciuc, de prof. Si-
mona Avram; moderator:
Herieta Szabo. 

Organizatorii acestei lansări
de carte sunt: Biblioteca Muni-
cipală Lugoj, Casa de Cultură a
Municipiului Lugoj şi Revista
“Banat” din Lugoj.

Adriana Weimer

Dan Floriţa-Seracin
„Întoarcere din larg” 

La Galeria “Pro Arte” din
Lugoj, joi, 17 noiembrie 2011,
de la ora 18.00, a avut loc întâl-
nirea cu scriitorul Horaţiu
Suciu, profesor de istorie la
Colegiul Naţional “Iulia Has-
deu” Lugoj şi colaborator per-
manent al revistei “BANAT”
din Lugoj, cu ocazia lansării
primului său volum, cu titlul
”Nefinisate opere postume”,
apărut în acest an la Editura
Nagard din Lugoj. 

Cartea a fost prezentată de
criticul literar prof. Dorin Mu-
rariu şi de criticul literar prof.
Constantin Buiciuc; moderator:

Herieta Szabo. 
De la această frumoasă întâl-

nire literară nu au lipsit mo-
mentele muzicale, asigurate de
cantautorul Vasile Gondoci, de
cantautorul Cezar Costescu şi
de un grup de elevi ai Colegiu-
lui Naţional “Iulia Hasdeu” din
Lugoj. 

Organizatorii acestei lansări
de carte au fost: Biblioteca Mu-
nicipală Lugoj, Galeria “Pro
Arte” Lugoj, Colegiul Naţional
“Iulia Hasdeu” Lugoj şi Şcoala
de Arte Frumoase “Filaret
Barbu” Lugoj.

Adriana Weimer

Horaţiu Suciu şi-a lansat
primul volum 

„Nefinisate opere postume”

După frumoasele seri organi-
zate la “Taifas” Lugoj – “Vasile
Gondoci & prietenii” – muzică
folk şi poezie, cantautorul Vasile
Gondoci ne-a surprins din nou
cu organizarea Concertului ani-
versar – 30 de ani de la debutul
în Cenaclul “Flacăra” – Magda
Puskas. 

Concertul a avut loc miercuri,
16 noiembrie 2011, de la ora
19.00, pe scena Teatrului Muni-
cipal “Traian Grozăvescu” din
Lugoj. 

Alături de Magda Puskas şi
de Vasile Gondoci, pe scenă şi-
au dat concursul şi cantautorii
Cristian Buică, Cezar Costescu,
Vasile Mardare şi George Popo-
vici. Adriana Weimer

Concer tu l  aniversa r 

30 de  ani  de la  debutul
în  Cenaclul  “Flacăra” 

Lucreţiu
Epure şi-a
lansat 
primul roman

Joi, 20 octombrie 2011, la
Galeria “Pro Arte” din
Lugoj, a fost lansat romanul
“A treia zi după scripturi” de
Lucreţiu Epure. 

Despre noua apariţie de la
Editura Eubeea din Timi-
şoara au vorbit: criticul lite-
rar Cristian Ghinea şi ing.
Ioan Valcan. 

Cantautorii Vasile Gon-
doci, Cezar Costescu şi Ge-
orge Popovici au oferit un
moment muzical.   

Adriana Weimer
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Potrivit Regulamentului
adoptat de Consiliul Local Mu-
nicipal, patinoarul artificial
poate fi folosit contra cost prin
plata biletului de intrare.  Des-
făşurarea activităţilor specifice
pe patinoarul artificial sunt co-
ordonate şi gestionate prin Ser-
viciul Public de Administrare şi

Întreţinere a Domeniului Public
şi Serviciul Public Sere şi Zone
Verzi. Patinoarul artificial
poate fi utilizat de orice per-
soană cu condiţia respectării
prevederilor prezentului regu-
lament. 

Programul de funcţionare a
patinoarului artificial este luni

– vineri între orele 10:00 –
21:00 şi sâmbătă – duminică
între orele 10:00– 22:00.

Plata se face pentru o serie,
indiferent de ora la care se so-
licită accesul pe patinoar, du-
rata unei serii fiind de o oră.

Taxele percepute la patinoa-
rul artificial sunt următoarele:  

Pentru accesul pe patinoar se
percepe o taxă de 7 lei de per-
soană/serie în zilele de luni –
vineri şi 10 lei de
persoană/serie în zilele de sâm-
bătă şi duminică;

Pentru închirierea patinelor
se percepe o taxă de 5 lei pe
serie şi pereche.

Patinatorii trebuie să respecte
cu stricteţe anunţurile şi indica-
ţiile personalului care asigură
funcţionarea patinoarului, în
scopul asigurării unei desfăşu-
rări ireproşabile a activităţii de
patinaj şi asigurării siguranţei
celorlalţi patinatori. Copiii cu
vârsta mai mică de 5 ani au
acces doar cu patine şi doar în-
soţiţi de persoane care au echi-
pament adecvat pentru patinaj. 

În prezent, se lucrează la
montarea unui nou transforma-
tor necesar pentru suplimenta-
rea de putere. De asemenea,
este reparat gardul de împrej-
muire şi se asigură alimentarea
cu apă.

Mihaela Ştefănescu

Lugojul va avea un patinoar
Acesta va funcţiona timp de două luni în parcul „George Enescu”

Municipalitatea lugojeană intenţio-
nează amenajarea unui patinoar
artificial, pe o suprafaţă de 600 mp.

Acesta va funcţiona în Parcul „George
Enescu”, pentru o perioadă de 60 de zile.
„Având în vedere vacanţa de iarnă care în
acest an este mai lungă (20 decembrie – 15 ia-
nuarie), considerăm că am aduce o bucurie
copiilor şi tinerilor din oraş”, este de părere
şeful executivului local. 

O nouă biserică va fi înălţată
în Dealul Viilor

Câteva zeci de enoriaşi au par-
ticipat miercuri, 2 noiembrie, la
ceremonia de punere a pietrei de
temelie la nouă biserica care se
va construi în Dealul Viilor.

Ritualul religios s-a desfăşurat
în prezenţa mai multor feţe bise-
riceşti, printre care protopopul
Lugojului, Ioan Cerbu, a repre-
zentantului Mitropoliei Banatu-
lui, episcopul Paisie, a

reprezentanţilor Primăriei, dar şi
a câtorva oameni de afaceri din
oraş. Odată cu prima piatră de te-
melie vor începe efectiv lucrările
de construcţie a bisericii. Astfel,
cat timpul va permite, se vor face
lucrări de ridicare a zidurilor.
Noua construcţie ar trebui să fie
gata în cursul anului 2012. Paro-
hia Sfântul Iosif cel Nou de la
Partoş a reuşit până acum să

strângă o parte din suma de bani
necesară pentru ridicarea noului
lăcaş de cult. Până când noua bi-
serică va fi ridicată, slujbele în
zilele de sărbătoare se vor desfă-
şura în casa parohială. Biserica a
fost dărâmată în urmă cu câteva
săptămâni după ce în pereţii clă-
dirii au apărut fisuri din cauza
alunecărilor de teren.

Andreea Mărgineanţu

Lucrările de construcţie a noului pod pietonal care face legătura
între cartierul Ştrand şi Piaţa Agroalimentară „George Coşbuc”
sunt în plină desfăşurare. La sfârşitul lunii octombrie a fost adus
de la Bucureşti utilajul necesar pentru executarea pilonilor de sus-
ţinere a podului. Au fost executaţi deja cei cinci piloni de pe malul
drept al râului Timiş, dintre care doi în albia râului, doi de rezis-
tenţă şi unul în dig. Distanţa dintre piloni este de 24 m. 

