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Monitorul de

Bugetul pe anul 2011
aduce noi investiţii

Proiectul de buget pe anul
2011 a fost finalizat în
cursul acestei luni,

urmând să fie supus dezbaterii
şi aprobării Consiliului Local
Municipal într-o şedinţă
extraordinară care va avea loc
în luna februarie, în funcţie de
aprobarea bugetului naţional,
respectiv a celui judeţean. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Axat în special pe dezvoltarea
mu  ni cipiului, bugetul cuprinde su -

me importante alocate prin ci pa le -
lor obiective de investiţii. Pe pri -
mul loc se află dezvoltarea Spi ta -
lu lui Municipal, instituţia ur mând
să primească aproape 1 mi lion lei,
în două tranşe. De ase menea, în
aces te zile se lucrează la proiectul
de modernizare a pa vi lionului
cen tral din cadrul Spi ta lului Mu -
ni cipal, în vederea de pu nerii unui
pro iect în valoare de 2 milioane
Euro în cadrul Pro gra mu lui de
Coo perare Trans fron ta lie ră Un ga -
ria-România. Tot în anul 2011, va

demara un im por tant obiectiv de
investiţii: con struc ţia po dului
pietonal care va fa ce legătura între
cartierul ştrand şi Pia ţa Agroa li -
men tară „George Coş  buc” şi pen -
tru care va fi alo cată în primă fază
su ma de 1.500.000 lei. 

Bugetul prevede sume im por -
tante şi pentru asfaltarea unui nu -
măr de 44 de străzi: Olari, Cea h -
lău lui pe porţiunea dintre par care
şi str. Cloşca, Astalaş, Păun Pin -
cio, Hezerişului, 13 De cembrie,
Brânduşelor, Cassian Mun teanu,

Poalele Viilor, Timi şu lui, Nera,
Gheor ghe Lazăr, Ti mo tei Ci -
pariu, Independenţei, Vic toriei,
Paul Chinezu, spl. Spor turilor,
Bo jinca, Comuna din Paris, Mu -
reşului, Jabărului, 1 Mai, Cernei,
Oituz, Margaretelor, C.D.Loga,
Cotu Mic, Romanilor, Plopilor,
Strugurilor, Oltului, Boc şei, Di -
mitrie Cantemir, Geor ge Dobrin,
Vasile Goldiş, Daniel Brocea,
Izlazul Mic, Miron Cos tin, Traian
Vuia, la care se adaugă al te cinci
străzi ce vor fi no mi na lizate după

CETĂŢEAN 
DE ONOARE
Profesorul
Heinrich Lay -
cunoscut istoric 
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întreprins o serie
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Municipalitatea alocă bani pentru dezvoltarea spitalului,
asfaltarea străzilor, reabilitarea reţelei de apă şi canalizare,
construcţia unui nou pod peste Timiş  

Sunt primele zile ale unui an nou.
Un an pe care ni-l dorim cu toţii mai
bun, mai prosper şi plin de împliniri.
Deşi în plină criză economică, am
reuşit să încheiem anul 2010 într-un
oraş, cred eu, mai frumos, mai curat şi
cu mai multă lumină. Un oraş care
îmi doresc ca la sfârşitul acestui an să
arate mai frumos, mai modern, mai
european. 

Pentru 2011 mi-am propus un
program ambiţios pentru municipiul
Lugoj. Prioritar pentru mine este în
acest moment Spitalul Municipal,
pentru care am şi alocat o suma mai
mare de la bugetul local atât pentru
partea de investiţii, cât şi pentru chel -
tuielile materiale. Dorim să începem
construcţia noului pod pietonal între
car tierul Ştrand şi Piaţa Agro ali men -
tară, atât de necesar lugojenilor, dar şi
să asfaltăm peste 40 de străzi, să rea -
lizăm 10 km de conductă magistrală
pentru alimentarea cu apă în car tie -
rele Micro I, II şi III. Mai dorim rea -
li zarea canalizării pe 16 străzi, rea -
bilitarea clădirii Primăriei şi a Bi blio -
tecii Municipale, dalarea trotuarelor
din zona centrală a oraşului, în ce pe -
rea lu crărilor la baza de agrement de
la Centrul Hipic, realizarea sensului
giratoriu de pe strada Ion Huniade,
amenajarea parcărilor de reşedinţă,
asigurarea tichetelor sociale pentru
pensionari, realizarea unor piste
pentru biciclişti, premierea vârst ni -
cilor. La toate acestea adăugăm o
serie de alte obiective pe care sperăm
să le realizăm în anul care tocmai a
început. Mai mult decât atât, sunt
încrezător că le vom putea realiza
deoarece, până în acest moment,
avem şi sursa de finanţare asigurată
pentru majoritatea lucrărilor. 

Nu va fi deloc uşor să putem rea -
liza tot ceea ce ne-am propus. Dim -
potrivă, ne aşteaptă un an greu, cu un
buget naţional mai sărac, cu reduceri
salariale şi restructurări. Cu toate
acestea, sunt convins că împreună cu
dum neavoastră vom reuşi să facem
din Lugoj un oraş cu adevărat euro -
pean!

Francisc Boldea, 
Primarul Municipiului Lugoj

Continuare 
în pag. 3

La început
de an nou

finalizarea lucrărilor de rea bi -
litare a reţelei de ca na li zare. În
prezent se efectuează lu crări în
cartierul Balta Lată şi pe strada
Hezerişului, pentru pre gă tirea
drumurilor care vor fi as fal tate,
astfel încât până la pri mă vară
acestea să fie drenate su fi cient şi
să permită realizarea unor lucrări
de calitate.
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Conform noii legi privind
alocaţia pentru
susţinerea familiei,

apărută la sfârşitul anului
2010, se instituie alocaţia
pentru susţinerea familiei ca
formă de sprijin pentru
familiile cu venituri reduse
care au în creştere şi îngrijire
copii în vârstă de până la 18
ani, care are drept scop
completarea veniturilor
familiilor în vederea asigurării
unor condiţii mai bune pentru
creşterea, îngrijirea şi
educarea copiilor, precum şi
stimularea frecventării de
către copiii de vârstă şcolară,
aflaţi în îngrijirea familiilor cu
venituri reduse, a cursurilor
unei forme de învăţământ,
organizate potrivit legii.

MARIA ELENA STĂMUREAN

Pentru familia formată din soţ,
so ţie şi copiii aflaţi în în tre ţi ne -
rea acestora, care locuiesc îm -
preună, al cărei venit net mediu
lunar pe membru de familie se
si tuează până la 200 lei, cuan tu -
mul lunar al alocaţiei este stabilit
după cum urmează:

a)  30 lei pentru familia cu un
copil;

b)  60 lei pentru familia cu 2
copii;

c)  90 lei pentru familia cu 3
copii;

d)  120 lei pentru familia cu 4
copii şi mai mulţi.

Pentru familia formată din
soţ, soţie şi copiii aflaţi în
întreţinerea acestora, care lo cu -
iesc împreună, al cărei venit net
mediu lunar pe membru de fa -
milie se situează între 201 lei şi
370 lei, cuantumul alocaţiei este
sta bilit după cum urmează:

a) 25 lei pentru familia cu un
copil;

b) 50 lei pentru familia cu 2
copii;

c) 75 lei pentru familia cu 3
copii;

d) 100 lei pentru familia cu 4
copii şi mai mulţi.

Pentru familia formată din
persoana singură şi copiii aflaţi
în întreţinerea acesteia şi care
locuiesc împreună cu aceasta,  al
cărei venit net mediu lunar pe
membru de familie se situează
până la 200 lei, cuantumul lunar
al alocaţiei este stabilit după cum
urmează:

a) 50 lei pentru familia cu un
copil;

b) 100 lei pentru familia cu 2
copii;

c) 150 lei pentru familia cu 3
copii;

d) 200 lei pentru familia cu 4
copii şi mai mulţi.

Pentru familia formată din
persoana singură şi copiii aflaţi
în întreţinerea acesteia, care
locuiesc împreună cu aceasta,
denumită în continuare familie
monoparentală, al cărei venit
net mediu lunar pe membru de
fa milie se situează între 201 lei
şi 370 lei, cuantumul alocaţiei
este sta bilit după cum u r mea -
ză:

 a) 45 lei pentru familia cu un
copil;

b) 90 lei pentru familia cu 2
copii;

c) 135 lei pentru familia cu 3
copii;

d) 180 lei pentru familia cu 4
copii şi mai mulţi.

Beneficiază de alocaţie şi
familia formată din persoana sin -
gură şi copiii aflaţi în întreţinerea
acesteia şi care locuiesc împreu -
nă cu aceasta, denumită în con -
tinuare familie mono pa rentală.
Se consideră familie în înţelesul
prevederilor legii menţionate şi
bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu
copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei,
care locuiesc şi gospodăresc îm -
preună, dacă aceasta se con -
semnează în ancheta socială.

Beneficiază de asemenea de
alocaţie familiile ai căror membri
sunt cetăţeni români care au
domiciliul sau reşedinţa în
România, precum şi cetăţeni ai
altor state ori apatrizi care au do -
miciliul sau, după caz, reşedinţa
în România, în condiţiile le gis -
laţiei române. De aceeaşi alocaţie
beneficiază şi persoanele fără
domiciliu sau reşedinţă şi fără
locuinţă, pe baza declaraţiei pe
propria răspundere că nu au so -
licitat alocaţia de la alte primării.

Condiţii de primire 
a alocaţiei
Familiile care au în întreţinere
copii de vârstă şcolară, bene fi -
cia ză de alocaţie în condiţiile în
care copiii frecventează fără în -
tre ru pe re cursurile unei forme de
în vă ţământ organizate potrivit le -
gii, cu excepţia celor care le în -
tre rup din motive medicale, şi nu
în registrează absenţe nemotivate
în cursul unui semestru care să
con ducă la scăderea sub 8 a notei

la purtare. Pentru familiile care
au în întreţinere copii de vârstă
şcolară cu handicap grav sau
accentuat şi care nu frecventează
o formă de învăţământ, or ga -
nizată în condiţiile legii, alocaţia
se acordă cu condiţia prezentării
certificatului de încadrare într-un
grad de handicap şi a dovezii
eliberate de către secretariatele
co misiilor pentru protecţia co pi -
lu lui din cadrul direcţiilor ge -
nerale de asistenţă socială pentru
protecţia copilului judeţene, sau
de către Serviciul de evaluare
complexă din cadrul direcţiilor
de asistenţă socială, prin care se
atestă faptul că respectivul copil
nu poate fi înscris în nicio formă
de învăţământ, prevăzută de
lege.

Anual, limitele de venituri
până la care se acordă alocaţiile
se corectează cu indicele de
creştere a câştigului salarial co -
municat de Comisia Naţională de
Prognoză, iar cuantumurile aces -
tora se actualizează în funcţie de
evoluţia preţurilor de consum şi
se aprobă prin hotărâre a Gu -
vernului.

