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O nouă înfăţişare
pentru Podul de
Fier şi malul
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faleza râului Timiş
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Lugojenii au avut parte de un week-end plin de muzică bună şi aer de sărbătoare

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Lucrările de modernizare a car tie rului
Balta Lată se apropie de final. După
câ teva luni de muncă, drumurile im -
prac ticabile şi pline de praf s-au trans -
format în străzi asfaltate. Locuitorii din
car tier sunt foarte mulţumiţi că, în sfâr -
şit, de pot bucura de condiţii de viaţă
decente.

În cursul lunii mai s-a încheiat as -
fal tarea străzii Dimitrie Cantemir, ur -
mând să demareze lucrările pe alte
cinci străzi din cartier. „De asemenea,
du pă şapte luni de muncă foarte in ten -
să, am reuşit să sistematizăm, să mo -
der nizăm şi să asfaltăm toate străzile
per pendiculare pe strada Aurel Vlaicu
din cartierul Balta Lată. În data de 31
mai a fost turnat şi ultimul strat de as -
falt, lucru foarte apreciat de locuitorii
din zonă”, a declarat primarul Francisc
Bol dea. În următoarea perioadă, tot în
car tierul Balta Lată, se vor asfalta stră -
zile paralele cu strada Aurel Vlaicu,
ceea ce înseamnă practic mo der ni za -
rea întregului cartier. Este vorba despre
stră zile G. A. Petculescu, Bella Bartok,
Jo hann Heuffel, Lucian Blaga şi Di -
mitrie Bolintineanu. În acelaşi timp, se
vor desfăşura şi lucrări de reparaţii a
tro tuarelor. „Practic, este un alt cartier
si tuat la periferia oraşului pe care reu -
şim să îl modernizăm. Lucrările de as -
fal tare au demarat, de asemenea, în al -
tă zonă periferică a oraşului, pe strada
He zerişului”, a mai spus edilul şef.

Proprietarii caselor din cartierul
Bal ta Lată au aşteptat ani de zile până
să se poată bucura de străzi asfaltate.
Acest lucru s-a întâmplat abia acum,
oda tă cu punerea în practică a pro gra -
mu lui primarului Francisc Boldea –
„De la periferie la centru”. „Sunt foarte
mul ţumit că, în sfârşit, putem şi noi să
căl căm pe asfalt în faţa casei, şi nu în
apă şi noroi, cum se întâmpla până
acum. Sincer, nici nu mai speram într-
o asemenea minune”, ne-a mărturisit
G.B., locuitor al cartierului. La rândul
său, A.P., care se pregăteşte să se mute
în casa pe care au construit-o în câţiva
ani, ne-a spus: „Am investit foarte
mulţi bani şi tot amânam momentul
mu tării din cauza condiţiilor jalnice.
Acum pot într-adevăr să mă bucur de
noua mea locuinţă”. 

Administraţia locală a reuşit astfel
ca după schimbările făcute în cartierul
Iosif Constantin Drăgan să schimbe şi
ima ginea cartierului Balta Lată.

O nouă
înfăţişare
pentru cartierul
Balta Lată

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Sfârşitul de săptămână 10 - 12 iu -
nie a fost marcat de un eveniment
cu o veche tradiţie în oraşul nos -
tru. Este vorba despre cea de a
XII-a ediţie a „Sărbătorii Berii”,

manifestare organizată de Pri -
măria Municipiului Lugoj în co -
laborare cu Casa de Cultură a
Municipiului Lugoj. 

Evenimentul a debutat în
după-amiaza zilei de 10 iunie cu

Alaiul Berarilor, condus de
Regele Berii, care a poposit pe
platoul Casei de Cultură a
Sindicatelor, locul tradiţional de
desfăşurare a sărbătorii. An -
samblurile „Lugo jana” şi invitaţii

acestora – soliştii vocali Nicu
Novac, Petrică Moise, Carmen
Popovici - Dumbravă, Camelia
Bojin - Ciocu, Ramona Dorzan,
Doru Petrean, Mihaela Petrovici,
Ionica Iovan, Vanesa Jarja, Continuare în pag. 5

Andreea Dragoman – au oferit
iu bitorilor de folclor mo mente de
neuitat.
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În baza Legii nr. 448/2006,
re publicată în 2008, cu mo -
di ficările şi completările

ul terioare, promovarea şi res -
pec tarea drepturilor per soa -
nelor cu handicap revin, în
prin cipal, autorităţilor ad mi -
nis traţiei publice locale unde
îşi are domiciliul sau reşedinţa
persoana cu handicap şi, în
sub sidiar, respectiv com ple -
men tar, autorităţilor ad -
ministraţiei publice centrale,
so cietăţii civile şi familiei sau
re prezentantului legal al per -
soanei cu handicap. 

MARIA ELENA STĂMUREAN
În virtutea art. 9 din actul nor ma -
tiv enunţat, pentru protecţia să nă -
tăţii fizice şi mentale a per -
soanelor cu handicap, autorităţile
publice au obligaţia să ia ur mă -
toarele măsuri specifice:

a) să includă nevoile per soa -
nelor cu handicap şi ale fa mi liilor
acestora în toate politicile, stra -
tegiile şi programele de dez -
voltare regională, judeţeană sau
lo cală, precum şi în programele
gu vernamentale de ocrotire a să -
nătăţii;

b) să creeze condiţii de dis po -
nibilitate, respectiv de trans port,
infrastructură, reţele de co mu -
nicare, a serviciilor medicale şi
sociomedicale;

c) să înfiinţeze şi să susţină
cen tre de reabilitare specializate
pe tipuri de handicap;

d) să creeze condiţii pentru
asi gurarea tehnologiei asistive şi
de acces;

e) să dezvolte programe de
pre venire a apariţiei han di ca pului;

f) să sprijine accesul la tra ta -
men tul balnear şi de recuperare;

g) să includă şi să recunoască

MONICA OTILIA DAVID
În vederea realizării unei evi den -
ţe corecte a populaţiei şi pentru
bu na organizare şi desfăşurare a
recensământului populaţiei şi al
lo cuinţelor, vă facem cunoscut
că, potrivit prevederilor  O.U.G.
97/2005, în termen de 15 zile de
la împlinirea vârstei de 14 ani,
mi norul are obligaţia să solicite
eli berarea actului de identitate şi
per soana fizică are obligaţia ca,
înainte de expirarea termenului
de valabilitate al actului de iden -
titate cu cel puţin 15 zile, să so li -
cite eliberarea unei noi cărţi de
identitate.