De asemenea, au fost demarate lucrările de executare a radiere-
lor de la culeea de pe malul stâng. „Este o lucrare complicată pen-
tru care am alocat suma de 1.500.000 lei şi care se desfăşoară
într-un ritm mult mai rapid decât am preconizat”, a subliniat edilul
şef. Lucrările, în valoare totală de 3.200.000 lei, vor fi finalizate
în octombrie 2012. 
Andreea Mărgineanţu

În anul 2012 vom circula pe
noul pod pietonal

Copiii lugojeni vor avea un nou loc de joacă
Imobilul ocupat până nu demult de Clubul Concordia va fi

transformat într-un veritabil orăşel al copiilor. „Am primit spri-
jin atât de la Protopopiatul Lugoj, cât şi de la Mitropolia Bana-
tului, care au câştigat procesul intentat actualului chiriaş al
imobilului. Spaţiul a fost predat în cursul acestei săptămâni, iar
în cursul iernii vom întocmi documentele necesare pentru a
amenaja un orăşel al copiilor în spaţiul respectiv”, a precizat
şeful municipalităţii lugojene.

Andreea Mărgineanţu

Primarul Lugojului a primit
recent o scrisoare in partea ro-
mânilor stabiliţi în Germania,
care au avut întâlnirea anuală în
localitatea Denkendorf. „La în-
tâlnire au fost prezenţi mulţi ro-
mâni din zona Lugojului,
inclusiv domnul profesor Hein-
rich Lay. Lugojul a fost repre-
zentat de domnul Rudolf Trost,
preşedintele Forumului German

din municipiu. Domnul Hans
Szegedi, preşedintele realeas al
Asociaţiei Românilor Stabiliţi
în Germania mi-a transmis mul-
ţumiri pentru interesul manifes-
tat de noi în menţinerea acestor
relaţii. Cu acest prilej, a fost
rulat şi noul film de prezentare
a municipiului Lugoj”, a decla-
rat şeful executivului local. 

Andreea Mărgineanţu

Filmul de prezentare a Lugojului a rulat la Denkendorf 

A devenit deja tradiţie ca Lug-
jul să găzduiască un târg cu pri-
lejul Sărbătorilor de iarnă. La fel
ca şi în anii precedenţi, târgul se
va desfăşura pe Platoul din faţa
Casei de Cultura a Sindicatelor,
în perioada 15-24 decembrie.
Lugojenii vor putea să achiziţio-
neze produse specifice Sărbăto-
rilor de Iarnă. Sunt aşteptaţi în
standuri producători de globuri şi
obiecte de artizanat. În paralel,
pe scena din apropierea platoului
se vor desfăşura programe artis-
tice, dedicate Sărbătorilor de
Iarnă. După un program bine sta-
bilit, pe scenă vor urca trupe de
copii, care vor prezenta pro-
grame artistice despre Naşterea
Domnului, precum şi colinde.
Tot în aceste zile, dar de la ora
16.30, scena urmează să fie folo-
sită de corurile bisericilor din
oraş.

Târg de Crăciun la Lugoj
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HCL nr. 1/27.01.2011 pri-
vind vânzarea către d-na
Morariu Elena şi dl. Morariu Ghe-
orghe a terenului aferent construc-
ţiei dobândite prin cumpărare în
temeiul Legii nr. 112/1995, situate
în Lugoj, str. 1 Mai nr. 32

HCL nr. 2/27.01.2011 privind
vânzarea către d-na Simionescu
Mariana şi dl. Simionescu Horia a
terenului aferent construcţiei do-
bândite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Buziaşului nr. 1, ap. 3

HCL nr. 3/27.01.2011 pri-
vind aprobarea vânzării către dl.
Cărăbaş Ciprian Mihai a terenului
concesionat în suprafaţă de 364
m.p. situat în Lugoj, Cartierul Ef-
timie Murgu (Balta Lată), str. B.
Bartok, nr. 19, înscris în C.F. nr.
405529 Lugoj (provenită din con-
versia de pe hârtie a C.F. 9656
L.R.), nr. top 9027/242

HCL nr. 4/27.01.2011 privind
aprobarea vânzării către dl. Cără-
baş Ioan Andrei a terenului conce-
sionat în suprafaţă de 364 m.p.
situat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată),  str. B. Bar-
tok, nr. 20, înscris în C.F. nr.
401810 Lugoj (provenită din con-
versia de pe hârtie a C.F. 9657
L.R.), nr. top 9027/243

HCL nr. 5/27.01.2011 pri-
vind aprobarea vânzării către dl.
Popa Ioan Mihail a terenului con-
cesionat în suprafaţă de 364 m.p.
situat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată),  str. V. Goldiş,
nr. 30, înscris în C.F. nr. 401285
Lugoj (provenită din conversia de
pe hârtie a C.F. 9578 L.R.), nr. top
9027/164

HCL nr. 6/27.01.2011 pri-
vind aprobarea vânzării, în rate,
către dl. Iakab Geza Adalbert a te-
renului concesionat în suprafaţă
de 508 m.p. situat în Lugoj, Car-
tier Cotu Mic, str. Viorelelor, F.N.,
lot nr. 6, înscris în C.F. nr. 402058
Lugoj (provenită din conversia de
pe hârtie a C.F. 10570 L.R.), nr.
cadastral 402058 (identic cu nr.
top. 3760/1/1/2; 3761/a/1/1/2/4)

HCL nr. 7/27.01.2011 privind
înlocuirea unui membru în Consi-
liul de Administraţie la S.C. “Me-
ridian 22” S.A.

HCL nr. 8/27.01.2011 pri-
vind modificarea tarifelor practi-
cate de S.C. „Meridian 22” S.A.
Lugoj la serviciul public de ali-
mentare cu apă potabilă

HCL nr. 9/7.01.2011 privind
aprobarea vânzării către d-na Sco-
robete Armina a terenului conce-
sionat în suprafaţă de 306 m.p.
situat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. V. Goldiş,
nr. 20, înscris în C.F. nr. 404859
Lugoj (provenită din conversia de
pe hârtie a C.F. 9583 L.R.), nr. top
9027/169

HCL nr. 10/27.01.2011 privind
stabilirea tarifelor minime de con-
cesionare a terenurilor pentru anul
2011

HCL nr. 11/27.01.2011 privind
stabilirea tarifelor minime de în-
chiriere pentru spaţiile cu altă des-
tinaţie  decât cea de locuinţă şi
terenuri  pentru anul 2011

HCL nr. 12/27.01.2011 privind
atribuirea în proprietate d-lui Jivan
Viorel a terenului  în suprafaţă de
327,5 m.p., aferent casei de locuit,
situat în municipiul Lugoj, str.
Bocşei nr. 58, înscris în C.F. nr.
2767 L.G., nr. top. 696/a-697/a-
698/a/10; 696/a-697/a-698/a/11

HCL nr. 13/27.01.2011 privind
aprobarea vânzării unor terenuri
situate în municipiul Lugoj, Car-
tier Eftimie Murgu (Balta lată)

HCL nr. 14/27.01.2011 privind
însuşirea Rapoartelor de evaluare
pentru unele terenuri situate în
municipiul Lugoj, în vederea vân-
zării acestora

HCL nr. 15/27.01.2011 privind
aprobarea Actului Adiţional nr. 2
la contractul de concesiune a ser-
viciului de iluminat public al Mu-
nicipiului Lugoj