Actele necesare pentru a putea
beneficia de ajutor
Alocaţia se acordă pe bază de
cerere şi declaraţie pe propria
răspundere însoţită de actele
doveditoare privind componenţa
familiei, veniturile acesteia şi,
după caz, privind frecventarea
cursurilor şcolare de către copiii

aflaţi în întreţinere. Componenţa
familiei, filiaţia copiilor şi si tua -
ţia lor juridică faţă de re pre zen -
tanţii legali se dovedesc cu li vre -
tul de familie.

Pentru situaţiile în care nu
este eliberat livretul de familie
sau pentru cele care nu sunt
evidenţiate în livretul de familie,
reprezentantul familiei prezintă,
în mod obligatoriu, actele dov -
edi toare necesare.

La stabilirea veniturilor pe
baza cărora se acordă alocaţia
se iau în considerare toate ve ni -
turile pe care membrii familiei
le rea lizează sau, după caz, le-
au reali zat în ultima lună
înainte de so licitarea dreptului,
aşa cum acestea sunt prevăzute
de Legea nr. 416/2001 privind
ve nitul mi nim garantat, cu mo -
dificările şi completările ul -
terioare.

În situaţia în care familia
locuieşte şi gospodăreşte îm preu -
nă cu alte familii sau persoane, la
stabilirea dreptului la alocaţie se
iau în considerare numai partea
ce revine de drept din veniturile
lu nare nete, realizate în comun de
per soanele din gospodărie, pre -
cum şi sumele reprezentând
obligaţii legale de întreţinere faţă
de copiii pentru care se solicită
drep tul şi/sau, după caz, faţă de
părinţii acestora.

În vederea verificării înde pli -
nirii de către solicitant a con di ţii -
lor de acordare a alocaţiei, pri ma -
rul dispune, în mod obligatoriu,

eva luarea socio-economică a fa -
miliei, prin anchetă socială, în
termen de 15 zile de la data în -
registrării cererii.

Ancheta socială se efectuează
de către personalul serviciului
public de asistenţă socială din
subordinea consiliului local sau,
după caz, de către personalul din
compartimentul cu atribuţii în
domeniul asistenţei sociale din
aparatul de specialitate al pri -
marului.

În cazul în care solicitantul
refuză să furnizeze informaţiile
necesare pentru întocmirea an -
chetei sociale, se consideră că fa -
milia acestuia nu îndeplineşte
condiţiile de acordare a alocaţiei.

Dreptul la alocaţie
Stabilirea dreptului la alocaţie
şi a cuantumului acesteia se
face prin dispoziţie scrisă a pri -
ma rului. În termen de 5 zile de
la efec  tuarea anchetei sociale,
pri marul are obligaţia să comu -
nice so licitanţilor dispoziţia de
acor dare a dreptului sau res pin -
gerea cererii, iar dreptul la
alocaţie se acordă începând cu
luna ur mă toare înregistrării ce -
rerii.

Pentru copiii de vârstă şco -
lară din familiile beneficiare de
alocaţie, inspectoratul şcolar are
obligaţia să transmită agenţiei
te ritoriale, în luna următoare în -
che ierii semestrului şcolar, si tua -
ţia privind frecventarea cursu -
rilor de către aceşti copii.

Situaţia se transmite electronic
în formatul convenit cu
agenţiile teritoriale şi va
conţine, în mod obligatoriu,
numele, prenumele, co dul nu -
me ric personal ale co piilor şi re -
pre zen tanţilor fa mi liei, adresa
de domiciliu sau re şe dinţă şi nu -
mărul de absenţe în registrate.

În cazul în care se constată
absenţe nemotivate pe parcursul
unui semestru şcolar, cuantumul
alocaţiei se diminuează pro por -
ţional cu numărul absenţelor, du -
pă cum urmează:

a) cu câte 20% pentru fiecare
copil care înregistrează un număr
de maximum 10 absente;

b) cu câte 50% pentru fiecare
copil care înregistrează un număr
de maximum 20 de absenţe.

Diminuarea prevăzută mai
sus se aplică începând cu luna
următoare celei în care s-a con -
statat neîndeplinirea condiţiei şi
se menţine pe o perioadă de 3
luni. După perioada de 3 luni,
alo caţia se acordă în cuantumul
aprobat anterior.

Plata alocaţiei se suspendă în
luna următoare celei în care se
constată una dintre următoarele
situaţii:

a) pe perioada plasamentului
sau plasamentului în regim de
urgenţă într-un serviciu de tip
rezidenţial;

b) agenţia teritorială constată
că dreptul la alocaţie a fost sta bi -
lit pe baza unor date eronate pri -
vind componenţa familiei ori
veniturile realizate sau pe par -
cursul acordării au intervenit
mo dificări ale acestora;

c) pe o perioadă de 3 luni
con  secutive se înregistrează
man  date poştale returnate pentru
ti tularul alocaţiei;

d) absenţele înregistrate şi
nemotivate de un copil din fa -
milia beneficiară depăşesc nu -
mărul de 20.

Dreptul la alocaţie încetează
în luna următoare celei în care
be neficiarul nu mai îndeplineşte
con diţiile prevăzute de prezenta
lege.

Se distribuie ajutoarele
pentru încălzirea locuinţei

Beneficiarii ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne
sunt invitaţi la sediul Direcţiei de
Asistenţă Socială Comunitară
Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4, cam
10B, în perioada 24-25 ianuarie
2011, între orele 8.30 – 15.00,
pentru a-şi ridica drepturile bă -
neşti ce li se cuvin pentru luna
noiembrie 2010, prima lună de
iarnă, conform prevederilor le -
gale în vigoare.  Sunt rugaţi să
aibă asupra lor actul de iden -
titate.

De asemenea, aducem la cu -
noştinţa beneficiarilor de venit
minim garantat, conform Legii
nr. 416/2001, că plata drepturilor
băneşti ce li se cuvin se va face
prin mandat poştal, începând
chiar din luna ianuarie 2011, deci
aceste sume nu se vor mai ridica
de la casieria DASC, ca până
acum, datorită modificărilor le -
gale survenite.

Alocaţia pentru susţinerea familiei
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Continuare din pag.1
La capitolul reabilitarea reţelei
de apă şi canalizare în municipiu,
vor fi înlocuiţi 10 km de con duc -
te de apă şi se va realiza ali men -
ta rea de pe noile conducte a car -
tie relor Micro I, Micro II şi
Micro III. În paralel, va fi rea bi -
li tată reţeaua de canalizare pe 16
străzi din municipiu, prioritare
fiind Comuna din Paris, Oltului,
13 Decembrie, Brânduşelor, Ro -
manilor.

În proiectul de buget au fost
pre văzute sumele necesare pen -
tru reabilitarea clădiilor Pri mă -
riei şi Bibliotecii, reabilitarea
ma lurilor Timişului, reabilitarea
clă dirii care adăposteşte Galeria
Pro Arte, respectiv a fostului Ci -
ne matograf Victoria. 

Tot în cursul acestui an vor fi
executate lu crări de dalare a
trotuarelor pe porţiunea cuprinsă
între Podul de Fier şi Ştrand, pe
Splaiul 1 De cem brie 1918 între
Podul de Beton şi po dul pietonal,
Splaiul Tinereţii între Po dul de

Bugetul pe anul 2011
aduce noi investiţii 
Bani pentru reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea lugojeană a în tre -
prins o serie de măsuri pentru ur -
gen  tarea vânzării terenurilor pre lua -
te de la Ministerul Apărării Na ţio -
na le. Astfel, a fost demarată pro ce -
dura pentru lucrarea cadastrală
„Dezmembrarea terenurilor re zul -
ta  te în urma lotizării conform PUZ-
u lui - zona MAN”, iar tinerii din
Lu  goj vor putea să primească în
acest an loturi pentru construcţia de
locuinţe. 

„În anul 2007 au fost unite toa -
te topurile într-unul singur, iar, ca ur -
mare a  procesului intentat de o per  -
soană fizică, a fost pusă in ter dic ţie
pe întregul număr topo, ceea ce ex  -
cludea orice posibilitate de dez -
mem  brare. Procesul continuă, dar
am identificat o soluţie juridică pen  -

tru a debloca situaţia, chiar dacă
acest lucru ne costă mai mult. Prin -
tr-un efort mare pe care l-am făcut
în ultimul timp am reuşit să re dez -
mem  brăm acele suprafeţe de teren
în vederea construirii de case pen tru
tineri în zona MAN-ului, odată ce
am terminat împrejmuirile ne ce sare
”, a explicat Francisc Bol dea,  pri   -
marul municipiului. Prin ur mare, din
cele 107 loturi exis ten te, opt se men  -
ţin în litigiu, celelalte 99 de lo turi
urmând să fie scoase la licitaţie. Su  -
p  rafaţa fiecărui lot este de 300 – 450
mp.  Trei dintre loturi sunt des ti   nate
construirii de lo cuinţe co lective. 

La licitaţie vor putea participa
lu go jenii care doresc să îşi con -
stru iască o locuinţă, indiferent că
au sub 35 de ani sau peste 35 de
ani, dar vor primi teren gratuit cei

Beton şi podul p ie tonal, str. So -
meşului, strada T i mi  şoarei, pre -
cum şi alte trotuare din zonele A
şi B ale municipiului. În total, vor
fi reabilitaţi 15.000 mp trotuare
în cartierele de blocuri, respectiv
în zonele de periferie. 

Acelaşi proiect de buget alo -
că sume pentru: amenajarea sen -
sului giratoriu pe strada Hu -

niade, modernizarea cartierelor
Micro IV, Ştrand şi Ţesători;
realizarea a 6 km piste pentru
biciclişti, fi na lizarea lucrărilor la
Muzeul de Is torie şi Etnografie,
amenajarea a 5 – 8 noi an sam -
bluri de joacă în cartiere, ame -
najarea a 600 noi locuri de par -
care, reabilitarea a încă 20 de
fân tâni forate, ame najarea

fântânii din Piaţa Josif Con -
stantin Drăgan. „Proiectul de
buget stabileşte practic chel tu -
ielile pentru funcţionarea
 Mu nicipiului Lugoj, respectiv
ce le de dezvoltare. Urmează ca
în tregul excendent bugetar să fie
fo losit exclusiv pentru dez vo l -
tare”, a subliniat Francisc Bol -
dea, şeful executivului local.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Noua linie telefonică Telverde –
088801000 a devenit func ţio na lă
la sfârşitul săptămânii trecute.
De şi puţini lugojeni cunosc nu -
mă rul la care pot apela pentru a
se siza diferite probleme cu care se
confruntă, la noul număr de te -
lefon au sunat în medie 5 –7 per -
soa ne în fiecare zi.  „Primesc în
fie care dimineaţă aceste se si zări.