Serviciul Public Comunitar
Lo  cal pentru Evidenţa Per soa ne -
lor invită toate persoanele care au
împlinit vârsta de 14 ani şi nu de -
ţin acte de identitate, precum şi
pe cele ale căror acte de identitate

au termenul de valabilitate ex pi -
rat, să se prezinte la sediul Com -
p a rtimentului Evidenţa Per soa ne -
lor din Piaţa J.C. Drăgan nr. 5
Lu goj (sediul Poliţiei Mu ni ci piu -
lui Lugoj), pentru a solicita eli -
berarea cărţilor de identitate.

De asemenea, persoanele ca -
re sesizează neconcordanţe între
da tele din certificatele de stare ci -
vilă sau documentele cu care au
fă cut dovada adresei de do mi ci -
liu şi  cele înscrise în cărţile de
iden titate, precum şi persoanele
ca re nu s-au regăsit pe listele
elec torale sunt invitate să se pre -
zinte la Compartimentul Evi den -
ţa Persoanelor pentru clarificări.

Termenul de soluţionare a ce -
re rilor pentru eliberarea cărţii de
iden titate este de până la 30 de zi -
le, acesta putând fi prelungit cu
cel mult 15 zile.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Reprezentanţii Ministerului
Mun cii, Familiei şi Solidarităţii
So ciale au efectuat recent un
con trol în cadrul Direcţiei de
Asis tenţă Socială Comunitară.
Au fost verificate toate prestaţiile
şi serviciile desfăşurate de DASC
Lu goj. „Nu au fost găsite ne re -
guli, s-a solicitat doar separarea
pres taţiilor de servicii, în con cor -
danţă cu Ordonanţa de Guvern
Nr. 86”, a precizat şeful exe cu ti -

vului local. În acelaşi context,
pentru a combate marginalizarea
so cială şi a sprijini categoriile de -
favorizate, şeful executivului va
propune consilierilor locali creş -
terea plafonului pentru acordarea
tichetelor sociale de la 400 la 450
lei. În acelaşi timp, se va propune
majorarea valorii tichetelor, de la
90 la 100 lei. În prezent, la pla -
fonul existent, au beneficiat de
aceste tichete sociale 107 lu -
gojeni.

Orientarea profesională, ocuparea şi
angajarea unei persoane cu handicap

spor tul ca mijloc de recuperare,
dez voltând programe specifice.

Conform art. 33 din acelaşi
act normativ, autorităţile ad mi nis -
traţiei publice locale au obli gaţia
de a organiza, administra şi fi -
nanţa servicii sociale destinate
per soanelor cu handicap, în con -
diţiile legii.

În ceea ce priveşte orientarea
pro fesională, ocuparea şi an -
gajarea unei persoane cu han di -
cap, în actul normativ cadru, res -
pectiv Legea nr. 448/2006, re pu -
bli cată, la art. 72 şi următoarele,
se stipulează că orice persoană cu
handicap care doreşte să se in -
tegreze sau să se reintegreze în
mun că are acces gratuit la eva -

luare şi orientare profesională, in -
diferent de vârstă, tipul şi gradul
de handicap. Persoana cu han di -
cap participă activ în procesul
eva luării şi orientării pro fe sio nale,
are acces la informare şi la
alegerea activităţii, conform do -
rin ţelor şi aptitudinilor sale.

Beneficiază de orientare pro -
fe sională, după caz, persoana cu
han dicap care este şcolarizată şi
are vârsta corespunzatoare în ve -
derea integrării profesionale, per -
soa na care nu are un loc de mun -
că, cea care nu are experienţă pro -
fesională sau cea care, deşi în ca -
drată în muncă, doreşte re con -
versie profesională. Persoana cu
handicap sau, după caz, familia

ori reprezentantul legal al aces te -
ia este principalul factor de de ci -
zie cu privire la orientarea
profesională. 

În vederea asi gu ră rii ev a luării,
orientării, formării şi re conversiei
profesionale a per soanelor cu
handicap, au to ri tăţile publice au
obligaţia să ia ur mătoarele măsuri
specifice:

a) să realizeze/di versi fi -
ce/susţină financiar programe
privind orientarea profesională a
persoanelor cu handicap;

b)să asigure pregătirea şi for -
marea pentru ocupaţii necesare în
domeniul handicapului;

c)să coreleze pregătirea pro -
fesională a persoanelor cu han -

dicap cu cerinţele pieţei muncii;
d)să creeze cadrul necesar

pentru accesul la evaluare şi
orien tare profesională în orice
me serie, în funcţie de abilităţile
persoanelor cu handicap.

Persoanele cu handicap au
dreptul să li se creeze toate con -
diţiile pentru a-şi alege şi exercita
profesia, meseria sau ocupaţia,
pentru a dobândi şi menţine un
loc de muncă, precum şi pentru a
promova profesional. 

Angajarea persoanei cu han -
dicap în muncă se realizează în
ur mătoarele forme: pe piaţa li beră
a muncii; la domiciliu; în for me
protejate. Formele pro tejate de
angajare în munca sunt: loc de
munca protejat sau unitate
protejată autorizată. Persoanele
cu handicap angajate la domiciliu
beneficiază din partea an ga -
jatorului de transportul la şi de la
domiciliu al materiilor prime şi
ma terialelor necesare în acti vi -
tate,  precum şi al produselor fi nite
realizate. Unităţile protejate pot fi
înfiinţate de orice persoană fizică
sau juridică, de drept public sau
privat, care angajeaza persoane cu
handicap.

Unităţile protejate autorizate
be neficiază de scutire de plata ta -
xe lor de autorizare la înfiinţare şi
de reautorizare; scutire de plata a
im pozitului pe profit, cu con diţia
ca cel putin 75% din fondul ob ţi -
nut prin scutire să fie rein vestit
pen tru restructurare sau pen tru
ach iziţionarea de echi pa mente
teh nologice, maşini, uti la je, in sta -
la ţii de lucru şi/sau ame na jarea
locurilor de muncă pro te jate; alte
dre pturi acordate de au to rităţile
ad ministraţiei publice lo cale fi -
nanţate din fondurile proprii.