HCL nr. 16/27.01.2011 privind
aprobarea Statutului Municipiului
Lugoj

HCL nr. 17/27.01.2011 privind
aprobarea Documentaţiei de Avi-
zare pentru Lucrări de Intervenţie
în vederea creşterii performanţei
energetice, “Reabilitare termică
70 blocuri din municipiul Lugoj”

HCL nr.  18/27.01.2011 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate
al lucrării de investiţii “Zonă ex-
tindere sat Tapia, drumuri” - pro-
iectare

HCL nr. 19/27.01.2011 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate
al lucrării de investiţii “Reţea de
apă potabilă în Zona Extindere sat
Tapia”

HCL nr. 20/27.01.2011 privind
aprobarea Documentaţiei de Avi-
zare a Lucrărilor de Intervenţie
“Amenajare Urbanistică a Străzi-
lor Primăverii – I. Huniade - V.
Rosada”

HCL nr. 21/27.01.2011 privind
aprobarea Studiului de Fezabili-
tate al lucrării de investiţii  “Rea-
lizare Locuri de Parcare cu Accese
şi Dotări Aferente, Cartier Ştrand,
Lugoj”

HCL nr. 22/27.01.2011 privind
aprobarea Documentaţiei de Avi-
zare a Lucrărilor de Intervenţii
“Reabilitare strada Al. Mocioni
(tronsoanele I, II şi III ) municipiul
Lugoj, jud. Timiş”

HCL nr. 23/27.01.2011 privind
aprobarea Studiului de Fezabili-
tate al lucrării de investiţii “Con-
struire Fântână Ornamentală” –
Piaţa I.C. Drăgan Lugoj

HCL nr. 24/27.01.2011 privind
aprobarea Studiului de Fezabili-
tate al lucrării de investiţii “Refa-
cerea Drumurilor Asfaltate,
Pavate, Pietruite” - proiectare

HCL nr. 25/27.01.2011 privind
aprobarea Documentaţiei de Au-
torizare a Lucrărilor de Intervenţie
“Proiectare Parcări în Cartier
Micro IV, strada Nera, Mun.
Lugoj, judeţ Timiş”

HCL nr. 26/27.01.2011 privind
darea în folosinţă gratuită, pe pe-
rioada existenţei construcţiei, în
favoarea Societăţii Naţionale de
Transport Gaze Naturale
“TRANSGAZ” S.A. Mediaş, a te-
renului aferent construcţiei Staţiei
de reglare măsurare gaze naturale

“S.R.M.P.”, în suprafaţă de 787
m.p., şi a terenului aferent con-
strucţiei “drum de acces la
S.R.M.P.”,  în suprafaţă de 100
m.p.,  ce se vor dezmembra din
parcela înscrisă  în C.F. 405407
Lugoj (provenită din conversia de
pe hârtie a C.F. nr. 1556 ned.), nr.
cadastral A 243/1/1/1, situată în
Lugoj, str. Poalele Viilor

HCL nr. 27/27.01.2011 privind
acordarea  scutirii de la plata
sumei de 7.844 lei, reprezentând
impozit pe clădire, Casei de Aju-
tor Reciproc a Pensionarilor
Lugoj, pentru imobilul situat în
Lugoj, str. Cernei, nr. 2

HCL nr. 28/27.01.2011 privind
acordarea scutirii de la plata sumei
de 12.711 lei reprezentând impozit
pe clădire şi teren, Fundaţiei “Su-
rorile de Caritate Ioana Antida”
Bucureşti - Filiala Lugoj, pentru
imobilul situat în  municipiul
Lugoj, str. Bucegi, nr. 45

HCL nr. 29/27.01.2011 privind
acordarea scutirii de la plata sumei
de 3.760 lei reprezentând impozit
pe clădiri şi teren, Asociaţiei Ca-
ritas al Diecezei Timişoara - Aso-
ciaţia Lugoj, pentru imobilele
situate în municipiul Lugoj,  str.
Cloşca nr. 89 şi str. Bucegi nr. 4

HCL nr. 30/27.01.2011 privind
acordarea  scutirii de la plata
sumei de 4.122 lei reprezentând
impozit pe clădiri şi teren, Asocia-
ţiei Clementina, pentru imobilele
situate în Lugoj,  str. Cassian
Munteanu nr. 28 şi str. Ana Ipă-
tescu nr. 5 sc. A

HCL nr. 31/15.02.2011 privind
completarea Anexei nr. 1 la Hotă-
rârii Consiliului Local nr. 85 din
26.05.2010 privind stabilirea im-
pozitelor şi taxelor locale în mu-
nicipiul Lugoj pentru anul  fiscal
2011

HCL nr. 32/15.02.2011 privind
aprobarea în principiu, a cumpă-
rării de către Consiliul Local al
Municipiului Lugoj a imobilelor -
construcţii cu baza sportivă – pro-
prietate a S.C. “Timişul” S.A.,
aflate pe terenul proprietate a Sta-
tului Român

HCL nr. 33/15.02.2011 privind
modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 17 din 27.01.2011 pri-
vind  aprobarea Documentaţiei de
Avizare pentru Lucrări de Inter-
venţie în vederea creşterii perfor-
manţei energetice, “Reabilitare
termică 70 blocuri din municipiul
Lugoj”

HCL nr. 34/15.02.2011 privind
aprobarea documentaţiilor teh-
nico-economice ale unor lucrări
de reparaţii de interes public

HCL nr. 35/15.02.2011 privind
aprobarea bugetului local pe anul
2011

HCL nr. 36/24.02.2011 privind
acordarea  scutirii de la plata chi-
riei unităţilor protejate care deţin
autorizaţii de funcţionare şi îşi
desfăşoară activitatea în raza ad-
ministrativă a municipiului Lugoj

HCL nr. 37/24.02.2011 privind
acordarea  scutirii de la plata
sumei de 80 lei reprezentând  im-
pozit pe clădire, debit restant şi
curent, d-lui Moloholovei Nico-

lae, pentru imobilul situat în
Lugoj, str. Griviţei nr. 27, bl. 1, ap.
308

HCL nr. 38/24.02.2011 privind
stabilirea cuantumului alocaţiei
zilnice de hrană pentru beneficia-
rii Centrului comunitar de sprijin
pentru prevenirea abandonului
şcolar din Măguri

HCL nr. 39/24.02.2011 privind
stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere pentru persoanele vâr-
stnice instituţionalizate la Cămi-
nul pentru persoane vârstnice

HCL nr. 40/24.02.2011 privind
aprobarea agendei acţiunilor spor-
tive pe anul 2011, propuse pentru
a fi cofinanţate din bugetul local
Capitolul 67.02 – “Cultură, re-
creere şi religie”, Subcapitolul
05.01 “Acţiuni sportive”

HCL nr. 41/24.02.2011 privind
aprobarea vânzării  către d-na
Costa Sanvina a terenului conce-
sionat în suprafaţă de 364 m.p. si-
tuat în Lugoj, Cartierul Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. B. Bartok,
nr. 17, înscris în C.F. 405348
Lugoj (provenită din conversia de
pe hârtie a C.F. nr. 9654 L.R.), nr.
top. 9027/240

HCL nr. 42/24.02.2011 privind
aprobarea vânzării către d-na Măr-
gescu Alina Mariana a terenului
concesionat în suprafaţă de 350
m.p. situat în Lugoj, Cartierul Ef-
timie Murgu (Balta Lată), str.
G.A. Petculescu, nr. 35, înscris în
C.F. 405742 Lugoj (provenită din
conversia de pe hârtie a C.F. nr.
9535 L.R.), nr. top. 9027/121