Este notat şi numărul de te le fon al
so licitantului, aşa încât la marea
lor majoritate am şi răs puns tele -
fo nic, eu personal sau re pre zen -
tan ţii serviciilor din Pri mărie. De
ase menea, fiecare ser viciu are
obli gaţia de a con sem na răs pun -
sul la sesizare, pen tru a se avea o
evi denţă a pro blemelor ridicate de
cetăţeni”. Reamintim cititorilor
că noul număr de telefon poate fi

ape lat gratuit, 24 de ore din 24.
Toa  te sesizările vor fi preluate de
un agent al Poliţiei Co mu ni ta re,
ur mând să fie soluţionate în cel
mai scurt timp posibil. 

LIVIU SAVESCU

Ca urmare a prevederilor Legii
nr. 155/2010 din luna ianuarie a
aces tui an, în oraşul nostru va tre -
bui înfiinţată Poliţia Locală. În
acest sens, Francisc Boldea, pri -
ma rul municipiului, s-a întâlnit la
în ceputul acestei luni cu angajaţii
ad m inistraţiei locale lugojene ca -
re vor face parte din Poliţia Lo -
cală a Municipiului Lugoj.

Conform legii, atribuţiile Po -
li ţiei Locale sunt mai ample de -
cât cele ale Poliţiei Comunitare,
fiind prevăzute şi alte domenii de
com petenţă, în special în do me -
niul siguranţei rutiere şi ordinii

pu blice. Acest organism se va
con stitui distinct de Poliţia na ţio -
nală şi va avea atribuţii privind
apărarea drepturilor şi libertăţilor
persoanei, a proprietăţii private şi
publice, prevenirea şi des co pe -
rirea infracţiunilor. Poliţia Locală
va integra compartimentele din
aparatul de specialitate al pri ma -
rului responsabile cu inspecţia şi
controlul în construcţii, ur ba -
nism, protecţia mediului şi co -
merţ, consolidând capacitatea de
acţiune în aceste domenii. Va
spri jini de asemenea şi serviciile
pu blice comunitare de evidenţă a
per soanelor în activitatea de teren
a acestora. „La Lugoj Poliţia Lo -

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În urma discuţiilor purtate cu re -
pre zentanţii Ministerului Apă rării
Naţionale, municipalitatea a sta -
bilit un program de lucru în ceea
ce priveşte amenajarea te re nului
fostelor unităţi militare: „În primă
fază se va proceda la îm -
prejmuirea terenului, respectiv
ame najarea căilor de acces. Toto -
dată, am purtat o serie de discuţii
cu reprezentanţii Agenţiei Na ţio -
nale pentru Locuinţe, în urma
cărora am ajuns la concluzia că
vor fi construite 150 de apar ta -
mente, cea mai bună soluţie fiind
imobilele în regim P+3. Vor fi în
total cinci blocuri de apartamente
cu două camere, adică 150 de
unităţi locative, dintre care 25 vor
fi repartizate cadrelor mi litare”.

Autorităţile lucrează în pre -
zent la stabilirea adresei exacte a
amplasamentului, viabilizarea te -
renului, în paralel fiind executate
lu crările tehnico-edilitare ne ce -
sare demarării construcţiei. Mu -
ni cipalitatea va aloca în acest
scop o suprafaţă de teren de
12.540 mp. 

„Într-un cuvânt, astăzi de -
marăm construcţia celor 150 de
apartamente în regim ANL,
având la bază Protocolul semnat
între Primăria Municipiului Lu -
goj şi Ministerul Apărării Na -
ţionale. Consider că aceasta este
cea de-a treia etapă a negocierilor
purtate cu Ministerul Apărării
Naţionale”, a concluzionat Fran -
cisc Boldea, şeful exe cu ti vului
local.

Tichete sociale şi
premii pentru vârstnici
Şeful executivului lugojean a anunţat faptul că şi în
cursul anului 2011 vor fi acordate tichetele sociale
pentru pensionarii cu venituri mici: „Vom distribui 300
de tichete sociale, în valoare de câte 100 lei fiecare,
pentru cei care se află la limita instabilităţii financiare,
având o pensie mai mică de 400 lei”, precizează
Francisc Boldea. Totodată, vor fi premiaţi vârstnicii
care au împlinit 50 de ani de căsătorie, respectiv 90 de
ani de viaţă. A.M.

Investiţii la Tapia
şi Măguri
Lucrările de alimentare cu apă a satului Tapia vor
demara în această perioadă, odată cu fi na li za rea
proiectării. De asemenea, este prevăzută pen tru
acest an alimentarea cu apă a zonei re zi den ţiale
de la intrarea în satul Măguri. Pe de altă par te,
pentru şcoala şi grădiniţa din Măguri va fi achi -
ziţionat un nou cazan de încălzire, întrucât ca -
zanele actuale nu fac faţă.  A.M.

150 de noi apartamente 
în regim ANL vor fi
construite la Lugoj

La Lugoj se înfiinţează Poliţia Locală 
ca lă va avea 51 de angajaţi şi va
func ţiona sub forma unui ser vi -
ciu în subordinea primarului, ca -
re va avea în componenţă com -
par timentele de Ordine Publică,
Dis pecerat, Siguranţă Rutieră,
Dis ciplină în Construcţii, Pro tec -
ţia Mediului şi Publicitate şi Co -
merţ Stradal”, ne-a declarat şeful
executivului. 

În următoarele săp tă mâni
personalul noii înfiinţate po liţii
va fi dotat cu uniforme şi echi -
pamente noi şi va trebui să ia
par te la cursuri de instruire în ve -
de rea aplicării corecte a pre ve de -
rilor acestei legi.

Pe de altă parte, şeful exe cu -
ti vului local s-a arătat ne mul ţu -
mit de activitatea din 2010 a Po -
li ţiei Comunitare, în special de
fap tul că nu s-a dat nici o amen -
dă celor care nu au curăţat ză pa -
da şi gheaţa de pe trotuare. „Pen -
tru a eficientiza activitatea po li -
ţiei locale, am hotărât împărţirea
pe sectoare a oraşului nostru şi
re partizarea cu dispoziţii şi res -
pon sabilităţi clare a poliţiştilor
pe fiecare sector”, a declarat edi -
lul şef, precizând că Poliţia Lo -
ca lă va fi înfiinţată printr-o ho tă -
râ re a consiliului local ce va fi
adop tată la sfârşitul lunii ia nua -
rie. 

0800801000 – numărul de telefon la care
lugojenii pot apela gratuit

Terenuri pentru locuinţe pe strada Timişoarei
care, pe baza declaraţiilor no ta -
riale, do ve desc că nici ei, nici pă -
rinţii nu au proprietăţi.

Rectificarea întregii situaţii a
cos  tat municipalitatea circa 60.000
lei: „Pentru redezmembrare şi pen -
tru fiecare lot în parte, suma pe care
tre  buie să o cheltuim datorită acelei
gre  şeli de atunci este una con sis -
ten tă, dar mai important este faptul
că pu tem deschide o fereastră pen -
tru ti ne rii care doresc să-şi con stru -
ias că o casă”, a mai spus edilul şef.
Actele se depun la Primăria
Municipiului Lugoj.

Toţi cei interesaţi vor putea de -
pu ne cerere pentru atribuirea unui
lot de teren. Cererea-tip împreună
cu actele necesare (copie certificat
de naştere, copie carte de identitate,
declaraţia solicitantului pe propria
răspundere în care se menţionează
că nu deţine sau nu a deţinut în pro -
prie tate o locuinţă sau un teren des -
ti nat construirii unei locuinţe) pen -
tru acordarea unei suprafeţe de te -
ren conform legii 15/2003, privind
spri jinul acordat pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală,
se depun la Compartimentul Re la -
ţii cu Publicul, camera 7, parter, din
cadrul Primăriei Municipiului
Lugoj.
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Heinrich Lay s-a născut
la data de 5 iulie 1928
în comuna Sânandrei,

judeţul Timiş. Între anii 1935
şi 1939 a urmat şcoala primară
în comuna natală, iar din 1939
a urmat liceul german „Ba na -
tia” din Timişoara. În anul
1950 s-a înscris la Facultatea
de Istorie a Universităţii
„Victor Babeş” din Cluj, de
un de a fost exmatriculat din
cau za originii sale sociale
„nesănătoase”. În septembrie
1954 s-a revenit asupra
exmatriculării şi s-a înscris în
anul III la aceeaşi facultate.
După examenul de stat în iulie
1956, a fost repartizat ca pro -
fesor de istorie la Şcoala Medie
nr. 4 cu limba de predare ger -
mană, din Lugoj.

RAMONA ŢĂRANU

Pe lângă munca la catedră, a
participat cu referate la diferite
sesiuni ştiinţifice din Lugoj, Ti -
mişoara şi Caransebeş. A pu bli cat
lucrări de specialitate în re viste
româneşti, germane şi ma ghiare
şi a desfăşurat o activitate cul tu -
ra lă multiplă. Pentru munca de pu -
să în şcoală şi în afara şcolii a fost
distins ca „profesor evi denţiat” în
13 iunie 1981. Din 1986 a plecat
definitiv în Ger ma nia. A scris
peste 50 de lucrări, studii, broşuri
despre Lugoj şi Banat.

Istoricul lugojean a fondat
Re vista Lugoscher Heimatblatt
(„Foaia lugojeană”) care se edi -
tea ză de către Comunitatea lu go -
jenilor pentru membrii lor care
trăiesc în Australia, Austria,
Fran ţa, Germania, Norvegia şi
Olan da. Un număr însemnat de
exem plare se trimit de fiecare
dată şi Forumului Democrat al
Ger manilor din Lugoj. Dintre lu -
crările şi studiile despre Lugoj,
enumerăm: „Contribuţii la istoria
cauzelor revoluţiei de la 1848 în
Co mitatul Caraş”; “Dezvoltarea
eco nomică, socială şi polito-ad -
minstrativă a Lugojului în timpul
stăpânirii habsburgice: 1718-
1848”, “Începutul dezvoltării in -
dus triei în Lugoj” etc. În ultimii
ani, continuând să redacteze

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI 

Istoricul Heinrich Lay

„Foaia lugojeană” şi să cola bo re -
ze la diverse periodice în care pu -
bli că articole referitoare la istoria
Lu gojului, cum ar fi „Banater
Post” (care apare bilunar la Mün -
chen), a consacrat mai mult timp
is toriei comunei sale natale Sân -
an drei. Aşa apare după o ac ti vi -
tate intensă de 7 ani, în martie
2010, monografia „Cartea ge nea -
lo gică a parohiei romano – ca -
tolice din Sânandrei” (2 volume).