Buletine pentru minori

PROGRAM DE RELAŢII CU PUBLICUL

Preluare acte pentru cărţi de identitate:
Luni, marţi, joi şi vineri  -  10,00  -  14,00;
Miercuri                          -  10,00  -  17,00;
Eliberare acte:
Luni, marţi, joi şi vineri -  8,30  -  10,00;
Miercuri                           - 8,30  -  10,00 şi 14,00  -  17,00;
Program casierie
LUNI, MARŢI, JOI          8,00  -  15,00,
MIERCURI                       8,00  -  15,00  şi  15,30  -  17,00,
VINERI                              8,00  -  14,00.

Noi proiecte sociale la Lugoj

Creşte plafonul de acordare
a tichetelor sociale

Mai puţini şomeri la Lugoj
Şeful executivului lugojean a anunţat reducerea ratei şomajului sub
2%, ca urmare a suplimentării locurilor de muncă în municipiul Lugoj
cu 500 de noi oferte. „Acest lucru este foarte important pentru noi,
întrucât unul dintre principalele obiective pe care ni le-am propus, şi
anume asigurarea de noi locuri de muncă, este pe cale să se realizeze.
Dorim ca până în iunie anul viitor rata şomajului în municipiul Lugoj
să scadă la 1%”, a declarat primarul Francisc Boldea. L.S.

Spitalul Municipal
rămâne în categoria 4
LIVIU SAVESCU
Şeful executivului lugojean a avut recent o întâlnire cu
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, privind situaţia clasificării
spitalelor din judeţul Timiş: „După cum ştiţi, în acest moment
Spitalul Municipal Lugoj se încadrează la categoria 4, la fel ca
60% din spitalele din România. Sincer să vă spun, am fost
dezamăgit că nu am obţinut categoria 3, dar mi-am dat seama ca
nu aveam cum să obţinem această clasificare, având în vedere
faptul că spitale mari din ţară, cum ar fi cel de la Arad, au reuşit
cu greu să obţină categoria 3”, a declarat primarul Francisc
Boldea.

În acelaşi context, edilul-şef a anunţat sosirea la Spitalul
Municipal Lugoj a doi medici specialişti, care vor rămâne aici
timp de o săptămână, în vederea identificării unor soluţii optime
pentru modernizarea instituţiei. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Administraţia lugojeană va scoa te
la licitaţie, în cel mai scurt timp
posibil, următoarele obiec ti ve de
in vestiţii: reabilitarea Pie ţei Agro -
ali mentare „George Coş buc”, rea -
bilitarea iluminatului pu blic în Ci -
mitirul Ortodox de pe stra da Ca -
ransebeşului şi în Ci mi tirul Re -
format de pe strada Ja bă rului, noul
proiect de mo der nizare a Ştran du -

lui, mo der ni zarea cartierului
Ştrand, mo der ni zarea cartierului
Ţesători, ame najarea drumului de
acces spre noul cartier de locuinţe
de pe strada Timişoarei. 

De asemenea, mu ni ci pa -
litatea a emis deja ordinul de în -
ce pere a lucrărilor la sensul gi -
ratoriu de pe strada Huniade, la
intersecţia cu străzile Primăverii
şi Rosada.

LIVIU SAVESCU

Şeful executivului lugojean a
adop tat recent o serie de măsuri
me  nite să eficientizeze activitatea
Cen  trului de Adulţi şi Minori de
pe stra da Ion Vidu, astfel încât să
se în cadreze în standardele de
cost ne cesare unei ac tivităţi de
acest gen. În acelaşi con text, edi -
lul-şef a amintit despre sprijinul
acor dat Cen trului pentru Pre ve -

nirea Aban donului Şcolar „Sfân -
tul Ni colae”, înfiinţat de Mi tr o -
po lia Ba natului pe strada V.V.
De   la ma rina. „Împreună cu Pro  to -
po piatul Lu goj, dorim să iniţiem
un nou pro iect social. Va fi rea -
bilitată clă direa fostei „Fla mura”
de pe stra da V. V. Dela marina în
care am dori să se în fiin ţeze o
gră di ni ţă sub tutela  Bi sericii Or -
to do xe”, a mai spus pri marul
Francisc  Bol dea.

Licitaţii pentru noi lucrări de investiţii

Aparate
pentru
fitness 
în parcurile 
din Lugoj
LIVIU SAVESCU
Pentru a ne încadra în
programul „Sănătate pentru
toţi”, prevăzut şi în cadrul
Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Lugoj, ad mi nis -
tra ţia locală va achiziţiona în
pe ri oa da următoare unul sau
mai multe seturi formate din
12 aparate pentru fitness. 

Acestea vor fi amplasate
în parcurile centrale din oraş. 

„Prin acest program do rim
să încurajăm practicarea
sportului şi a activităţilor
fizice într-un mod accesibil
tuturor”, a menţionat primarul
Francisc Boldea.
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Primarul Municipiului
Lu goj s-a întâlnit la sfâr -
şi tul lunii mai cu o de le -

ga ţie din oraşul Pancevo, Ser -
bia. Delegaţia a fost compusă
din Miodrag Lazić şi Zoran
Bo zanić, în calitate de re pre -
zen tanţi ai firmei JKP Grejanje
din Pancevo, al cărei acţionar
unic este Primăria oraşului
sârb. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Din partea municipalităţii lu go -
jene, au participat la discuţii edi -
lul-şef, alături de Liviu Savescu,
şe ful Biroului Management Pro -
iecte-Programe. Tema abordată a

fost realizarea unui proiect trans -
frontalier pentru asigurarea apei
cal de folosind panouri solare în câ -
teva unităţi de învăţământ din Lu -
goj, respectiv asigurarea apei cal de
pentru 3.000 de apar ta men te din
Pan cevo. „În zilele ur mă toare,
vom stabili membrii echi pei de
pro iect, astfel încât la sfâr şi tul lunii
iunie să putem depune pro iectul.
În condiţiile în care par tea sârbă
este lider de proiect, pro porţia de
fi nanţare este de 70% pentru ora -
şul Pancevo şi 30% pentru Mu ni -
cipiul Lugoj. Va loarea totală a pro -
iectului este de 1 milion Euro, din
care 300 mii vor reveni mu -

nicipalităţii lu gojene. Contribuţia
proprie este de 15% pentru partea
sârbă, res pectiv 2% pentru noi.
Este primul proiect în domeniul
energetic pe care intenţionăm să îl
depunem”, a precizat şeful exe -
cutivului lu gojean. 

Pentru stabilirea detaliilor le -
ga te de depunerea proiectului, o
de legaţie a municipalităţii lugo -
je ne a efectuat la rândul său o vi -
zită în oraşul sârb la mijlocul lu -
nii iunie.