HCL nr. 43/24.02.2011 privind
aprobarea vânzării către S.C. Com
Gringo S.R.L. a terenului conce-
sionat în suprafaţă de 100 m.p. si-
tuat în Lugoj, sat Măguri F.n,
înscris în C.F. 405562 Lugoj (pro-
venită din conversia de pe hârtie a
C.F. nr. 439 Măguri), nr. top.
1/b/1/5/2

HCL nr. 44/24.02.2011 privind
darea în administrare Inspectora-
tului Şcolar al Judeţului Timiş, pe
perioada executării lucrărilor  de
execuţie şi până la recepţia finală,
a imobilelor clădire şi teren în care
îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa
cu Program Normal nr. 7 situată în
municipiul Lugoj, str. Ep. Dr. Ioan
Bălan, nr. 17, înscrise în C.F. nr.
70 L.G., nr. top. 270 – 271, în ve-
derea efectuării lucrării “ Conso-
lidare, reabilitare şi extindere
Grădiniţa cu Program Normal nr.
7 – Lugoj” prin programul “Re-
forma educaţiei timpurii în Româ-
nia”

HCL nr. 45/24.02.2011 privind
darea în administrare Inspectora-
tului Şcolar al Judeţului Timiş, pe
perioada executării lucrărilor  de
execuţie şi până la recepţia finală,
a imobilelor clădire şi teren în care
îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa
cu Program Prelungit nr. 5 situată
în municipiul Lugoj, str. Ceahlău-
lui, nr. 21, înscrise în C.F. nr.
8.803 L.R., nr. top. 9.003/39, în
vederea efectuării lucrării “Reabi-
litare Grădiniţa cu Program Pre-
lungit nr. 5 – Lugoj” prin
programul “Reforma educaţiei
timpurii în România”

HCL nr. 46/24.02.2011 privind
aprobarea listelor privind ordinea
de prioritate în soluţionarea cere-
rilor de locuinţe ANL pentru ti-
neri, destinate închirierii

HCL nr. 47/24.02.2011 privind
stabilirea nivelului veniturilor po-
tenţiale ce se pot obţine din valo-
rificarea bunurilor ce depăşesc
cantitativ categoriile de bunuri
prevăzute în Anexa nr. 4 din Ho-
tărârea de Guvern nr. 50/2011

HCL nr. 48/24.02.2011 privind
aprobarea Planului de lucrări pen-
tru beneficiarii de ajutor social
pentru anul 2011

HCL nr. 49/24.02.2011 privind
acordarea scutirii de la plata sumei
de 1.237 lei reprezentând impozit
pe clădiri, Asociaţiei Handicapa-
ţilor Fizic Lugoj, pentru imobilul
situat în Lugoj, str. Strugurilor nr.
14

HCL nr. 50/24.02.2011 privind
aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011 al S.C.
“Meridian 22” S.A. Lugoj

HCL nr. 51/24.02.2011 privind
aprobarea organigramei, număru-
lui de personal şi a statului de
funcţii ale S.C. “MERIDIAN 22”
S.A. Lugoj

HCL nr. 52/24.02.2011 privind
aprobarea Bilanţului contabil pe
anul 2010, a Contului de profit şi
pierdere, repartizarea profitului
obţinut, a Raportului de gestiune
al administratorului, a Raportului
Comisiei de cenzori ale S.C. “Sal-
prest” S.A. Lugoj

HCL nr. 53/24.02.2011 privind
aprobarea bugetului  de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011 al S.C.
„Salprest” S.A. Lugoj

HCL nr. 54/24.02.2011 privind
aprobarea concesionării directe, a
terenului aferent construcţiei, în
suprafaţă de 328 m.p., situat în
Lugoj, Cartier Eftimie Murgu (
Balta Lată), str. L. Blaga, nr. 22,
înscris în C.F. nr. 9622 L.R., nr.
top. 9027/208 , pe seama d-lui Pop
Vasile şi a d-lui Pop Petru

HCL nr. 55/24.02.2011 privind
aprobarea înfiinţării Serviciului
Poliţia Locală în cadrul aparatului
de specialitate al Primarului, prin
reorganizarea Poliţiei Comunitare
din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Lugoj şi al altor
compartimente din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului

HCL nr. 56/07.03.2011 privind
rectificarea bugetului local pe anul
2011

HCL nr. 57/31.03.2011 privind
vânzarea către dl. Boambeş Petru
a terenului aferent construcţiei do-
bândite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. A. C. Popovici nr. 1, ap.
2

HCL nr. 58/31.03.2011 privind
abrogarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 63 din 30.03.2006 pri-
vind transmiterea din administra-
rea S.C. “Meridian 22” S.A.
Lugoj în folosinţa gratuită a S.C.
“Salprest” S.A. Lugoj a unui mul-
ticar M25

HCL nr. 59/31.03.2011 privind
completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 157 din 30.09.2010 pri-

vind avizarea taxelor şi tarifelor
practicate de unităţile învăţămân-
tului preuniversitar de stat,  pentru
anul şcolar 2010 – 2011

HCL nr. 60/31.03.2011 privind
acordarea scutirii de la plata sumei
de 83 lei reprezentând impozit pe
clădire şi 30 lei reprezentând im-
pozit pe teren, d-lui Alexa Darius
- Cristinel, pentru imobilul situat
în Lugoj, str. Fdt. Cronicar Ion
Neculce, nr. 1

HCL nr. 61/31.03.2011 privind
aprobarea Bilanţului contabil pe
anul 2010, a Contului de profit şi
pierdere, repartizarea profitului
obţinut, a Raportului de gestiune
al administratorului, a Raportului
Comisiei de cenzori ale S.C. “Me-
ridian 22” S.A. Lugoj

HCL nr. 62/31.03.2011 privind
acordarea scutirii de la plata do-
bânzilor şi majorărilor de întâr-
ziere, persoanelor fizice care
achită integral până la data de
30.09.2011 debitele restante, in-
clusiv amenzile contravenţionale
existente în sold

HCL nr. 63/31.03.2011 privind
aprobarea agendei acţiunilor cul-
tural - educative pe anul 2011,
propuse pentru a fi cofinanţate din
bugetul local

HCL nr. 64/31.03.2011 privind
constituirea Comisiei de negociere
a preţului de vânzare, în vederea
cumpărării de către Consiliul
Local al Municipiului Lugoj a im-
obilelor - construcţii cu baza spor-
tivă – proprietate a S.C. “Timişul”
S.A., aflate pe terenul proprietate
a Statului Român

HCL nr. 65/31.03.2011 privind
însuşirea de către Consiliul Local
al Municipiului Lugoj a Declara-
ţiei de Eligibilitate, prevăzută în
Anexa nr. 1 la formularul - tip de
cerere unică de plată pe suprafaţă
pentru anul 2011

HCL nr. 66/31.03.2011 privind
participarea Consiliului Local al
Municipiului Lugoj în calitate de
cofinanţator la tipărirea unor lu-
crări

HCL nr. 67/28.04.2011 privind
vânzarea către d-na Chirica Elisa-
beta şi dl. Chirica Gruia a terenu-
lui aferent construcţiei dobândite
prin cumpărare în temeiul Legii
nr. 112/1995, situate în Lugoj,
Ale. Albăstrelelor, bl. RÂND II,
ap. 6

HCL nr. 68/28.04.2011 privind
vânzarea către d-na Băceanu Gena
şi dl. Băceanu Constantin a tere-
nului aferent construcţiei dobân-
dite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Macilor  ap. 7, CORP
F  (identic cu str. Macilor, nr. 36,
bl. RD. III, ap. 3)