Dintre lucrările recente ale
pro fesorului Heinrich Lay,  amin -
tim: „Von der „Arnold'schen
Gar ten gasse“ bis zur „Zorilor-
Stra ße“. Die Lugoscher
Gassennamen von ihren Anfän -
gen bis zur Gegenwart  - De la
uli ţa grădinii lui Arnold şi până
în strada Zorilor)” – cartea cu -
prin de denumirea străzilor din
Lu goj de la începuturile lor şi pâ -
nă în prezent; „Das Banat 1849-
1867 Die Wojwodschaft Serbien
und das Temescher Banat 1849-

1860. Die liberale Ära und der
österreich-ungarische Ausgleich
1860-1867 (Historische Do ku -
men tation) - (Banatul între 1849-
1867 Voivodina sârbească şi Ba -
na tul timişean (1849-1860), Era
li berală şi dualismul austro-ma -
ghiar (1860-1867) (Do cu men ta -
ţie istorică); „50 Jahre deutscher
Lyzealunterricht in Lugosch. Ein
Abschnitt deutscher Schul ge -
schichte aus der Stadt an der Te -
mesch (Dokumentation) - 50 de
ani de învăţământ liceal german
în Lugoj. Un capitol din istoria
în văţământului german din ora -
şul de pe Timiş (Documentaţie)”.

În anul 2003, istoricului
Heinrich Lay i se acordat
TITLUL DE CETĂŢEAN DE
ONOARE AL MUNICIPIULUI
Lu goj, pentru vasta activitate şi
pen tru promovarea pe plan inter -
na ţional a imaginii Lugojului şi a
Banatului.

Cartiere 
mai moderne
în anul care 
a început
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Unul dintre proiectele de in -
vestiţii ale municipalităţii în
acest an este legat de mo der ni -
za rea cartierelor din oraş, pri -
mul pe lista de priorităţi fiind
car tierul Ştrand, pentru care a
fost deja finalizată partea de
pro iectare. În prim plan este
ame najarea unor noi locuri de
par care, având în vedere su -
praaglo me rarea zonei. 

„Deşi împărţirea cartierului
permite cu greu o modernizare,
am găsit totuşi o soluţie foarte
bună, care elimină grădinile,
modifică regulile de circulaţie şi,
mai ales, asigură 155 de locuri de
parcare, lucru foarte important,
având în vedere numărul foarte
mare al autoturismelor din zonă.
În continuare, intenţionăm lăţirea
unor străzi, precum şi mo di -
ficarea parcărilor din cartier. De
ase menea, vom moderniza par -
carea din faţa Ştrandului Mu -
nicipal, odată cu construcţia nou -
lui pod pietonal”, ne-a de clarat
Francisc Boldea, pri marul
municipiului .

Următorul cartier pentru care
se va realiza proiectarea este
Micro IV, având în vedere faptul
că în cartierele Micro V, Micro I,
Micro II şi Micro III au fost deja
amenajate majoritatea parcărilor. 

„Vor fi amenajate noi locuri
de parcare pe strada Olari şi
străzile adiacente, de asemenea
în cartierul Micro III, de la par -
carea principală spre strada Cloş -
ca. În paralel, va fi instalat un
monument în cartierul Micro V
şi vor fi modernizate parcările
din cartierele Cotu Mic şi Ţe -
sători”, a adăugat şeful exe cuti -
vului local, care inten ţionează ca
în toate cartierele din oraş să fie
amenajate parcări de reşedinţă,
astfel încât marea majoritate a
populaţiei să aibă asigurat un loc
de parcare la o distanţă maximă
de 50 metri de locuinţă. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Cu prilejul săptămânalei con fe rin -
ţe de presă, şeful executivului lu -
go jean a prezentat presei răspunsul
pri mit de la Agenţia Naţională de
Re glementare în Domeniul Ener -
giei, Departamentul de Control şi
Pro tecţie a Consumatorilor, ca ur -
mare a petiţiei transmise de dom -
nul primar vis-a-vis de desfiinţarea
punctului de lucru Lugoj al E-On
Gaz România. 

„Urmare a petiţiei dum nea -
voas tră, vă comunicăm urmă toa -
rele: Autoritatea Naţională de Re -
g  lementare în Domeniul Energiei
a luat act de nemulţumirile con -
su ma torilor  casnici în regim re -
gle mentat prin portofoliul fur ni -
zo ru lui de gaze naturale, res pec -
tiv di fi cul tatea în îndeplinirea
obli  ga ţiu nilor de plată. În acest
sens, in sti tuţia noastră a analizat
si tuaţiile de acest gen şi a decis
modificarea con diţiilor standard
pentru fur ni za rea reglementată a

gazelor na tu rale către con su ma -
torii casnici (…), în sensul ins -
tituirii ca obli ga ţie în sarcina
furnizorilor de gaz e naturale de a
pune la dispoziţia consumatorilor
cel puţin o mo da litate de plată în
numerar, fără cos turi supli men -
tare pentru con su ma tor, în oraşul
în care se află locul de consum”.
În continuare, adresa specifică
locaţiile în care lugojenii pot
achita în prezent facturile de gaze
naturale, precum şi numerele de
telefon la care aceştia pot apela
pentru soluţionarea diferitelor
probleme care se ivesc.

„În calitate de primar al
municipiului, consider că mi-am
făcut datoria şi sper că vom avea
cel puţin o casierie la Lugoj, chiar
dacă acest lucru nu se va face
imediat. Am cerut din nou să stau
de vorbă cu reprezentanţii E-On
Gaz pentru soluţionarea proble -
mei”, a mai spus Francisc Boldea,
primarul municipiului.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Biroul Management Proiecte
Pro grame şi Direcţia de Asis -
tenţă Socială Comunitară Lugoj
au redactat şi depus o cerere de
finanţare în cadrul Cererii de
propuneri de proiecte „Dez vol -
tarea economiei sociale” a Pro -
gramului Operaţional Sectorial
Dez voltarea Resurselor Umane
2007-2013.

„Obiectivul general al pro -
iectului este integrarea pe piaţa
locală a muncii a persoanelor ex -
cluse social sau supuse riscului
de excluziune socială din oraşul
nos tru, prin crearea de opor tu ni -
tăţi de ocupare şi prin dez vol ta -
rea de competenţe şi cunoştinţe.
Obiectivele specifice ale pro -
iectului constau în crearea şi dez -
vol tarea pe perioada proiec tului
a unei întreprinderi sociale în
cadrul căreia sa fie angajate 10
persoane supuse riscului de ex -
cluziune socială, respectiv dez -
vol tarea capacităţii Direcţiei de
Asistenţă Socială, de a oferi ser -

Un proiect privind Economia Socială a fost
depus de administraţia lugojană

vicii de consiliere vocaţională în
domeniul economiei sociale, prin
formarea de specialişti care să
ofere pe perioada implementării
proiectului consiliere vocaţională
persoanelor excluse social sau
supuse riscului de excluziune
socială”, a precizat Liviu Sa -
vescu, şeful Biroului Mana ge -
ment Proiecte Programe din ca -
drul Primăriei.

Perioada de implementare a
proiectului este de 24 luni iar
valoarea totală a proiectului se
ridică la 859.704,40 lei, con tri -
buţia proprie fiind de 13.866,20
lei.

Proiectul depus este unul ge -
nerator de locuri de muncă fa -
cilitând în acelaşi timp reinserţia
pro fesională a persoanelor cu risc
de excludere socială. 

Obiectivele pro iectul vor fi
atinse prin în fiin ţarea unei între -
prinderi sociale în domeniul
croi toriei unde vor fi angajate
10 persoane; formarea pro -
fesională a 30 de persoane în
domeniul croitoriei şi spe cia -
lizarea a 20 de lucrători sociali
în domeniul economiei sociale
care ulterior vor oferi consiliere
vocaţională persoanelor asistate
social. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului local s-a în -
tâlnit în cursul acestei luni cu
reprezentanţii societăţii Hidro -
construcţia, cea care efectuează
lucrările de reabilitare a reţelei
de alimentare cu apă în mu -
nicipiu. 

„Am clarificat toate proble -
mele legate de executarea con -
trac tului pe care îl avem cu
această societate. Doresc să vă
informez, de asemenea, că există
o Convenţie încheiată între
Primăria Municipiului Lugoj şi
Ministerul Mediului, în ceea ce
priveşte reabilitarea reţelelor de
alimentare cu apă, respectiv a
reţelelor de canalizare din oraş.
Contrar unor zvonuri răspândite
în presă, această Convenţie are
ca termen de finalizare data de
31 decembrie 2013 şi nu 31 de -
cembrie 2011. Împreună cu
reprezentanţii Ministerului, am
stabilit eşalonarea fondurilor,

Reabilitarea reţelelor de apă şi
canalizare se va finaliza în anul 2013

astfel încât lucrările să fie
finalizate până la sfârşitul anului
2013”, a precizat edilul şef.

În acelaşi context, şeful exe -
cu tivului a precizat faptul că a
fost stabilită şi lista străzilor
unde lucrările de reabilitare a re -
ţelei de canalizare vor fi efec -
tuate în cursul acestui an: Co -
muna din Paris, Oltului, Ro -
manilor, Tudor Vladimirescu, 13
Decembrie, Brânduşelor, He -
rendeşti-Bocşei etc., în total 14
străzi.

Primăria solicită redeschiderea
casieriei E-On Gaz la Lugoj

Lugojul va avea un statut
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Statutul municipiului este un document care
cuprinde da tele esenţiale despre o anumită
comunitate. „Deşi exis tă o prevedere legală
care prevede obligativitatea ela borării Statului
Municipiului încă din anul 2002, acest lucru nu
s-a făcut până în prezent. Este un ele ment
esenţial de funcţionare a unui municipiu, drept
pen tru care, împreună cu Biroul Management
Proiecte Pro grame, lucrăm în aceste zile la
elaborarea acestui sta tut, având ca bază
Strategia de Dezvoltare a Mu ni ci piului, precum
şi noul Plan Urbanistic General”, a de clarat
Francisc Boldea, primarul municipiului. A.M.

Trotuare mai curate la Lugoj
Municipalitatea a achiziţionat la sfârşitul
anului trecut două noi utilaje pentru curăţarea
trotuarelor. „Este vorba despre un motocultor
de mare putere pentru curăţarea zăpezii,
prevăzut şi cu lamă de nivelare, respectiv un
alt motocultor cu perie, pentru măturarea
trotuarelor. Cele două utilaje vor da un
randament echivalent cu cel dat în prezent de
opt muncitori”, precizează primarul Francisc
Boldea. Investiţia de 30.000 lei a fost
suportată din bugetul local. A.M.

Unirea Principatelor
sărbătorită la Lugoj
RAMONA ŢĂRANU

Muzeul de Istorie, Et no -
grafie şi Artă Plastică
Lugoj organizează în
acest an două ma ni -
festări dedicate Unirii
Principatelor Române,
momentul istoric de la
24 ianuarie 1859 echi -
valând cu geneza struc -
turii statale moderne ro -
mâne.