Următorul proiect în acest
do meniu vizează amenajarea
unui parc fotovoltaic în mu ni ci -
piul Lugoj.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Executivul lugojean a finalizat
re cent expunerea de motive şi
pro iectul de regulament pentru
par cările de reşedinţă din mu ni -
ci piul Lugoj. Necesitatea acestui
proiect a intervenit ca urmare a
numărului mare de autoturisme
din oraş şi a locurilor limitate de
parcare, fiind solicitat în nu -
meroase rânduri de către ce tă -
ţenii oraşului. 

Conform acestui regulament,
pot închiria parcări de reşedinţă
deţinătorii de autoturisme aflaţi
în apropierea unei parcări
amenajate de către Primăria
Lugoj şi care au în proprietate un
autoturism cu inspecţia tehnică
periodică la zi şi nu mai deţin un
alt loc de parcare sau garaj. În

ANDREEA MĂRGINEANŢU
La sfârşitul săptămânii trecute,
şeful executivului lugojean a
purtat o serie de discuţii cu re pre -
zentanţii Hidroconstrucţia, res -
pectiv cu proiectanţii din capitală.
„Au fost modificate mul te as -
pecte din proiectul iniţial, aspecte
omise în mo mentul realizării
proiectului. În special sunt vizate
aspecte legate de alimentarea cu
apă pe noua magistrală a car tie -
relor Micro I, II, III, IV şi V, res -
pec tiv a le găturii dintre Uzinele
de Apă Nr. 1 şi 2. A fost astfel su -
plimentat de la 19 la 66 numărul

de cămine, pentru ca atunci când
apare o ava rie să se poată in ter -
veni doar în zona respectivă. De
asemenea, a fost necesară mul ti -
pli carea reductoarelor de pre -
siune, la fel cum a apărut ne -
cesitatea ca pe unele străzi con -
ductele de ali men tare să fie am -
plasate pe am bele părţi, pentru că
altfel ar fi ne cesare prea multe
traversări. Toate aceste cantităţi
supli men tare se vor reglementa
prin note de renunţare la lucrările
care nu se execută în cadrul
proiectului”, a precizat primarul
Francisc Boldea.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Pentru eficientizarea activităţii în
ca drul Compartimentelor Ca das -
tru şi Agricol, administraţia locală
a organizat concursul pentru ocu -
pa rea postului de şef Birou Ca das -
tru şi Agricol. În urma exa me nu -
lui, postul a fost ocupat de doamna
La vinia Cecilia Leu, absolventă a
Uni versităţii de Ştiinţe Agricole şi
Me dicină Veterinară a Banatului
Ti mişoara, specialitatea Agricol-
Ca dastru. „Ne-am bucurat că a ve -
nit un cadru tânăr care cred că va
im prima un suflu mai energic în
ca drul biroului”, a precizat edilul-
şef. De asemenea, în vederea efi -
cien tizării Serviciului Public Pieţe,

Târ guri, Oboare, în cadrul şedinţei
de executiv de marţi, 14 iunie, a
fost solicitată o analiză a activităţii
acestui serviciu: „Nu sunt de acord
ca serviciile pendinte de Primărie
să nu fie eficiente, adică să lucreze
pe minus. Vreau să precizez că, în
contextul în care au fost realizate
investiţii serioase în societăţi
precum Meridian 22 sau Salprest,
ambele sunt în prezent pe plus.
Acelaşi lucru l-am solicitat şi din
partea Serviciului Public Pieţe,
Târguri, Oboare. Urmează ca, în
baza bilanţului pe care îl vom
realiza, să stabilim şi măsurile care
se impun”, a subliniat domnul pri -
mar.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Cea de-a doua etapă de reabilitare a
reţelei de canalizare în mu ni ci piul
Lugoj va demara la începutul lu nii
iulie. Aceasta cuprinde stră zile:
Avram Iancu (430 m), Par ti za nilor
(420 m), Tudor Vla di mi rescu
(1.000 m), Sirul Islazului (680 m),
Dunării (180 m), Smâr dan (270 m),
Gh. Şincai (300 m), Ro manilor
(700 m). Termenul de fi nalizare a
lucrărilor este luna septembrie. 

În ceea ce priveşte mo der ni za -
rea reţelei de alimentare cu apă, în
pre zent, 38 de muncitori lucrează
pe străzile Făgetului, Brânduşelor,
13 Decembrie, Cloşca, Crişan şi
car tierul Micro I. Lucrările vor

con tinua pe două trasee, pentru în -
chi derea inelului, respectiv: Cloş -
ca – Crişan – str. Timişoarei – Po -
dul Pietonal – Uzina Nr. 2; 13 De -
cem brie – traversarea străzii 20
De cembrie în dreptul Poştei –
Splaiul C. Coposu – str. Ro ma ni -
lor – Uzina Nr. 2. Pentru a nu de -
ran ja traficul auto pe unele străzi,
cir culaţia va fi închisă doar pe tim -
pul nopţii. În paralel, se lucrează la
modernizarea reţelei de ali men ta re
cu apă pe străzile Oltului, Sal câ -
milor, Brânduşelor, Comuna din
Paris, V. Alecsandri, C. D. Loga.
To todată, în această perioadă se
montează pompele pentru cele şase
foraje deznisipate până în prezent. 

Administraţia lugojeană a fi -
na  lizat până la începutul lunii
iu nie lucrările de modernizare
/ reabilitare a fântânilor forate
din oraş. Astfel, au fost rea bi -
li tate 17 fântâni la care se
adau gă cele 11 de anul trecut,
în total fiind reabilitate 28.
Ur mează ca în semestrul II al
ace s tui an şi primul semestru
al anului viitor să se rea -
biliteze ultimele 10 fântâni
rămase. L.S.

cazul în care rămân disponibile
lo curi de parcare acestea pot fi
atri buite ulterior posesorilor de
au toturisme care au deja un loc
de parcare sau garaj. Contractele
de închiriere a acestor parcări se
vor atribui în urma unei licitaţii
pu blice cu strigare. Preţul de por -

nire al licitaţiei va cuprinde ta ri -
ful de închiriere al terenului, la
care se adaugă valoarea dotărilor
existente pentru fiecare parcare.

Regulamentul va fi supus
dez baterii şi aprobării Consiliului
Lo cal Municipal în şedinţa din
lu na iulie.