HCL nr. 69/28.04.2011 privind
vânzarea către dl. Cobec Mihai a
terenului aferent construcţiei do-
bândite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Oltului, nr. 11, ap. 7

HCL nr. 70/28.04.2011 privind
vânzarea către d-na Bria Tamara a
terenului aferent construcţiei do-
bândite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Salcîmului nr. 1 C
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HCL nr. 71/28.04.2011 privind
vânzarea către d-na Fancsali Ma-
tilda a terenului aferent construc-
ţiei dobândite prin cumpărare în
temeiul Legii nr. 112/1995, situate
în Lugoj, str. Macilor ap. 4, CORP
F( identic cu str. Macilor, bl. RD
II., ap. 4)

HCL nr. 72/28.04.2011 privind
vânzarea către d-na Balogh Ga-
briela – Olga şi dl. Balogh Mihai
a terenului aferent construcţiei do-
bândite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situate în
Lugoj, str. Macilor nr. 8, CORP F
( identic cu str. Macilor, nr. 36 bl.
ŞIR 3, ap. 4)

HCL nr. 73/28.04.2011 privind
constituirea Comisiei locale de or-
dine publică a municipiului Lugoj
şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare

HCL nr. 74/28.04.2011 privind
aprobarea Regulamentului de
acordare a burselor municipale
elevilor din şcolile şi liceele din
municipiul Lugoj

HCL nr. 75/28.04.2011 privind
aprobarea vânzării unor terenuri
situate în municipiul Lugoj, Car-
tier Eftimie Murgu ( Balta Lată)

HCL nr. 76/28.04.2011 privind
vânzarea către d-na Bocretaş
Maria şi d-na Nae Roxana Mi-
haela a terenului aferent construc-
ţiilor dobândite prin cumpărare în
temeiul Legii nr. 112/1995, situate
în Lugoj, str. A. C. Popovici nr. 5

HCL nr. 77/28.04.2011 privind
vânzarea către d-na Popescu Ma-
rina - Daniela a terenului aferent
construcţiei dobândite prin cum-
părare în temeiul Legii nr.
112/1995, situate în Lugoj, str. Si-
retului, nr. 1,  ap. 1

HCL nr. 78/28.04.2011 privind
însuşirea Rapoartelor de evaluare
pentru unele terenuri situate în
municipiul Lugoj, Cartier Eftimie
Murgu (Balta Lată), în vederea
vânzării acestora

HCL nr. 79/28.04.2011 privind

desemnarea Primarului munici-
piului Lugoj dl. Francisc Constan-
tin Boldea, în calitate de
reprezentant al Municipiului
Lugoj în procedura de expropriere
în cazul a şapte terenuri aflate în
proprietatea Municipiului Lugoj
situate pe amplasamentul lucrării
de utilitate publică “Autostrada
Lugoj - Deva”

HCL nr. 80/28.04.2011 privind
modificarea Anexei nr. 2 la Hotă-
rârea Consiliului Local nr. 148 din
27.05.2009 privind aprobarea Re-
gulilor generale privind condiţiile
de funcţionare a unităţilor de co-
merţ şi prestări servicii pe raza
municipiului Lugoj

HCL nr. 81/26.05.2011 privind
însuşirea Rapoartelor de evaluare
pentru unele terenuri situate în
municipiul Lugoj, Cartier Eftimie
Murgu (Balta Lată), în vederea
vânzării acestora

HCL nr. 82/26.05.2011 privind
concesionarea a 5 parcele de teren
în suprafaţă de 18,15 m.p. fiecare,
situate în Lugoj, Cartier Cotu Mic,
pentru construirea de garaje zidite
cu caracter definitiv

HCL nr. 83/26.05.2011 privind
aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor în Munici-
piul Lugoj

HCL nr. 84/26.05.2011 privind
aprobarea contului de execuţie al
bugetului local pe anul 2010

HCL nr. 85/26.05.2011 privind
aprobarea vânzării către dl. Povian
Cornel a terenului concesionat în
suprafaţă de 371 m.p. situat în
Lugoj, Cartier Eftimie Murgu
(Balta Lată), str. I. Maniu, nr. 35,
înscris în C.F. nr. 404743 Lugoj
(provenită din conversia de pe
hârtie a C.F. 9463 L.R.), nr. cadas-
tral 404743 (identic cu nr. top
9027/49)

HCL nr. 86/26.05.2011 privind
aprobarea vânzării către d-na
Staicu Cornelia a terenului conce-
sionat în suprafaţă de 427 m.p. si-

tuat în Lugoj, Cartier Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. V. Goldiş,
nr. 9, înscris în C.F. nr. 403546
Lugoj (provenită din conversia de
pe hârtie a C.F. 9565 L.R.), nr. ca-
dastral 403546 (identic cu nr. top
9027/151)

HCL nr. 87/26.05.2011 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor lo-
cale în municipiul Lugoj pentru
anul fiscal 2012

HCL nr. 88/26.05.2011 privind
constituirea Comisiei de analiză şi
verificare a serviciului de trans-
port public local din cadrul S.C.
„Meridian 22” S.A.

HCL nr. 89/26.05.2011 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate
al lucrării de investiţii “Alimen-
tare cu apă şi canal – sat Tapia”

HCL nr. 90/26.05.2011 privind
modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 137 din 31.08.2010 pri-
vind aprobarea schemei de ajutor
de minimis pentru persoanele ju-
ridice care îşi desfăşoară activita-
tea în raza administrativă a
municipiului Lugoj

HCL nr. 91/26.05.2011 privind
aprobarea Regulamentului privind
instituirea unor taxe speciale de
utilizare a bazelor sportive Stadio-
nul Tineretului şi Sala de Sport
“Lavinia Miloşovici”

HCL nr. 92/26.05.2011 privind
aprobarea vânzării către d-na Be-
lenţ Maria Magdalena a terenului
concesionat în suprafaţă de 350
m.p. situat în Lugoj, Cartier Efti-
mie Murgu (Balta Lată), str. D.
Brocea, nr. 6, înscris în C.F. nr.
400876 Lugoj (provenită din con-
versia de pe hârtie a C.F. 9616
L.R.), nr. cadastral  400876 (iden-
tic cu nr. top 9027/202)

HCL nr. 93/26.05.2011 privind
aprobarea deplasării a unei dele-
gaţii oficiale  la manifestarea  pri-
lejuită de “Zilele oraşului
Nisporeni”ce se va desfăşura la
Nisporeni – Republica Moldova
în perioada 28 – 30 mai 2011

HCL nr. 94/26.05.2011 privind
participarea Consiliului Local al
Municipiului Lugoj în calitate de
cofinanţator al proiectului “Îm-
preună pentru o educaţie de cali-
tate”

HCL nr. 95/26.05.2011 privind
aprobarea încheierii convenţiei de
parteneriat, pentru anul 2011, între
Consiliul Local al Municipiului
Lugoj – Direcţia de Asistenţă So-
cială Comunitară şi Fundaţia Su-
rorile de Caritate “Sfânta Ioana
Antida” pentru prestarea de servi-
cii sociale pentru familiile care lo-
cuiesc în condiţii de abitaţie
precare, din cartierul Mondial
Bocşei

HCL nr. 96/26.05.2011 privind
respingerea modificărilor Statutu-
lui Asociaţiei de Dezvoltare Co-
munitară Deşeuri Timiş (ADID)
aduse în cadrul şedinţei Adunării
Generale din data de 18.05.2011