Primul simpozion
es te parte a unui proiect
de parteneriat încheiat
în tre Muzeul de Istorie
şi Grupul Şcolar ”Aurel
Vlaicu”. 

Acţiunea a avut loc
vineri, 21 ianuarie la se -
diul acestei şcoli. Mu -
zeograful Daciana Vuia
a susţinut lucrarea cu ti -
tlul „Alexandru Ioan

Cu za – personaj em ble -
ma tic al constituirii Ro -
mâ niei moderne”, iar
prof. Ibolya Şipoş a ex -
plicat elevilor  reformele
realizate în timpul dom -
niei lui Al. I.Cuza, în
timp ce prof. Marcel
Drăgan a prezentat for -
ma rea „ Monstruoasei
Coaliţii”.

Luni, 24 ianuarie are
loc a doua manifestare,
sub forma unui concurs
de  dicat momentului is -
toric, cu participarea ele -
vilor Colegiului Na ţio -
nal „Coriolan Bre di -
ceanu”. Acţiunea este
coor donată de mu zeo -
graful  Răzvan Pinca,
din partea Muzeulu de
Is torie Lugoj şi de prof.
Flo rin Bombescu.
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Ca urmare a Hotărârii de
Guvern nr. 1232 din 6
decembrie 2010 privind

declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor
proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării de
utilitate publică "Autostrada
Lugoj - Deva", Comisia care va
verifica dreptul de proprietate
sau alt drept real al  titularilor
imobilelor proprietate privată
a început procedura de
expropriere.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

„Este vorba despre terenurile
pro prietate privată situate pe am -
pla  samentul lucrării de investiţie
de utilitate publică „Autostrada
Lu    goj – Deva”. A fost întocmit
pla  nul de amplasament şi tabelul
cu  prinzând imobilele supuse ex -
proprierii, urmând să fie anunţate
toate persoanele în cauză”, a

precizat Francisc Boldea, primarul
Municipiului Lugoj.

În total, va fi expropriată o su -
prafaţă de peste 102.000 mp, care
necesită o sumă de 3.131.546 lei,
preţul fiind de circa 7 Euro/mp
teren expropriat. Drumul de acces
către autos tradă, a cărui
construcţie va trece prin spatele
Liceului Agricol, va a vea o
lungime totală de 11 km, ur mând
să fie expropriate 77 de par cele de
terenuri, iar a pro ximativ 7.000
mp vor fi luaţi din do meniul
public al municipiului Lugoj.

Contractul de proiectare şi
exe cuţie a primilor 27 km din
tron sonul de autostradă Lugoj-
De va a fost scos la licitaţie de
către Compania de Autostrăzi, la
sfâr şitul anului trecut.  Valoarea
con tractului este estimată la a -
proape 1,12 miliarde de lei, iar
lu crările ar trebui să dureze patru

ani şi jumătate. Un procent de
85% din finanţare este asigurată
din fondurile de coeziune de la
U niunea Europeană.

Proprietarii terenurilor ex pro -
priate trebuie să depună do cu -
mentaţia pentru a primi banii cu -
veniţi

Documentaţia – respectiv A -
ne xa nr. 1- Planul cu am pla sa -
men tul lucrării şi Anexa Nr. 2 -
Tabel cuprinzând imobilele su -
puse exproprierii, situate pe am -
pla samentul lucrării de utilitate
pu blică "Autostrada Lugoj - De -
va", pe teritoriul administrativ al
mu nicipiului Lugoj – va rămâne
afi şată la sediul Primăriei Mu -
nicipiului Lugoj până la fi na -
lizarea procedurilor de acordare
a despăgubirilor. „Persoanele in -
te resate se pot adresa pentru
informaţii, pentru ridicarea for -
mularului tip al cererii de a cor -

Încep exproprierile de terenuri pentru construirea
autostrăzii Lugoj-Deva 

TABEL PRIVIND SITUAŢIA EXPROPRIERILOR PENTRU LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ AUTOSTRADA LUGOJ-DEVA
Nr.
Crt.

U.A.T. Proprietar Nr. top. Nr. cad. după
dezmembrare

Categoria
de folosinţă

Suprafaţa
expropriată (m.p.)

1. Lugoj Tyokody Viorica A390/6/2/1/2 404390 A 846

2. Lugoj Bandalac Victor Cornel,
Batista Dan Paul, 
Cioclov Gabriel Mihai

A390/6/3/1/1/2 404392 A 444

3. Lugoj Municipiul Lugoj A390/6/3/2/1/2 404394 A 4.152

4. Lugoj Taban Ioan Virgil A390/6/4/1/2 404396 A 896

5. Lugoj Municipiul Lugoj – la
dispoziţia Comisiei locale de
aplicare a legilor proprietăţii

A390/6/5/1/2 404398 A 2.104

6. Lugoj Grasu Gheorghe Costică,
Boncia Lia

A390/6/6/1/2 404401 A 6.736

7. Lugoj Ieta Adrian Constantin A390/6/7/1/2 404462 A 2.286

8. Lugoj Ieta Adrian Constantin A390/6/7/3/2 404404 A 131

9. Lugoj Delicostea Vasile Mihai,
Delicostea Monica

A390/6/8/1/2 404406 A 1.895

10. Lugoj Delicostea Vasile Mihai,
Delicostea Monica

A390/6/8/3/2 404464 A 728

11. Lugoj Miclea Simona,
Miclea Ion Petru

A390/6/9/1/2 404408 A 785

12. Lugoj Miclea Simona, 
Miclea Ion Petru

A390/6/9/3/2 404410 A 456

13. Lugoj Pavlovici Corneliu Ştefan,
Paulsen Adrian Gheorghe

A390/6/10/1/2 404412 A 691

14 Lugoj Pavlovici Corneliu Ştefan,
Paulsen Adrian Gheorghe

A390/6/10/3/2 404414 A 492

15. Lugoj Neagoe Alexandra A390/6/11/1/2 404416 A 620

16. Lugoj Neagoe Alexandra A390/6/11/3/2 404418 A 517

17. Lugoj Comănescu Maria A390/6/12/1/1/1/2 404641 A 84

18. Lugoj Comănescu Maria A390/6/12/1/1/2/2 404643 A 101

19. Lugoj Comănescu Maria A390/6/12/1/1/3/2 404610 A 100

20. Lugoj Comănescu Maria A390/6/12/1/2/2 404612 A 100

21. Lugoj Comănescu Maria A390/6/12/1/3/2 404636 A 99

22. Lugoj Comănescu Maria A390/6/12/1/4/2 404639 A 99

23. Lugoj Ghegher Mircea Sever,
Ghegher Christina

A390/6/12/3/2 404420 A 539

24. Lugoj Miloş Nicoleta A390/6/13/1/2 404422 A 563

25. Lugoj Miloş Nicoleta A390/6/13/3/2 404424 A 550

26. Lugoj Parohia Romano - Catolică A390/6/14/1/2 404427 A 4.629

27. Lugoj Parohia Romano - Catolică A390/6/14/3/2 404429 A 4.543

28. Lugoj Neagoe Alexandra A390/6/15/1/2 404515 A 1.661

29. Lugoj Neagoe Alexandra A390/6/15/3/2 404431 A 1.565

30. Lugoj Gruia Sorin Dumitru A390/6/16/1/2 404433 A 495

31. Lugoj Gruia Sorin Dumitru A390/6/16/3/1 404035 A 324

32. Lugoj Neagoe Angela Mariana,
Neagoe Victor

A390/6/17/1/2 404436 A 551

33. Lugoj Neagoe Angela Mariana,
Neagoe Victor

A390/6/17/3/1 404037 A 382

34. Lugoj Luca Constantin Dănuţ,
Luca Mariana

A390/6/18/1/2 404438 A 352

35. Lugoj Luca Constantin Dănuţ,
Luca Mariana

A390/6/18/3 404046 A 280

Nr.
Crt.

U.A.T
.

Proprietar Nr. top. Nr. cad. 
după

dezmembrare

Categoria
de

folosinţă

Suprafaţa
expropriat

ă (m.p.)