AUREL JURUBIŢA
Lucrările de asfaltare pe Podul de
Fier au fost finalizate la sfârşitul
lu nii mai. De asemenea, s-au
efectuat mar cajele pietonale de la
capetele Po dului. „În paralel,
împreună cu Di recţia Apelor
Române, se vor fina liza şi
lucrările de modernizare a albiei
râului Timiş pe tronsonul cu prins
între cartierul Ştrand şi Po dul de
Beton. Toate cele 40.000 de tone
de piatră au fost deja aduse, ur -
mând sa fie adus şi pământ ve -
getal. Următoarea operaţie va fi
ta lu zarea malului râului Timiş”,
pre ci zează Francisc Boldea,
primarul Mu nicipiului Lugoj. 

În paralel, se execută lucrări
de dalare pe tronsonul cuprins
între Podul de Fier şi Cartierul
Ştrand.

În acelaşi context, Primăria
Mu nicipiului Lugoj va organiza
un con curs de soluţii urbanistice
în ur ma căruia urmează sa fie
ame na ja tă faleza de pe malurile
Ti mişului. La concurs sunt
invitaţi să participe toţi arhitecţii
din ţară, iar ame na jă rile vor fi
realizate pentru ambele ma luri,
pornind din zona Ştrand si ter -
minând cu pasajul pietonal de pe
Splaiul 1 De cem brie. Faleza va
tre bui să fie ame najată astfel
încât să cuprindă aran jamente
florale, pistă pentru biciclete,
debarcader şi zonă de agrement.
„Soluţia câştigătoare va trebui să
pună în valoare cele trei sau patru
poduri peste Timiş, in cluzând şi
pasarela pietonală care se va
construi în zona Ştrand”, a pre -
cizat primarul Francisc Boldea.

Pubele noi pentru localitatea Tapia
Administraţia lugojeană, cu sprijinul societăţii locale de salubritate
„Salprest” SA, a achiziţionat recent încă 300 de pubele. Acestea
urmează să fie utilizate pentru înlocuirea pubelelor distruse,
precum şi pentru extinderea colectării moderne a deşeurilor în satul
Tapia. A.M.

Proiect transfrontalier cu
administraţia din Pancevo

Parcări de reşedinţă la Lugoj

Măsuri pentru o activitate eficientă S-au reabilitat
fântânile
forate

Lucrările la Staţia de Epurare
aproape de final
Lucrările de modernizarea a Staţiei de Epurare se află deja în stadiul
final. „Din păcate însă, întâmpinăm o problemă foarte complicată, aceea
că titularul privind alimentarea cu energie electrică a noii staţii este
societatea Meridian 22. Aceasta nu dispune de fondurile necesare în
vederea creşterii puterii de la 200 KW existenţi la 800 KW necesari.
Ca atare, este necesară construirea şi montarea a două transformatoare,
pentru care noi trebuie să asigurăm fondurile necesare. Prin urmare, voi
propune Consiliului Local transferarea, pe perioada executării lucrărilor,
a contractului de alimentare cu energie electrică a Staţiei de Epurare,
urmând ca la finalizarea lucrărilor, contractul să revină societăţii
Meridian 22”, a explicat primarul Francisc Boldea. A.M.

Continuă lucrările de reabilitare a reţelelor
de alimentare cu apă şi canalizareModificări în proiectul 

de reabilitare a reţelei 
de alimentare cu apă

Asfaltări pe Podul de Fier şi concurs
de soluţii pentru faleza râului Timiş
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În anul 2003, maestrului
Re mus Taşcău i s-a de cer -
nat TITLUL DE CE TĂ -

ŢEAN DE ONOARE AL MU -
NICIPIULUI LUGOJ pentru
vasta activitate muzicală şi
pen tru promovarea pe plan in -
ternaţional a imaginii cul turale
a Lugojului şi Ba natului.

RAMONA ŢĂRANU

Remus Taşcău s-a născut la data
de 7 noiembrie 1944 în lo ca li -
tatea Margina, judeţul Timiş.
Este absolvent al Con se r va to ru -
lui de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca, promoţia 1967.
Din anul 1968 este dirijorul
Corului „Ion Vidu” Lugoj. Din
1970 este director al Şcolii de
Muzică şi Arte Plastice Lugoj.

În colaborare cu Filarmonica
de Stat „Banatul” din Timişoara
şi Filarmonica de Stat „George
Enescu” din Bucureşti şi în co -
laborare cu dirijorii Mihai Bre -
diceanu, Nicolae Boboc, Remus
Georgescu, Peter Oschanitzki,
Gheorghe Costin şi David Delta

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI 

Maestrul Remus Taşcău

Gyer (SUA) au fost realizate lu -
crările vocal-simfonice:
Requiem-ul de Giuseppe Verdi,
Sim fonia a IX-a de Ludwig van
Beethoven, Acis şi Galatea de
Georg Frie drich Händel, Fantezia
pentru pian, cor şi orchestră de
Ludwig van Beethoven, Orfeu şi
Euri dice de Ch. W. Gluck, Missa
de încoronare de Wolfgang Ama -
deus Mozart.

A susţinut concerte în săli,
spa  ţii şi ambianţe celebre ca: Ate -
neul Român din Bucureşti, Sala
Ra diodifuziunii Române din Bu -
cu reşti, Auditorium Stra vinski
din Montreux, Sala Ope rei din
Var na, Studioul Ra diodifuziunii
din Novi Sad, Bazi lica Santa Ma -
ria în Trastevere din Vatican, Ba -
zi lica San Leo nardo din Venetia,
Ca tedrala din Mainz, Catedrala
Saint Pierre du Martroi din Or -
léans, Catedrala St. Pius din
Mün chen, Sala Poi rel şi Ca -
tedrala Le Temple din Nancy,
Place Stanislas din Nancy.

În 1973 este laureat al Fes -
tivalului Internaţional Coral de la

Varna, Bulgaria. În 1994 a ob ţinut
premiile I şi III la Festivalul Co ral
Internaţional din Karditsa,
Grecia. Este laureat, în anul 1997,
cu calificativul „Foarte Bine”, la
Concursul Coral In ter na  ţional din
Montreux, Elveţia. În 1999 a
dobândit premiul III la Con cursul
Coral Internaţional din
Llangollen, Ţara Galilor. A ob -
ţinut premiul II şi medalia de ar -
gint la Festivalul Coral In ter na ţio -
nal din Preveza, Grecia (2000),
iar în 2007 Locul II la Fes tivalul
Internaţional Coral Voix du
Monde de la Nancy, Franţa.