HCL nr. 97/26.05.2011 privind
trecerea din domeniul public în
domeniul privat al municipiului
Lugoj, a unei construcţii - corp G
(WC exterior) - situate în curtea
Şcolii cu cls. I-VIII “Anişoara
Odeanu ”, în vederea demolării
acesteia

HCL nr. 98/26.05.2011 privind
completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 35 din 15.02.2011 pri-
vind aprobarea bugetului local pe
anul 2011

HCL nr. 99/30.06.2011 privind
aprobarea vânzării unor terenuri
situate în municipiul Lugoj, Car-
tier Eftimie Murgu (Balta Lată)

HCL nr. 100/30.06.2011 pri-
vind aprobarea vânzării către d-na
Bocşeri Loredana Fibia a terenului
concesionat în suprafaţă de 427
m.p. situat în Lugoj, Cartier Efti-
mie Murgu (Balta Lată), str. V.
Goldiş, nr. 7, înscris în C.F. nr.
405159 Lugoj (provenită din con-
versia de pe hârtie a C.F. 9564
L.R.), nr. top 9027/150

HCL nr. 101/30.06.2011 pri-
vind aprobarea vânzării către dl.
Popescu Cristian a terenului con-
cesionat în suprafaţă de 343 m.p.
situat în Lugoj, Cartier Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. I. Maniu,
nr. 17, înscris în C.F. nr. 406071
Lugoj (provenită din conversia de
pe hârtie a C.F. 9454 L.R.), nr. ca-
dastral 406071 (identic cu nr. top
9027/40)

HCL nr. 102/30.06.2011 pri-
vind aprobarea contului de execu-
ţie al bugetului local pe trimestrul
I al anului 2011

HCL nr. 103/30.06.2011 pri-
vind aprobarea vânzării către d-na
Babeş Mihaela şi dl. Radu Ovidiu
a terenului concesionat în supra-
faţă de 365 m.p. în cotă de ½ fie-
care, situat în Lugoj, Cartier
Eftimie Murgu (Balta Lată), str.
D.Bolintineanu, nr. 42, înscris în
C.F. nr. 406019 Lugoj (provenită
din conversia de pe hârtie a C.F.
9485 L.R.), nr. top 9027/71

HCL nr. 104/30.06.2011 pri-
vind aprobarea vânzării către d-na
Lupşa Carla a terenului concesio-
nat în suprafaţă de 364 m.p. situat
în Lugoj, Cartier Eftimie Murgu
(Balta Lată), str. I. Heuffel, nr. 2,
înscris în C.F. nr. 406291 Lugoj
(provenită din conversia de pe
hârtie a C.F. 9660 L.R.), cu nr. top
9027/246

HCL nr. 105/30.06.2011 pri-
vind aprobarea vânzării către dl.
Bodea Alin Cornel a terenului
concesionat în suprafaţă de 364
m.p. situat în Lugoj, Cartier Efti-
mie Murgu (Balta Lată), str. I.
Heuffel, nr. 5, înscris în C.F. nr.
406102 Lugoj (provenită din con-
versia de pe hârtie a C.F. 9663
L.R.), nr. cadastral 406102 ( iden-
tic cu nr. top 9027/249)

HCL nr. 106/30.06.2011 pri-
vind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 168
din 27.12.2008 privind acordarea

diplomei şi premiului de fidelitate
pentru cuplurile din Municipiul
Lugoj, care au împlinit 50 de ani
de căsnicie neîntreruptă, precum
şi a diplomei de excelenţă şi a pre-
miului pentru persoane cu vârstă
venerabilă, în etate de peste 90 de
ani

HCL nr. 107/30.06.2011 pri-
vind aprobarea metodologiei de
acordare a unor prestaţii sociale
sub formă de “tichete sociale”
pentru persoanele vârstnice de pe
raza municipiului Lugoj

HCL nr. 108/30.06.2011 pri-
vind modificarea Hotărârii Consi-
liului Local nr. 40 din 24.02.2011
privind aprobarea agendei acţiuni-
lor sportive pe anul 2011, propuse
pentru a fi cofinanţate din  bugetul
local Capitolul 67.02 – “Cultură,
recreere şi religie”, Subcapitolul
05.01 “Acţiuni sportive”

HCL nr. 109/30.06.2011 pri-
vind aprobarea taxei speciale pen-
tru procedura desfacerii căsătoriei
prin divorţ pe cale administrativă

HCL nr. 110/30.06.2011 pri-
vind acordarea scutirii de la plata
dobânzilor şi majorărilor de întâr-
ziere, unor persoane fizice care au
achitat integral debitele restante,
inclusiv amenzile contravenţio-
nale existente în sold

HCL nr. 111/30.06.2011 pri-
vind aprobarea schemei de ajutor
de minimis pentru persoanele ju-
ridice care îşi desfăşoară activita-
tea în raza administrativă a
municipiului Lugoj

HCL nr. 112/30.06.2011 pri-
vind aprobarea Studiului de feza-
bilitate al lucrării de investiţii
“Reabilitarea alimentării cu apă în
municipiul Lugoj– branşamente”
- proiectare

HCL nr. 113/30.06.2011 pri-
vind modificarea Hotărârii Consi-
liului Local nr. 215 din
29.09.2009 privind însuşirea pro-
iectului stemei municipiului
Lugoj.

HOTĂRÂREA
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliu-
lui Local nr. 174 din 29.09.2011 privind avizarea

taxelor şi tarifelor  practicate de unităţile
învăţământului preuniversitar de stat,  pentru

anul şcolar 2011 – 2012
Nr. 194 din 27.10.2011

Art.I. – Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local
nr. 174 din 29.09.2011 privind avizarea taxelor şi tarifelor prac-
ticate de unităţile învăţământului preuniversitar de stat, pentru
anul şcolar 2011 - 2012 la poziţia  2. Centrul Financiar Grup
Şcolar “Valeriu Branişte”, pct. 10, prin înlocuirea noţiunii de “
taxă hostel” cu “ taxă cazare în perioada extraşcolară”.

Art.II. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în-
credinţează Colegiului tehnic “ Valeriu Branişte”.

HOTĂRÂREA
privind stabilirea modului în care este suportat comi-

sionul bancar în urma plăţii online a taxelor şi im-
pozitelor utilizând cardul bancar

Nr. 197 din 27.10.2011

Art.1.  - Comisionul aferent plăţii electronice va fi suportat
de către Municipiului Lugoj.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Compartimentului informatică. 

Executivul local a stabilit calendarul şedinţelor de lucru ale Con-
siliului Local până la sfârşitul acestui an: „Am programat şedinţe
ordinare pentru zilele de 24 noiembrie şi 22 decembrie, respectiv
o şedinţă extraordinară pentru data de 8 decembrie”, precizează
Francisc Boldea, primarul Lugojului. Pe ordinea de zi a şedinţei
ordinare din 24 noiembrie sunt înscrise următoarele puncte: pre-
zentarea bugetului pe anul 2011; rectificarea pozitivă a bugetului
local prin alocarea unei sume de 1.449.470 lei către Spitalul Mu-
nicipal (1.400.000 lei cheltuieli de personal şi 49.470 lei pentru in-
vestiţii); aprobarea studiului de fezabilitate şi a proiectului pentru
modernizarea Ştrandului Municipal; aprobarea studiului de feza-
bilitate şi a proiectului privind noul cinematograf. În cadrul şedin-
ţei din data de 22 decembrie, consilierii locali vor dezbate studiul
de fezabilitate şi proiectul pentru amenajarea unui nou sens gira-
toriu în zona Parcului George Enescu. Andreea Mărgineanţu

Edilii locali se mai întrunesc
de trei ori în acest an

Având în vedere impactul
pe care îl pot avea incendierile
de mirişti în scopul degajării
suprafeţelor de resturile ră-
mase după recoltare şi arderile
necontrolate a diverselor ma-
teriale, GNM Comisariatul Ju-
deţean Timiş  avertizează toţi
deţinătorii de terenuri agri-
cole, cu orice titlu, cu privire
la interzicerea arderii mirişti-
lor, tufărişurilor sau vegetaţiei
ierboase fără acceptul autori-
tăţii competente pentru protec-
ţia mediului şi fără informarea
în prealabil a serviciilor pu-
blice comunitare pentru situa-
ţii de urgenţă, (ART. 94 lit.n
din OUG nr. 195/ 2005 cu mo-
dificările şi completările ulte-
rioare). 