36. Lugoj Municipiul Lugoj – la dis po zi ţia Co mi siei locale de
aplicare a legilor pro prie tăţii

A390/6/19/1/2 404440 A 270

37. Lugoj Municipiul Lugoj – la dis po zi ţia Comisiei locale
de aplicare a legilor proprietăţii

A390/6/19/3 404116 A 237

38. Lugoj Cania Ervinius A390/6/20/1/2 404442 A 310

39. Lugoj Cania Ervinius A390/6/20/3/1 404060 A 300

40. Lugoj Buta D. Maria A390/6/21/1/2 404444 A 656
41. Lugoj Buta D. Maria A390/6/21/3 403551 A 739

42. Lugoj Ion E. Maria A390/6/22/1/2 404446 A 287

43. Lugoj Ion E. Maria A390/6/22/3 400034 A 368

44. Lugoj Glosic M. Vasile A390/6/23/1/2 404448 A 149

45. Lugoj Glosic M. Vasile A390/6/23/3 404089 A 202
46. Lugoj Farcaş Mihai A390/6/24/1/2 404466 A 148

47. Lugoj Farcaş Mihai A390/6/24/3 404097 A 207

48. Lugoj Cania A. Ana A390/6/25/1/2 404468 A 147

49. Lugoj Cania A. Ana A390/6/25/3 404006 A 213

50. Lugoj Grangure Paul Flaviu, 
Vilarat Sutthiratthana Sopob

A390/6/26/1/2 404470 A 504

51. Lugoj Grangure Paul Flaviu, 
Vilarat Sutthiratthana Sopob

A390/6/26/3/2 404472 A 513

52. Lugoj Manu Melania Elena A390/6/27/1/2 404474 A 646

53. Lugoj Manu Melania Elena A390/6/27/3/2 404476 A 659

54. Lugoj Neagoe Victor,
Neagoe Angela Mariana

A390/6/28/1/2 404478 A 1.170

55. Lugoj Neagoe Victor, 
Neagoe Angela Mariana

A390/6/28/3/2 404480 A 1.193

56. Lugoj Goia Dimitrie, Goia Aurica A390/6/29/1/2 404482 A 951

57. Lugoj Goia Dimitrie, Goia Aurica A390/6/29/3/2 404484 A 769

58. Lugoj Tyokody Viorica A390/3/2/8/2 404549 A 5.371

59. Lugoj Stoicu Virginia Steluţa A390/3/2/2/2 404509 A 1.794

60. Lugoj Başiu I. Ana A390/4/1/1/2 404532 A 2.807

61. Lugoj Vladu N. Aurora A390/4/1/7/2 404546 A 3.511

62. Lugoj Ştefler E.P. Francisc Iosif A390/4/1/3/2 404535 A 3.664

63. Lugoj Troszt F. Elena A390/4/1/4/2 404538 A 4.455

64. Lugoj Ursu G. Tiberiu A390/4/1/5/2 404541 A 6.003

65. Lugoj Petreuş Sofia Florica A390/4/1/6/2 404544 A 2.658

66. Lugoj Ghegher Mircea Sever, Ghegher Christina A390/4/1/2/2 404505 A 122

67. Lugoj Municipiul Lugoj – la dispoziţia Comisiei locale
de aplicare a legilor proprietăţii

A390/1/1/1/2 404552 A 2

68. Lugoj Miclăescu V. Elena A390/1/1/2/2 404554 A 966

69. Lugoj Municipiul Lugoj – la dispoziţia Comisiei locale
de aplicare a legilor proprietăţii

A390/1/1/3/2 404556 A 3.358

70. Lugoj Storch Nicolae A390/1/1/4/2 404494 A 3.704
71. Lugoj Stirban M. Ioan A390/1/1/5/2 404558 A 4.197

72. Lugoj Pleţ I. Ana A390/1/1/6/2 404561 A 3.106

73. Lugoj Ponea I. Ana Florica A390/1/1/7/2 404490 A 2.262

74. Lugoj Mateica I. Iosif Lucian A390/1/1/8/2 404564 A 1.336

75. Lugoj Olariu Gheorghe A390/1/1/9/2 404566 A 859
76. Lugoj Municipiul Lugoj – la dispoziţia Comisiei locale

de aplicare a legilor proprietăţii
A390/1/1/10/2 404568 A 399

77. Lugoj Dragomir V. Livia Marioara A390/1/1/11/2 404570 A 30

dare a despăgubirii şi pentru de -
pu nerea dosarului (cererea, copia
ac tului de identitate, documentele
do veditoare: actul de proprietate,
acte de stare civilă, originale
şi/sau copii legalizate) la sediul
Pri măriei Municipiului Lugoj,

ca mera 105A, sau la următoarele
nu mere de telefon 351620 sau
352240 int. 216”, precizează Mi -
haela Ştefănescu, secretarul teh -
nic al Comisiei. 

În cazul în care titularii drep -
tu rilor reale nu depun cererea

şi/sau documentele doveditoare,
ex propriatorul va notifica a ces tora
sumele propuse pentru plata des -
păgubirilor şi le va consemna într-
un cont bancar deschis pe numele
expropriatului. Des pă gu birile vor
fi eliberate în condiţiile legii.



M o n i t o r u l  d e  L u g o j ianuarie 2011

PROIECT
Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HOTĂRÂREA
privind stabilirea tarifelor minime de concesionare a terenurilor

pentru anul 2011
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 2.228 din 13.01.2011;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

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

republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Începând cu data de 01.03.2011, tarifele minime de concesionare a terenurilor sunt cele

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice - Biroului

Autorizaţii, Comercial, Contracte şi Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

TARIFE CONCESIUNE 2011
a) Pentru terenurile cu destinaţia de locuinţe
Zona UM = lei/ha/an
A 8000
B 7000
C 4000
D 3000
b) Pentru terenurile aferente construcţiilor destinate activităţilor economice 
Zona UM = lei/ha/an
A 40000 
B 35000
C 30000
D 20000
c) Pentru terenurile aferente construcţiilor de garaje 
Zona UM = lei/ha/an
A 70000
B 60000
C 50000
D 40000
1. Pentru accesul la unele utilităţi în apropierea amplasamentului construcţiei tarifele minime

ale concesionării se vor cuantifica, succesiv, prin aplicarea unor procente în cazul următoarelor
reţele:

2. În cazul existenţei unor situaţii de genul celor descrise mai jos, tarifele se reduc succesiv,
după cum urmează:

a – apă, canal 5% f – energie termică 5%

b – transport urban 5% g – transport rutier 2%

c – energie electrică 5% h – transport feroviar 3%

d – gaze naturale 5% i - transport aerian 5%

e - telefonie 5% j - transport fluvial 5%

a. Terenuri dificile de fundare, care necesită îmbunătăţiri, compactări, perne de
pământ sau balast, coloane de balast etc.

2%

b. Terenuri care necesită desecări şi măsuri contra inundaţiilor 4%

c. Terenuri situate în zone instabile, alunecări de versante, de taluze sau ruperi
de maluri

7%

d. Terenuri poluate cu reziduuri:

- gazoase 5%

- solide 7%

- lichide 5%

e. Terenuri poluate sonor 5%

PROIECT
Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HOTĂRÂREA
privind stabilirea tarifelor minime de închiriere pentru spaţiile

cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenuri 
pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 2.227 din 13.01.2011;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

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

republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. – Începând cu data de 01.03.2011, tarifele minime de închiriere pentru spaţiile cu altă

destinaţie decât cea de locuinţă şi terenuri sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice - Biroului

Autorizaţii, Comercial, Contracte şi Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului.
Tarife lunare minime pentru chirii spaţii pentru anul 2011

Tarife minime de închiriere flori în sectorul modular zona „Unic” – 200/modul/lună.

Tarife minime de închiriere spaţiu în Complexul Bazar (hale metalice) – 8 lei/mp/lună.

Nr.
crt

DESTINAŢIA SPAŢIILOR LOCATIVE TARIFE LUNARE DE BAZĂ
LEI/MP/LUNĂ

ZONE TARIFARE
A B C D

0 1 2 3 4 5

1 Unităţi comerciale en gross 25 20 15 10

2 Unităţi care au organizat jocuri de noroc cf. H.G. 251/1999 30 25 20 15

3 Case de schimb valutar, sedii de bănci co mer ciale şi de
credit, sedii de reprezentanţe, cooperative de credit

35 30 25 20

4 Unităţi comerciale specializate de alimentaţie publică,
unităţi comerciale cu amănuntul (ma ga zi ne) specializate
cu profil nealimentar (metalo-chi mice, electrotehnice,
textile, încălţăminte), tu tungerii, drogherii, unităţi tip
„consignaţie”); Uni tăţi comerciale (magazine) specializate
în pro fil alimentar inclusiv unităţile de pâine, lapte şi
lactate, unităţi de legume fructe, unităţi care desfac
produse proprii alimentare, unităţi co mer ciale mixte cu
profil alimentar, nealimentar şi de alimentaţie publică

10 8 6 5

5 Bufete de incintă 5 4 3 2

6 Spaţii locative amenajate cu jocuri mecanice, dis tractive
cu imagini în mişcare fără câştiguri bă neşti

24 20 15 10

7 Unităţi comerciale (magazine) specializate de librărie,
papetărie şi anticariat, filatelie şi farmacii

5 4 3 2

8 Spaţii de producţie de alimentaţie publică (bucătării,
laboratoare, carmangerii, simigerii, langoşerii, pizzerii),
unităţi (ateliere) de producţie industrială şi prestări de
servicii diverse exclusiv cele de la nr. crt. 14 ale
cooperativelor de invalizi şi ale CARP

10 7 6 4

9 Unităţi profesionale (poştă şi telefoane, de presă de radio
TV ş.a. similare) sucursale şi agenţii CEC

10 8 6 4

10 Sedii administrative ale regiilor autonome nebugetare şi
ale societăţilor comerciale, camere de comerţ

10 8 6 4

11 Terase care din punct de vedere constructiv aparţin de
unităţile comerciale de bază sau independente, altele decât
cele declarate locuri publice de desfacere, tarife închirieri
teren pe care sunt amplasate construcţii provizorii destinate
activităţilor economice

5 4 3 2

12 Magazii şi boxe independente din diferite ma te ria le care
nu aparţin din punct de vedere cons truc tiv de unităţile de
bază

5 4 3 2

13 Curţi interioare anexe ale spaţiilor comerciale 1 1 1 1

14 Spaţii locative destinate pentru învăţământ, inclusiv creşe şi
grădiniţe, sănătate inclusiv cabinetele medicale privatizate,
cabinete medicale ambulatorii; activităţi social culturale;
organizaţii pentru crescătorii de păsări si animale, Cercetare
ştiinţifică, expoziţii, ateliere de creaţie galerii de artă,
organizaţii de caritate, sedii de unităţi bugetare, fundaţii sedii
de organizaţii sindicale, sedii ale veteranilor de război şi a
invalizilor de război şi marilor mutilaţii, sedii ale
handicapaţilor fizic, psihic şi senzorial, sedii ale asociaţiilor
revoluţionarilor şi răniţilor din Revoluţia din Decembrie
1989, sedii ale pensionarilor, spaţii de producţie şi prestări
de servicii ale cooperativelor de invalizi şi ale CARP, sedii
ale partidelor politice

1 1 1 1

ANUNŢ
Domnul consilier Barboni Ioan in -
ten ţionează să promoveze Proiectul
de hotărâre privind modificarea ta -
rifelor practicate de S.C. “Meridian
22” S.A. Lugoj la ser viciul public
de alimentare cu apă po tabilă.
Proiectul de hotărâre împreună cu
Expunerea de motive şi referatul
compartimentului de specialitate se
afişează la sediul Primăriei
Municipiului Lugoj şi se publică pe
site-ul instituţiei, conform
procesului – verbal nr. 2.415 din
14.01.2011.
Persoanele interesate pot depune în
scris propuneri, sugestii sau re cla ma -
ţii cu privire la proiectul de hotărâre
mai sus menţionat până la data de
24.01.2011 orele 1200 la Com par ti -
men tul Comunicare, Relaţii cu
publicul, parter camera 7.

ANUNŢ
Primarul Municipiului Lugoj dl. ing.
Francisc Constantin Boldea intenţionează
să promoveze următoarele Proiecte de
hotărâri:
1.  Stabilirea tarifelor minime de con -
cesionare a terenurilor pentru anul 2011.
2. Stabilirea tarifelor minime de închiriere
pentru spaţiile cu altă destinaţie  decât cea
de locuinţă şi terenuri  pentru anul 2011.
Proiectele de hotărâri împreună cu
referatele acestora se afişează la sediul
Primăriei Municipiului Lugoj şi se publică
pe site-ul instituţiei, conform procesului –
verbal nr. 2.421 din  14.01.2011.
Persoanele interesate pot depune în scris
propuneri, sugestii sau reclamaţii cu
privire la proiectele de hotărâri mai sus
menţionate până la data de 24.01.2011
orele 1200 la Compartimentul
Comunicare, Relaţii cu publicul, parter
camera 7.



M o n i t o r u l  d e  L u g o jianuarie 2011

PROIECT
Iniţiator: dl. consilier Ioan Barboni

HOTĂRÂREA
privind modificarea tarifelor practicate de
S.C. ”Meridian 22” S.A. Lugoj la serviciul

public de alimentare cu apă potabilă 
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Expunerea de motive a d-lui consilier Barboni

Ioan nr. 82.362 din 06.12.2010;
Având în vedere Memoriul justificativ S.C. „Meridian 22” S.A.

Lugoj nr. 82.637 din 07.12.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C.