Maestrului Remus Taşcău i se
conferă în anul 1974 Ordinul
„Me ritul Cultural” pentru rea li -
zări muzicale excepţionale în do -
me niul muzicii corale. Fundaţia
Co rală „Madrigal - Marin Con -
stantin”, sub egida Ministerului
Culturii şi a Ministerului Edu ca -
ţiei Naţionale acordă în anul
2000 Corului „Ion Vidu” şi di -
rijorului Remus Taşcău Premiul
Internaţional „Alexandru Paş ca -
nu” pentru merite excepţionale în

activitatea corală. Din anul 1998
este vicepreşedintele Aso cia ţiei
Naţionale Corale din România.

În data de 10 decembrie 2007,
la propunerea Ra dio di fu ziu nii
Române, Corul „Ion Vi du”, sub
bagheta maestrului Re mus Taş -
cău, a susţinut un concert cu pu -
blic în Biserica Ortodoxă „Ador -
mi rea Maicii Domnului” din Lu -
goj, reprezentând Ro mâ nia în ca -
drul proiectului Uniunii Eu ro pene
de Radio - Ziua Spe cia lă de Cră -
ciun - 2007, concert pre luat şi di -
fu zat de 25 de ra dio di fu ziuni din
Euro pa, Canada şi Noua Zee lan -
dă. Premii în ţară: Premiul I, per -
manenţă absolută la toate con -
cursurile şi fes ti va lurile de gen.

La 20 decembrie 2010, cu
ocazia tradiţionalului Concert de
Crăciun de la Universitatea Eu -
ropeană Drăgan, corul dirijat de
maestrul Remus Taşcău a primit
Diploma de Excelenţă a Mi -
nisterului Culturii, acordată pen -
tru „conservarea, susţinerea şi
promovarea patrimoniului cul tu -
ral naţional”.

ADRIANA WEIMER
Biblioteca Municipală Lugoj, în
co  laborare cu Galeria „Pro Arte”
Lu  goj şi Cenaclul & Revista
„BANAT” Lugoj, a deschis o in -
te re santă serie de lansări de carte:
elevi, tineri autori de literatură,
fapt care ne face să privim cu op -
ti mism viitorul literaturii române,
vii torul lite raturii bănăţene. Este
vor ba des pre tânăra scriitoare De -
ni sa Roşca, elevă în clasa a XI-a
la Colegiul Naţional „Coriolan
Bre diceanu” din Lugoj, care şi-a
lan sat joi, 9 iunie, orele 17.00, la
Ga leria „Pro Arte”, superba carte
de poveşti „Peripeţiile Ham ste ru -
lui Şumi”, excelent ilustrată de au -
toare, carte prezentată cu ge ne ro -
zi tate de prof. Ela Iakab, prof. Si -
mona Avram şi jurnalistul Cristian
Ghi nea; mo de rator Henrieta Sza -
bo. Colega De nisei, Raluca Maria
Ola riu, a susţinut un microconcert

Din aceeaşi serie a lansărilor unor
vo lume semnate de elevi, tineri
autori de literatură, face parte şi
lan sarea microromanului „Copilul
de la catedră”, cartea tânărului
scrii tor Gabriel Iosa, elev în clasa a

Volumul de poezii „Venerând tran -
da  firul presat într-o carte” al poe tu -
lui Ciprian Muntean a apărut de cu -
rând, în condiţii grafice deo se bite,
la Editura Nagard Lugoj. Au to rul
ţine să mulţumească şi pe aceas  tă
cale Consiliului Local al Mu  ni ci -
piului Lugoj şi domnului Pri  mar,
prof. ing. Francisc Con stan  tin Bol -
dea, pentru sprijinul fi nan  ciar acor -
dat la editarea cărţii, pre  cum şi
dom nului prof. Simion Dă  nilă pen -
tru Prefaţa cărţii: „Prin abor darea cu
ta lent şi inteligenţă a te  m ei iubirii,
des pre care, aparent, nu mai e nimic
nou de spus, prin pros  peţimea ima -
gi nilor poetice, prin asociaţiile ine -

Festivalul de Poezie şi
Muzică Folk „Aproape 
de inima ta”
ADRIANA WEIMER
Cenaclul „Anotimpuri” al Casei de
Cul tură a Municipiului Lugoj a or -
ga nizat în cursul lunii mai, pe sce -
na Teatrului Municipal „Traian
Gro zăvescu” Lugoj, cea de a doua
edi ţie a Festivalului de Poezie şi
Mu zică Folk „Aproape de inima
ta”. Au recitat din lirica proprie
poe ţii: Laurian Lodoabă, George
Po povici, Ion Oprişor, Constantin
Bui ciuc, Adriana Weimer, Ionel
Pa nait, Remus V. Giorgioni, Ni co -
lae Toma, Anda Maria Neagoe,
Gheorghe Busuioc, Arcadie Chis -
baum, Lucreţiu Epure, Ionel Peia.
Au susţinut recitaluri cantautorii:
Cristian Buică, George Popovici,
Corina Ignea, Vasile Gondoci.
Mo deratorii acestei întâlniri de su -
flet au fost: Ion Oprişor şi Cristian
Ghinea.

Ziua Eroilor marcată la Lugoj
AUREL JURUBIŢĂ

Primăria Municipiului Lugoj în colaborare cu Garnizoana Lugoj au or ga ni -
zat joi, 2 iunie, o serie de manifestări închinate Zilei Eroilor. Acţiunile au
de  marat la ora 12, cu tragerea clopotelor, după care coloana oficială s-a de -
pla   sat la Monumentul Alfa şi Omega, unde a avut loc un ceremonial re li gios
şi au fost depuse coroane de flori. Evenimentul a strâns în jurul mo nu  men -
tului câteva sute de lugojeni, care au admirat mai bine de o jumătate de oră
de filarea militarilor şi prestaţia fanfarei municipiului. Următoarea opri re a
fost în Cimitirul Ortodox de pe strada Făgetului, la mormântul ge neralului
erou Dimitrie Tocineanu şi la Monumentul Eroilor, unde slujba re li gioasă a
fost oficiată de Prea Onoratul Părinte Ioan Cerbu, Protopopul Lugojului.

Denisa Roşca şi „Peripeţiile
Hamsterului Şumi”

rock. La acest eveniment literar,
ne-am bucurat enorm să con sta -
tăm interesul pentru literatură al
tinerei generaţii, dovedit şi prin
pre zenţa în sală a unui mare nu -
măr de elevi. Trebuie să men ţio -
năm că Denisa Roşca şi colega ei
Ra luca Maria Olariu au fost pre -
miate pentru poezie la mai multe
ediţii ale Concursului de Poezie
din cadrul Festivalului „Lucian
Bla ga” organizat anual de Bi blio -
teca Municipală Lugoj. Felicitări
şi multe succese literare.