Importanţa respectării pre-
vederilor legale este subliniată
de asemenea ca şi caracter pre-
ventiv, pentru prevenirea unor
eventuale accidente de circula-
ţie datorate scăderii vizibilită-
ţii în timpul incendierii

miriştilor.
Arderea miriştilor, a stufări-

şului şi a vegetaţiei ierboase,
fără respectarea legii, se sanc-
ţionează conform art. 96
alin.(1) pct.9 din  O.U.G.
195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată  cu  modi-
ficări si completări prin Legea
nr.265/2006 cu modificările
ulterioare, cu amendă contra-
venţională:

3.000 - 6.000 de lei (RON)
pentru persoane fizice 

25.000 - 50. 000 de lei
(RON) pentru persoane juri-
dice.

Constatarea contravenţiilor
şi aplicarea sancţiunilor se
efectuează conform art.97 (1)
de comisari şi persoane împu-
ternicite din cadrul Gărzii Na-
ţionale de Mediu, precum şi de
autorităţile administraţiei pu-
blice locale şi personalul îm-
puternicit al acestora, conform
atribuţiilor stabilite prin lege.

Mirabela Longa

Atenţie la foc!
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Din fotoliul de lider al Divi-
ziei D Timiş, în cadrul etapei a
XV-a, echipa de fotbal a CSM
Lugoj a întâlnit sâmbătă
12.11.2011, pe Stadionul Tine-
retului, echipa AS Avântul
Bobda.

Partida a fost la discreţia gaz-
delor, care au realizat scorul

campionatului, învingând cu un
neverosimil 11 : 0, principalii
artizani ai victoriei fiind Remus
Bărburescu şi Lucian Stoica,
autori a câte cinci goluri fiecare.
Pentru lugojeni a mai înscris
Claudiu Ardelean, cu cel mai
bun meci de când evoluează la
CSM Lugoj. 

Pentru CSM Lugoj au evo-
luat: Micşa – Onae Horia (cpt.),
Solomon, Hromei, Marcu –
Ploscaru, Argatu, Rebenciuc,
Ardelean – Stoica, Bărburescu.
Au mai jucat: Onae Tudor, Te-
letin, Barna şi Dobra.

După 15 etape, CSM Lugoj
conduce în  clasamentului Divi-
ziei D Timiş cu 43 puncte, go-
laveraj 63 : 5 şi +22 în
clasamentul adevărului, fiind
urmată de FC Chişoda şi CFR
1933 Timişoara cu câte 40
puncte, despărţite de golaveraj.

În etapa a XVI-a, sâmbătă
19.11.2011 ora 11.00, CSM
Lugoj va întâlni în deplasare,
ocupanta locului 5, AS Pobeda
Dudeştii Vechi.

Tiberiu Olteanu

Echipa de fotbal a CSM Lugoj continuă să
ocupe poziţia de lider a Diviziei D Timiş

Profitând de întreruperea Di-
viziei A1 de volei feminin, pen-
tru participarea echipei
naţionale la turneul preolimpic
de la Kaliningrad (Rusia), în pe-
rioada 10 – 11 noiembrie 2011,
lugojencele s-au deplasat la Cra-
iova pentru două jocuri amicale
în compania echipei gazdă, CSM
Craiova. Chiar dacă s-au încheiat
cu victoriile oltencelor (3 : 1 şi 3
: 0), jocurile au fost extrem de
utile, întrucât au consemnat reve-
nirea, după accidentare, a Irinei
Alexandru şi titularizarea centru-
lui Alexandra Badea în locul La-
risei Ciobanu Paşca, operată la
menisc. În cele două jocuri, prof.
Bogdan Paul a utilizat întreg
lotul deplasat la Craiova.

Campionatul Diviziei A1 se

va relua sâmbătă 19.11.2011, cu
etapa a III-a, când CSM Lugoj se
va deplasa la Cluj, pentru jocul
cu Universitatea.

În etapa a IV-a, miercuri

23.11.2011, lugojencele vor în-
tâlni pe teren propriu, în Sala
Ioan Kunst Ghermănescu, CSM
Ecorec Bucureşti.

Tiberiu Olteanu

Voleibalistele lugojence s-au pregătit la Craiova

Ştiri sportive
Miercuri 09.11.2011, la Lugoj, pe Stadionul Tineretului s-a desfăşurat concursul „CROSUL

TOAMNEI”, cu participarea sportivilor din ciclul primar şi gimnazial, din unităţile de învăţământ
din municipiul Lugoj şi zonele limitrofe. Acţiunea a fost finanţată de Consiliul Local al Municipiului
Lugoj, câştigătorii fiind recompensaţi cu diplome, materiale sportive şi dulciuri.

****************************************************************************
Duminică 13.11.2011, în etapa a XI-a Campionatului Naţional de juniori A şi B

Juniori A LPS Bihorul Oradea - CSŞ Lugoj  8 : 2
Juniori B LPS Bihorul Oradea - CSŞ Lugoj  4 : 1

Sâmbătă 12.11.2011, în etapa a IX-a Campionatului Judeţean de juniori C şi D
Juniori C FC Timişoara - CSŞ Lugoj  3 : 0
Juniori D Electrica Timişoara - CSŞ Lugoj  3 : 1

Sâmbătă 12.11.2011, în etapa a VI-a Campionatului Judeţean de juniori C1
Juniori C1 CSŞ Lugoj  - CFR Timişoara   6 : 0

Joi 10.11.2011, în etapa a IV-a Campionatului Judeţean grupa 2000
Auto Timişoara - CSŞ Lugoj  2 : 3

Duminică 13.11.2011, în etapa a V-a Campionatului Judeţean grupa 2000
CSŞ Lugoj - Electrica Timişoara 0 : 3

****************************************************************************
În perioada 11 - 13 noiembrie 2011 echipa de juniori II a Secţiei de Handbal a CSŞ Lugoj, antre-

nată de prof. Adrian Rădoi a participat la Lugoj, în Sala de sport “Lavinia Miloşovici” la turneul III
al seriei H a Campionatului Naţional de Juniori II masculin, unde a obţinut următoarele rezultate:

CSŞ. Lugoj -  CS Unirea Sânnicolau Mare 30 : 22
CSŞ. Lugoj -  LPS Banatul II Timişoara 16 : 39
CSŞ. Lugoj -  LPS Arad 26 : 25
CSŞ. Lugoj -  LPS Banatul I Timişoara20 : 36

CSŞ. Lugoj -  Lic. Teoretic T. Vuia Reşiţa 12 : 31
Duminică 13 noiembrie 2011, în Sala Ioan Kunst Ghermănescu, în cadrul etapei a IV-a a Cam-

pionatului Naţional de volei cadete :
CSŞ. Lugoj -  CSŞ Timişoara 0 : 3

****************************************************************************
În perioada 10 - 13 noiembrie 2011, la Bacău  s-a desfăşurat Finala Campionatului Naţional la

judo Ne - Waza - U -13. Sportivii CSŞ Lugoj, antrenaţi de prof. Batkai Adalbert şi Olteanu Andreea
au obţinut următoarele rezultate:

- Locul II - Iştfan Simona - categ. 36 kg.
- Locul III - Bortoş Andreea - categ. 44 kg.
- Locul V - Voaideş Alia - categ. 29 kg.
- Locul VII - Penişoară Crsitian - categ. 30 kg.