„Meridian 22” S.A. Lugoj nr. 12 din 08.10.2010;
Având în vedere avizul A.N.R.S.C. nr. 3421083M.L.M. din

21.10.2010;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 1.238 din

10.01.2011;
În conformitate cu Legea nr. 51/2006 privind serviciile

comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 34 din Legea serviciului de alimentare cu

apă şi de canalizare nr. 241/2006, modificată şi completată;
În conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr.

65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau
modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apă şi de canalizare;

În conformitate cu art. I, pct. 44 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri
financiar-fiscale, modificată;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – (1) Începând cu data de 01.02.2011 tarifele practicate

de S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj la apă potabilă, se modifică după
cum urmează:
Preţ/Tarif pentru populaţie Preţ/Tarif pentru rest utilizatori

lei /mc lei /mc
2,86 2,31

(2) Preţurile la apă potabilă pentru populaţie conţin T.V.A. în
cotă de 24%, iar pentru restul de utilizatori nu conţin T.V.A.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se
modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 199
din 27.08.2009.

Art. 3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj.

LUCIA DUMITRACHE

Prin HCL 85/ 26.05 2010,
edilii locali au stabilit
impozitele si taxele

locale pentru anul 2011. Faţă
de anul 2010 impozitele au
rămas aceleaşi, cu câteva
excepţii. 

Astfel, persoanele juridice
vor beneficia de o bonificaţie în
cazul impozitelor pe clădiri,
terenuri şi mijloace de transport,
în cuantum de 10%, dacă îşi
achită integral impozitele până la
data de 31 martie 2011.
Persoanele fizice care au în
proprietate două sau mai multe
clădiri datorează un impozit pe
clădiri majorat (stabilit prin OG
59/30.06.2010), după cum
urmează:

a) cu 65% pentru prima
clădire în afara celei de la adresa
de domiciliu;

b) cu 150% pentru a doua
clădire în afara celei de la adresa
de domiciliu;

Impozitele şi taxele locale pentru
anul 2011

c) cu 300% pentru a treia
clădire şi următoarele în afara
celei de la adresa de domiciliu.

În cazul mijloacelor de
transport, conform HG
1347/23.12.2010, s-a modificat
nivelul impozitului pentru

mijloacele de transport cu masa
mai mare de 12 tone, iar prin OG
59/ 30.06.2010 s-a modificat
nivelul impozitului pentru
autoturismele cu capacitate
cilindrică mai mare de 2000 cmc.

Impozitele şi taxele locale se

plătesc anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie 2011
şi 30 septembrie 2011, inclusiv.
Impozitele şi taxele mai mici de
50 lei se plătesc integral până la
primul termen de plată, adică 31
martie 2011.

Orarul Casieriei Serviciului
Impozite şi taxe

Luni 8.00 – 15.00
Marţi 8.00 – 15.00
Miercuri 8.00 – 15.00 

15.30-17.30
Joi 8.00 – 15.00
Vineri 8.00 – 14.00

MONICA-OTILIA DAVID

Persoana care solicită schimbarea pe cale
administrativă a numelui va depune o cerere la
Primăria sau Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor în a cărei rază
teritorială îşi are domiciliul, sau de la ultimul
loc de domiciliu avut în ţară, în cazul cetăţenilor
români cu domiciliul în străinătate.

Cererea de schimbare a numelui trebuie să
fie motivată şi să fie însoţită de următoarele
acte:

- copii legalizate de pe certificatele de stare
civilă ale persoanei care solicită schimbarea
numelui;

- un exemplar al MONITORULUI
OFICIAL AL ROMANIEI, Partea a III-a, în
care a fost publicat, prin grija şi pe cheltuiala
solicitantului extrasul din cererea de schimbare
a numelui, exemplar de la publicarea căruia să
nu fi trecut mai mult de un an; cu aprobarea
conducătorilor serviciilor publice judeţene,
cererea de schimbare a numelui format din
expresii indecente, ridicole ori transformat prin
traducere sau în alt mod poate fi exceptată de la
publicare;

- consimţământul, dat în formă autentică, al
celuilalt sot, în cazul schimbării numelui de
familie comun purtat în timpul căsătoriei;

- cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale
solicitantului;

- orice alte acte pe care solicitantul le
consideră necesare pentru motivarea cererii
sale.

Cetăţenii români pot obţine, pentru motive
temeinice, schimbarea pe cale administrativă a
numelui de familie şi a prenumelui sau numai
a unuia dintre acestea, în condiţiile  Ordonanţei
Guvernului nr. 41/2003, cu modificările şi
completările ulterioare.

Sunt considerate ca întemeiate cererile de
schimbare a numelui în următoarele cazuri,
conform art. 4 din O.G. nr.41/2003, cu
modificările şi completările ulterioare:

a) când numele este format din expresii
indecente, ridicole ori transformat prin
traducere sau în alt mod;

b) când persoana în cauză a folosit, în
exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să

îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta,
precum şi asupra faptului că este cunoscută în
societate sub acest nume;

c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare
civilă ori ca urmare a necunoaşterii
reglementărilor legale în materie, au fost
efectuate menţiuni greşite în registrele de stare
civilă ori au fost eliberate certificate de stare
civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost
eliberate alte acte;

d) când persoana în cauză are nume de
familie sau prenume format din mai multe
cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte
schimbarea acestuia;

e) când persoana în cauză poartă un nume
de familie de provenienţă străină şi solicită să
poarte un nume românesc;

f) când persoana şi-a schimbat numele de
origine străină într-un nume românesc, pe cale
administrativă, şi doreşte să revină la numele
dobândit la naştere;

g) când părinţii şi-au schimbat numele pe
cale administrativă, iar copiii solicită să poarte
un nume de familie comun cu al părinţilor lor;

h) când persoana în cauză solicită să poarte
un nume de familie comun cu al celorlalţi
membri ai familiei, nume care a fost dobândit
ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la
căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor
schimbări de nume aprobate anterior pe cale
administrativă;

i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii
căsătoriei să poarte numele de familie reunite
şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale
administrativă, optând pentru numele de
familie dobândit la naştere de către unul dintre
ei ori să revina fiecare la numele avut anterior
căsătoriei;

j) când persoana în cauză face dovada că a
fost recunoscută de către părinte ulterior
înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat
instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui
de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există
altă posibilitate de dobândire a numelui
părintelui decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este specific
sexului opus;

l) când persoanei i s-a încuviinţat

schimbarea sexului prin hotărâre ju de -
cătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi
so licită să poarte un prenume corespunzător,
pre zentând un act medico-legal din care să re -
zulte sexul acesteia;

m) alte asemenea cazuri temeinic jus -
tificate.

Sunt de asemenea considerate justificate şi
ce rerile de schimbare a numelui în următoarele
ca zuri:

a) când persoana în cauză a adoptat minori
şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau
prin declararea judecătorească a morţii unuia
dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să
revină la numele de familie purtat anterior
căsătoriei ori la numele de familie dobândit la
naştere;

c) când în urma divorţului un fost soţ revine
la numele de familie purtat anterior şi care
provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea
desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte
numele dobândit la naştere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin
moartea sau prin declararea judecătorească a
morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se
recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei
căsătorii, acesta doreste să poarte numele de
familie dobândit la naştere;

e) când fostul soţ doreşte să poarte numele
de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru
a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi
spre creştere şi educare, cu consimţământul
fostului soţ, dat în formă autentică;

f) când părinţii au divorţat, iar copiii
încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre
părinţi, care a revenit la numele de familie avut
anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de
familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane
căsătorite care are copii minori şi în urma
desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la
numele de familie avut înainte de adopţie;

h) când unul dintre soţi, la încheierea
căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt
soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin
adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc
desfacerea adopţiei.

Procedura schimbării pe cale administrativă a numelor
persoanelor fizice

Acte necesare pentru înscrierea pe lista
de priorităţi în vederea repartizarii de

locuinţe din fondul locativ de stat:
- Cerere (întocmită de solicitant)
- Copie xerox după Buletin(Carte) Identitate(soţ, soţie)
- Copie xerox după certificatele de naştere ale copiilor
- Acte care să ateste calitatea de:
o Provenit dintr-o instituţie de ocrotire socială
o Invalizi gr.I sau II
o Persoană cu handicap
o Pensionari-cupon
o Veterani şi văduve de război
o Beneficiari L.118/1990
o Beneficiari L.42/1990

- Copie după sentinţa de evacuare
- Declaraţie autentificată la notar din care să rezulte că împreună

cu familia nu deţin locuinţă proprietate personală în România, nu au
înstrăinat nici o locuinţă după 01.01.1990, nu au beneficiat de credite
de la stat pentru construirea de locuinţă şi nu sunt chiriaşi într-o
locuinţă de stat

- Acte doveditoare de venituri-adeverinţă salariu, cupon, etc.
- Adeverinţă cu veniturile impozabile
- Adeverinţă de teren agricol din localitatea de naştere
- Dosar cu şină
Dosarul împreună cu actele necesare se depune la Biroul Co mu -

ni ca re, Relaţii cu publicul, parter, camera 7 a Primăriei Municipiului
Lugoj. A.R.

LIVIU SAVESCU

Galeria „Pro Arte” din Lugoj
găzduie o expoziţie a artiştilor
care au participat la taberele de
creaţie de la Oraviţa şi Gârnic –
Moldova Nouă, coordonate de
prof. dr. Nicola Trăilă. Vernisajul

expoziţiei a avut loc vineri, 21
ianuarie, la ora 17, expoziţia fiind
pre zentată de: Ana Maria Alt -
mann, Cornel Ungureanu, Ion
Ma rin Almăjan, Călin Chincea,
Ada Cruceanu, Onisim Colta şi
Ale xandru Doroghi.

Vernisaj la „Pro Arte”
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În organizarea Bibliotecii
Municipale Lugoj, a
Editurii Humanitas din

Bucureşti, a Galeriei “Pro
Arte”  şi a Cenaclului &
Revistei “Banat” din Lugoj,
vineri, 14  ianuarie  2011, ora
17.00, în primitorul spaţiu al
Galeriei “Pro Arte”, îndrăgitul
jurnalist, prozator, traducător
şi editor Radu Paraschivescu
şi-a lansat recent apărutul
roman “Fluturele negru”,
considerat un adevărat
bestseller la Târgul de Carte
“Gaudeamus”, din noiembrie
2010, de la Bucureşti.  