Gabriel Iosa, „Copilul de la catedră”
XII-a la Colegiul Naţional „Co -
riolan Brediceanu” din Lugoj, lan -
sare care a avut loc joi, 16 iunie,
orele 17.00, în Sala de Consiliu a
Tea trului Municipal „Traian Gro -
zăvescu” Lugoj. Cartea a fost pre -
zen tată de prof. Ela Iakab, jur na -
lis tul Cristian Ghinea şi elevul Dan
Damian, colegul lui Gabriel; mo -
derator Henrieta Szabo. Acest eve -
niment cultural a fost organizat de
Biblioteca Municipală Lugoj, în
colaborare cu Casa de Cultură a
Municipiului Lugoj şi Cenaclul &
Revista „BANAT” Lugoj. A.W.

Ciprian Muntean, „Venerând
trandafirul presat într-o carte”

di te de termeni şi idei, prin ca den -
ţele pe care citi to rii sunt invitaţi să
le descopere sin guri, Ciprian Mun -
tean se pre zintă cu acest volum ca
un poet ma tur, for mat, consacrat, a
cărui evo luţie me rită a fi urmărită
în con tinuare.” A.W.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Executivul lugojean va demara
în scurt timp un nou program de
reabilitare a lăcaşurilor de cult
din municipiu. 

„Deşi de la pre luarea man -
datului de primar am sprijinit în
fiecare an toate bi sericile din
Lugoj, suma totală alocată în
acest scop fiind de peste 300.000
lei anual, dorim ca în următorii
doi ani să extindem colaborarea
cu lăcaşurile de cult. Am în
vedere aici Hotărârea de Guvern
Nr. 1273/2005, prin care lăca -
şurile de cult sunt centre spi ri -
tuale ale comunităţii locale. Prin
urmare, propun o dezbatere pu -
blică, pe tema noului program de
reabilitare, consolidare şi restau -
rare a bisericilor din mu nicipiu.

Dezbatere publică pentru reabilitarea
bisericilor din municipiu

Programul urmează să se de -
ruleze în baza unui protocol pe
ca re îl vom semna, pentru în ce -
put, cu Arhiepiscopia Orto doxă a
Banatului. Fondurile ne cesare
vor fi asigurate din bu getul local,
precum şi din alte fonduri legal
constituite”, a de clarat primarul
Francisc Boldea.

Programul de reabilitare,
con   solidare şi restaurare a
bisericilor cuprinde următoarele
obiective: restaurarea monu -
mentului „Sf. Nicolae”, con -
struc ţia Bisericii din cartierul
Cotu Mic, construcţia Bisericii
din Cartierul Josif Constantin
Dră gan, reabilitarea Bisericii din
Tapia-Armădia, respectiv a Bi se -
ricii din Măguri, reabilitarea Bi -
sericii din Dealul Viilor.
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Continuare 
din pag. 1

Peste 18.000 de persoane au fost
pre  zente pe platoul Casei de Cul -
tură a Sindicatelor în timpul ce lor
trei zile ale „Sărbătorii Berii”. Mo -
mentele de maximă au dienţă au
fost la concertul sus ţinut du mi ni că
sea ra de trupa HI-Q, res pec tiv vi -
neri seara la spec ta co lele sus ţi nute
de soliştii de mu zi că po pu la ră, un -
de capul de afiş a fost re pre zentat
de în dră gitul in ter pret Pe trică Moi -
se. Una din tre atrac ţiile sărbătorii
a fost şi fo cul de ar tificii din ultima
seară a ma ni fes tă rii. În jurul orelor
23.30, timp de 20 de minute ce rul
ora şu lui a fost lu minat de un spec -
ta cu los foc de artificii.

Pentru lugojeni, Sărbătoarea
Berii a fost un bun prilej de a pe -
tre ce câteva zile de distracţie, mai
ales că cei mai mulţi au avut par -
te de un week-end prelungit, bu -
curându-se de o zi liberă în plus de
Rusalii: „Am venit în fie care
seară, deşi vineri şi sâmbătă vre -

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Reunite sub sloganul „Zilele co pi -
lă  riei”, manifestările organizate de
Pri  măria Municipiului Lugoj, în co -
la borare cu Clubul Copiilor Lu goj
şi Clubul Sportiv Şcolar, s-au des -
fă şu rat în perioada 31 mai - 1 iunie.

Timp de două zile, cei mici au
avut prilejul să participe la diferite
jo curi şi concursuri. Programul ma -
ni festărilor a debutat în data de 31
mai, cu un concurs de şah găzduit
de Clubul Copiilor. În paralel, la
Sta dionul Municipal, s-a desfăşurat
Cupa 1 Iunie la fotbal, structurată
pe două categorii de vârstă. De ase -
menea, Sala Sporturilor Ioan Kunst
Ghermănescu a găzduit Cupa 1
Iunie la volei.

1 Iunie a fost însă de departe
ziua cea mai încărcată cu surprize
pen tru micuţii lugojeni. Ma -
nifestările au debutat încă de di mi -
nea ţă, cu Crosul 1 Iunie, desfăşurat
la Stadionul Municipal. Cele mai
mul te acţiuni dedicate micuţilor s-
au desfăşurat pe Platoul Casei de

Cul tură a Sindicatelor, între orele
11-14. Aici a avut loc un reuşit
spec tacol artistic, în paralel cu di fe -
rite ateliere de creaţie pentru copii,
pre cum şi jocuri sportive. Cei mici
au putut alege între picturile pe faţă,
de sene pe asfalt, confecţionarea
coi furilor pentru petrecere, de co ra -
rea unor obiecte, precum şi se cre -
tele magiei hârtiei. Nu a lipsit nici
tradiţionalul clovn, care i-a încântat
pe copii cu baloane, dulciuri şi jo -
curi specifice. Câştigătorii con cur -
su rilor şi ai competiţiilor sportive
au fost recompensaţi cu diplome,
me dalii şi premii. De asemenea, to -
ţii copiii participanţi au primite pla -
se cu dulciuri şi surprize. „Din bu -
ge tul local am alocat Clubului Co -
piilor suma de 9,5 mii lei pentru or -
ga nizarea Zilei de 1 Iunie. Au fost
pro curate toate materialele nece sare
desfăşurării acţiunii, pentru că
dorim sa fie o adevărată sărbătoare
pen tru cei mici”, a precizat pri ma -
rul Francisc Boldea. 