Reamintim că la Finala Campionatului Naţional Ne - Waza - U -11, desfăşurată la Bistriţa în pe-
rioada 05 - 06.11.2011, Micula Ramona a obţinut locul I şi titlul de campioană naţională la categ.
+40 kg.

****************************************************************************
Duminică 13.11.2011, la Kikinda (Serbia) s-a desfăşurat un turneu internaţional de judo U –11 şi

U - 15, cu participanţi din 9 ţări, unde reprezentanţii CSŞ Lugoj au obţinut următoarele rezultate:
U - 11 Dziţsac Ioan - locul II - categ. 22 kg.

Stoian Raisa - locul III - categ. 28 kg.
U - 15 Micula Ramona - locul V - categ. 52 kg.

Dima Răzvan - locul V - categ. 66 kg.
Olariu Radu - locul V - categ. 66 kg.

Tiberiu Olteanu

Cu prilejul săptămânalei con-
ferinţe de presă din data de 8 no-
iembrie, primarul Francisc
Boldea a înmânat profesorului
Dorin Jitaru o diplomă de onoare
şi un trofeu, în cinstea activităţii
sportive derulate în Lugoj de
domnia sa. „Domnul Jitaru este
cel care a fondat şi a condus ani
de zile Clubul Sportiv Municipal
şi a obţinut rezultate de excepţie.
A adus o contribuţie foarte im-
portantă la dezvoltarea sportului
lugojean. I-am înmânat acest
semn al recunoştinţei noastre
chiar cu prilejul aniversării a 70
de ani”, a declarat edilul şef.

La rândul său, profesorul
Dorin Jitaru a declarat: „Este
foarte emoţionant acest moment,
pe care eu îl consider un moment
unic pentru mine. Este cea mai
mare satisfacţie pe care poate să
o aibă un profesor care a pus
mult suflet în cei 44 de ani de ac-
tivitate. Exact pe data de 18 oc-
tombrie 1963 am susţinut prima
mea lecţie de educaţie cu studen-
ţii Facultăţii de Educaţie Fizică

şi Sport din Timişoara, unde l-
am avut în grupă pe fostul direc-
tor al Grupului Şcolar „Al.
Odobleja”. Aşa cum dumnea-
voastră, în calitate de inspector
general adjunct, ca director iar
acum ca primar, aţi pus suflet, la
fel şi eu m-am gândit zilele tre-
cute la ceea ce am reuşit să fac
într-o viaţă. Patru ani am fost
şeful Comisiei Sportive pe Cen-
trul Universitar Timişoara, apoi
trei ani, în calitate de vicepreşe-
dinte al Consiliului Judeţean
Timiş, prilej cu care am ajutat

Lugojul din această postură. Ur-
mătorii 14 ani am fost director la
Şcoala Sportivă, iar alţi cinci ani
am condus Clubul Sportiv Mu-
nicipal.  În total, am fost 24 de
ani dascăl universitar, 22 ani an-
trenor pe Divizia A, 19 ani antre-
nor pe Divizia B, doi ani la lotul
naţional de seniori. Încă o dată,
pentru mine este un moment
unic, mai ales că exact astăzi îm-
plinesc 70 de ani şi îmi aniversez
şi onomastica. Vă mulţumesc
foarte mult pentru acest gest!”.

Andreea Mărgineanţu

Diplomă şi trofeu pentru fondatorul
Clubului Sportiv MunicipalComunicarea stării de sănă-

tate:
Căsatoria nu se încheie daca

viitorii soti nu declară ca şi-au co-
municat reciproc starea sănătăţii
lor.

Locul încheierii căsătoriei:
(1)Căsătoria se celebrează de

către ofiţerul de stare civilă, la se-
diul Primăriei.

(2)Prin excepţie, căsătoria se
poate celebra, cu aprobarea prima-
rului, de către un ofiţer de stare ci-
vilă de la o altă primărie decât cea
în a cărei rază teritorială domici-
liază sau îşi au reşedinţa viitorii
soţi, cu obligativitatea înştiinţării
primăriei de domiciliu sau de re-
şedinţă a viitorilor soţi, în vederea
publicării.

Declaraţia de căsătorie:
(1)Cei care vor sa se căsăto-

rească vor face personal declaraţia
de căsătorie, potrivit legii, la pri-
măria unde urmează a se încheia
căsătoria.

(2)În cazurile prevăzute de
lege, declaraţia de căsătorie se
poate face şi în afara sediului pri-
măriei.

(3)Atunci când viitorul soţ este
minor, părinţii sau, după caz, tuto-
rele vor face personal o declaraţie
prin care încuviinţează încheierea
căsătoriei. 

(4)Dacă unul dintre viitorii soţi,
părinţii sau tutorele nu se află în
localitatea unde urmează a se în-
cheia căsătoria, ei pot face decla-
raţia la primăria în a cărei rază
teritorială îşi au domiciliul sau re-
şedinţa, care o transmite, în ter-
men de 48 de ore, la primăria unde
urmează a se încheia căsătoria.

Conţinutul declaraţiei de că-
sătorie:

(1)În declaraţia de căsătorie,
viitorii soţi vor arăta că nu există
niciun impediment legal la căsă-
torie şi vor menţiona numele de
familie pe care îl vor purta în tim-
pul casatoriei, precum şi regimul
matrimonial ales.

(2)Odată cu declaraţia de căsă-
torie, ei vor prezenta dovezile ce-
rute de lege pentru încheierea
căsătoriei.

Alegerea numelui de familie:
Viitorii soţi pot conveni să îşi

păstreze numele dinaintea căsăto-
riei, să ia numele oricăruia dintre
ei sau numele lor reunite. De ase-
menea, un soţ poate să îşi păstreze
numele de dinaintea căsătoriei, iar
celalalt să poarte numele lor reu-
nite. Monica Otilia David

Formalităţi pentru încheierea căsătoriei

Concertul spiritual 
„De la Vechiul Testament la Noul Testament prin poezie şi muzică”
În data de 12 decembrie 2011, de la ora 19.00, lugojenii se vor putea bucura de Concertul spiritual

“De la Vechiul Testament la Noul Testament prin poezie şi muzică”, cu Maia Morgenstern, Alexandru
Moroşanu (violoncel), Tatiana Moroşanu (pian) şi Diana Papp (soprană). 

Concertul va avea loc în Sala Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu” din Lugoj şi este organizat
de Asociaţia Culturală “Banat Art” – prof. Simona Avram, în colaborare cu Primăria Municipiului
Lugoj, Clubul “Rotary” Lugoj, Biserica Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” Lugoj, Biserica
Greco-Catolică Lugoj Biserica Baptistă “Harul” Lugoj, Biserica Reformată Lugoj, Biserica Romano-
Catolică Lugoj şi Colegiul Naţional “Iulia Hasdeu” Lugoj. Adriana Weimer