ADRIANA WEIMER

Romanul “Fluturele negru” ur -
mă reşte destinul unuia dintre cei
mai controversaţi şi admiraţi ar -
tişti ai lumii, Caravaggio: “În Ro -
ma începutului de secol XVII,

prin tre cârciumari şi marchizi,
pros tituate şi cardinali, cartofori
şi târgoveţi, Caravaggio răstoarnă
ca noanele şi dă foc pre ju de că -
ţilor. Modelele lui vin din bor de -
luri sau închisori, prietenii îl în -
soţesc în taifasuri stropite cu vin
şi încăierări la colţ de stradă.
Pierdut în voluptatea sfidării,
gata oricând să contrazică şi să
con trarieze, Caravaggio e un
damnat cu mâini îngereşti, un pă -
cătos răscolit de obsesii. Iar una
dintre aceste obsesii îl vizitează
tot mai des, sub forma unei vie -
tăţi nocturne pe care, într-un ri -
tual de exorcizare, artistul vrea s-
o aştearnă pe pânză.  “Fluturele
ne gru” nu e o cronică a ne le giui -
rilor, ci un roman în culori tari
des pre glorie şi decădere, despre
pa timă şi îndoială, despre vină şi
iu bire. Despre iubire? Fireşte,

fiindcă Roma citită pe dos devine
Amor.” 

Radu Paraschivescu măr tu ri -
seş te, în “Evenimentul zilei”,
cum s-a născut ideea acestui ro -
man: “Totul a început cu aproape
trei ani în urmă, când am făcut un
drum la Roma. Am intrat în Bi -
serica San Luigi dei Francesi şi
m-am oprit în faţa unui triptic al
lui Caravaggio: Chemarea Sfân -
tului Matei, Martiriul Sfântului
Matei şi Sfântul Matei şi îngerul.
Pentru prima dată în viaţă mi s-a
întâmplat ca un tablou să mă în -
fioare, dându-mi de înţeles că au -
to rul lui pusese acolo şi altceva
de cât talent. Curentul care a tre -
cut atunci prin mine a fost o pre -
mieră – nu sunt un priceput în ale
picturii, nu am organ pentru aşa
ceva. Însă tripticul matein m-a
îndemnat să caut şi alte lucrări

TUDOR TRĂILĂ

În deschiderea concertului de
colinde susţinut de Corul “Ion
Vidu” al Casei de Cultură a Mu -
ni cipiului Lugoj, la sfârşitul anu -
lui trecut, deputatul Sorin Stragea
a transmis din partea Parla men -
tului României, Camera De pu ta -
ţilor, Comisia pentru Cultură,
Arte, Mijloace de Informare în
masă, o scrisoare de felicitare
mem brilor Corului cu ocazia
“îm plinirii a două veacuri de la
în fiin ţarea celei mai vechi for -
maţii corale din România”. 

Cu acelaşi prilej, prof. univ.
dr. Violeta Zonte, director coor -
do nator al Direcţiei pentru Cul -
tură, Culte şi Patrimoniul Cul tu -
ral Naţional a Judeţului Timiş a
în mânat o Diplomă de Excelenţă

din partea Ministerului Culturii
şi Pa trimoniului Naţional “pen -
tru con servarea, susţinerea şi
pro  mo varea patrimoniului cul tu -
ral na ţional”, semnată de conf.
univ. dr. Vasile Timiş, Secretar
de Stat. 

Tot la finele anului trecut, în
Sa la de Consiliu a Teatrului Mu -
ni cipal, deputatul Sorin Stragea,
membru al Grupului Ecumenic al
Patriarhiei, a înmânat dirijorului
Remus Taşcău o Diplomă de
Onoare “Sfântul Apostol Andrei-
Ocro titorul României”, oferită
Co rului “Ion Vidu” al Casei de
Cul tură a Municipiului Lugoj, de
către Patriarhia Română, Patriarh
Daniel, pentru “activitatea sa
rod nică şi folositoare Bisericii şi
societăţii”.

Microbuz pentru
sportivii lugojeni
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Conducerea Clubului Sportiv Municipal s-a întâlnit la sfârşitul
anului trecut cu primarul municipiului, pentru analiza activităţii
instituţiei şi avansarea propunerilor de investiţii pe anul 2011.
„Având în vedere performanţele deosebite obţinute în acest an de
sportivii lugojeni, intenţionăm rezolvarea transportului sportivilor,
prin achiziţionarea unui microbuz, precum şi refacerea suprafeţelor
de joc la unele săli din oraş”, a precizat şeful executivului local. În
acelaşi context, edilul şef a precizat faptul că, în urma demersurilor
întreprinse către Consiliul Judeţean, municipalitatea a dobândit
dreptul de administrare a Sălii de Sport din incinta Grădiniţei PN 13
de pe strada Bucegi. 

Pentru a celebra venirea noului an,
Direcţia de Asistenţă Socială Co -
munitară în parteneriat cu Pri mă ria
Municipiului Lugoj a or ga ni zat în
data de 1 ianuarie 2011 „RE VE -
LIO NUL SE NIO RI LOR”, aflat la
cea de-a V-a edi ţie. Aproape 500
de persoane vârst nice din Lugoj s-
au bucurat de o atmosferă de

sărbătoare într-un ambient de
excepţie la Res tau rantul Acapulco.
Unul dintre ce le mai gustate mo -
men te a fost con cursul de dans,
un de seniorii şi-au dovedit ta len -
tele pe ritmuri ne muritoare, ceea
ce i-a de ter mi nat să considere că
vâr sta sufletului nu coincide cu
cea din actul de identitate. ME.S

LIVIU SAVESCU

În cursul acestui an mu ni ci pa li ta -
tea lugojană intenţionează să de -
ma reze un proiect de mare im por -
tan ţă pentru oraşul nostru. Este
vor ba de  noua zonă de agrement
Tra ian Vuia, aceasta fiind dez vol -
ta tă pe locaţia fostei baze hipice. 

În acest moment Primăria Lu -
goj a elaborat deja documentaţia
te h nică care, după alocarea de fon -
duri, permite începerea lucrărilor.
Mu nicipalitatea lugojană are în
ve dere şi finanţarea lucrărilor de
in vestiţii pentru acest obiectiv din
fon duri europene, prin intermediul
Pro gramului IPA de Cooperare
Trans frontalieră Romania –
Serbia.  

Proiectul de faţă îşi propune
ur mătoarele:

- Transformarea halei existen -
te în Centru – SPA dotat cu două
ba zine de înot acoperite, unul ma -
re şi unul pentru copii, saună, ja -
cuzzi, vestiare etc.;

- O baltă artificială cu dimen -
siu nea de 100 x 100 metri pe care
va fi amplasat un ponton pentru
am barcaţiuni ce va avea şi un
mini-bar acvatic;

- Un centru sportiv format din
4 terenuri de tenis (cu balon pentru
iar nă), două de baschet, două te re -

nuri de volei, trei de fotbal cu po -
si bilitatea amenajării de balon
pen tru iarnă şi un teren de fotbal
cu gradene. Vor mai fi amplasate
zo ne pentru practicarea tenisului
de masă precum şi a unui turn de
es caladă;

- Întreaga zonă va fi prevăzută
cu alei, piste de biciclete, un la bi -
rint din gard viu, un turn belvedere
care permite admirarea de la înăl -
ţime a zonei, parcări, bănci pentru
odih nă, locuri special amenajate
pen tru copii, etc.;

- În vecinătate este prevăzută
şi o suprafaţă de teren destinată
con struirii unui hotel. 

Noul centru de agrement se va
în tinde pe o suprafaţă de 9 hectare. 

Crearea în oraşul nostru a unei
ase menea zone va dezvolta un pu -
ter nic interes pentru oraşul nostru
în toată regiunea, lucru ce va duce
la o dezvoltarea turistică a Lu go -
ju lui fără precedent.

Radu Paraschivescu a lansat la
Lugoj romanul “Fluturele negru”

ale lui Caravaggio. Aşa am ajuns
la Biserica Santa Maria del Po -
po lo, unde am descoperit Mar ti -
riul Sfântului Petru şi Con ver -
tirea Sfântului Pavel. Când am
ieşit din biserică în Piazza del
Popolo, hotărârea era luată: tre -
buia să scriu un roman despre
răz vrătitul acesta şi despre Roma
din vremea lui. Să mi-l imaginez
cum va şi să mi-l desluşesc. Cu
un an şi jumătate în urmă, am
vizitat Villa Borghese, unde am
vă zut alte tablouri ale lui Cara -
vaggio. În plus, am citit două
monografii care i-au fost de di -
cate, m-am cufundat în mai mul -
te albume de pictură italiană, am
parcurs un tratat medieval de
pic tură şi câteva cărţi despre Ro -
ma (inclusiv una despre palatele
şi vilele ei). Asta a fost armătura
pe care am îmbrăcat-o cu im pre -
siile, gândurile şi scornelile
mele”.

Romanul “Fluturele negru”,
apărut la Editura Humanitas la
sfârşitul anului 2010, a fost lan -
sat joi, 13 ianuarie  2011, la Ti -
mi şoara, la Librăria “Cartea de
ni sip”, unde a fost prezentat de
Adriana Babeţi şi Robert Şerban. 

La Lugoj, volumul “Flu tu re -
le negru” al lui Radu Pa ras chi -
ves cu a fost prezentat de Simona
Avram, Dorin Murariu, Ela Ia -
kab şi Cristian Ghinea; mo de -
rator: Henrieta Szabo, direc toa -
rea Bibliotecii Municipale Lu -
goj. Tot în cadrul acestei ma -
nifestări culturale a avut loc şi
prezentarea Colecţiei “Râsul
lumii” a Editurii Humanitas,
coor donatorul colecţiei fiind
scrii torul Radu Paraschivescu.

După lansarea de la Lugoj,
vo lumul lui Radu Paraschivescu
a fost prezentat şi la Braşov, Si -
biu şi Cluj.

O nouă recunoaştere 
pentru Corul Ion Vidu 

Bază de agrement 
în zona fostului Hipodrom

Pensionarii au petrecut de Revelion

Unirea Principatelor sărbătorită la Lugoj
Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică Lugoj organizează în acest
an două manifestări dedicate Unirii Principatelor Române, momentul
istoric de la 24 ianuarie 1859 echivalând cu geneza structurii statale
moderne române. Primul simpozion este parte a unui proiect de
parteneriat încheiat între Muzeul de Istorie şi Grupul Şcolar ”Aurel
Vlaicu”. Acţiunea a avut loc vineri, 21 ianuarie la sediul acestei şcoli.
Muzeograful Daciana Vuia a susţinut lucrarea cu titlul „Alexandru Ioan
Cuza – personaj emblematic al constituirii României moderne”, iar prof.
Ibolya Şipoş a explicat elevilor  reformele realizate în timpul domniei lui
Al. I.Cuza, în timp ce prof. Marcel Drăgan a prezentat formarea „
Monstruoasei Coaliţii”.

Luni, 24 ianuarie are loc a doua manifestare, sub forma unui concurs
dedicat momentului istoric, cu participarea elevilor Colegiului Naţional
„Coriolan Brediceanu”. Acţiunea este coordonată de muzeograful
Răzvan Pinca, din partea Muzeulu de Istorie Lugoj şi de prof. Florin
Bombescu. R.Ţ.