Prezenţi în număr mare la ac -

Sărbătoarea Berii şi Ruga
din cartierul Micro V au
însufleţit oraşul
Lugojenii au avut parte de un week-end plin de muzică bună şi aer de sărbătoare

mea nu a fost chiar bună. Dar ne-
am încălzit cu muzică bună, bere
şi mai ales distracţie multă”, ne-a
spus Gabriel P. „E foarte bi ne, mă
bucur că avem unde să ie şim, mai
ales că şi pentru copii es te un prilej
de distracţie. Au luat la rând ma şi -
nu ţele, trenuleţul şi toboganele şi
sunt foarte în cân taţi”, a mărturisit
şi Ileana S.

Conform datelor furnizate de
or  ganizatori, lugojenii au con su -

mat 2.880 de doze si 105 bu toaie
de bere. În total, par ti cipanţii la
pe trecerea din centrul oraşului
au con sumat 8.990 de litri de
bere. Ci fra din acest an este
puţin mai mică decât cea în re -
gistrată anul tre cut, în condiţiile
în care cele mai multe vânzări s-
au făcut în seara zilei de du mi -
ni că, atunci când vre mea
favorabilă a scos din casă mii de
lugojeni.

Locuitorii cartierului Micro V
au avut parte de o după-amiază de
muzică şi bună dispoziţie. Du mi -
nică, 12 iunie, cu prilejul Hramului
Bisericii „Pogorârea Sfântului
Duh”, în parcul din cartier s-a des -
făşurat tradiţionala rugă. Ma ni fes -
tările au început după  Vecernie şi
au continuat până seara târziu. 

Toţi cei prezenţi au avut parte
de vreme bună şi s-au bucurat de
spectacole artistice. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Acţiunea de dezmembrare a te re -
nurilor din zona străzii Ti mi -
şoarei se află deja în fază finală.
Prin urmare, în scurt timp, se va
putea organiza licitaţia pentru
aceste loturi de teren, aşa cum a
fost deja organizată licitaţia pen -
tru ultimele cinci garaje de pe
strada Viorelelor. Alte terenuri
care vor fi scoase în curând la li -
citaţie sunt cele din zona străzii
Herendeşti.

În ceea ce priveşte terenurile
din zona străzii Timişoarei, mu -
ni cipalitatea lugojeană a în tre -
prins o serie de măsuri pentru ur -
gentarea vânzării terenurilor
preluate de la Ministerul Apărării
Na ţionale. Astfel, a fost demarată
pro cedura pentru lucrarea ca -
dastrală „Dezmembrarea te re -
nurilor rezultate în urma lotizării
conform PUZ-ului - zona MAN”,
iar tinerii din Lugoj vor putea să
primească în acest an loturi pen -
tru construcţia de locuinţe. Din
cele 107 loturi existente, opt se
men ţin în litigiu, celelalte 99 de
lo turi urmând să fie scoase la li -
citaţie. Suprafaţa fiecărui lot este
de 300 – 450 mp. Trei dintre lo -

turi sunt destinate construirii de
locuinţe colective.

La licitaţie vor putea par ti ci -
pa lugojenii care doresc să îşi
con struiască o locuinţă, indi -
ferent că au sub 35 de ani sau
peste 35 de ani, dar vor primi te -
ren gratuit cei care, pe baza
declaraţiilor notariale, dovedesc
că atât ei cât şi părinţii nu au pro -
prietăţi.

Actele se depun la Primărie
Toţi cei interesaţi vor putea de pu -
ne cerere pentru atribuirea unui
lot de teren. Cererea-tip îm preu -
nă cu actele necesare (copie cer -
ti ficat de naştere, copie carte de
iden titate, declaraţia soli ci tan -
tului pe propria răspundere în ca -
re se menţionează că nu deţine
sau nu a deţinut în proprietate o
lo cuinţă sau un teren destinat
con struirii unei locuinţe) pentru
acor darea unei suprafeţe de teren
con form legii 15/2003, privind
spri jinul acordat pentru con -
struirea unei locuinţe proprietate
per sonală, se depun la Com -
partimentul Relaţii cu Publicul,
camera 7, parter, din cadrul Pri -
măriei Municipiului Lugoj.

1 Iunie cu multe surprize pentru copiii lugojeni

ţiu nile organizate de ziua lor, copiii
s-au bucurat din plin de surprizele
pr e gătite: „E foarte frumos aici. Cel
mai mult mi-a plăcut de clovn, dar
am participat şi la concursul de de -
sene pe asfalt. Am desenat un parc
mare şi frumos în care se joacă toţi
copiii din Lugoj”, ne-a spus Alina,
o fetiţă de doar 4 anişori. Pentru cei
mai mari, punctul de atracţie a fost
spectacolul artistic, dar şi com pe ti -
ţiile sportive la care au participat:
„Am participat la Cupa 1 Iunie la
fotbal şi a fost foarte frumos. Aş
vrea ca astfel de acţiuni să aibă loc
mai des, chiar dacă ziua noastră e
doar o dată în an”, ne-a spus şi
Raul, elev în clasa a VI-a. 

De la petrecere nu au lipsit însă
nici părinţii, care i-au însoţit pe cei
mai mici dintre sărbătoriţi: „Am
venit cu cei doi copii, dintre care
cea mică are doar un anişor. Nu
cred că înţelege ea prea multe, dar
văd că este foarte încântată, mai
ales de clovn şi de baloane”, ne-a
spus Ioana S.

Teren pentru tinerii lugojeni

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Administraţia lugojeană va de -
ma ra o nouă campanie de mo der -
nizare a uni tăţilor de învăţământ
preu ni ver sitar. „Având în ve de re
slaba im pli ca re a Ministerului
Edu caţiei şi Cer ce tării, respectiv
a In spectoratului Şco lar Judeţean
în mo dernizarea uni tăţilor şco -
lare din ju deţ, ne pro pu nem ca
din bugetul lo cal şi din al te fon -
duri legale să con tribuim la rea  -
bi litarea şcolilor din municipiu.
Aceas ta presupune printre al tele
mo   dernizarea sistemelor de în -
căl zi re, precum şi amenajarea
curţi lor şco lilor. Vom con tribui şi
la procesul de educaţie prin acor -
darea burselor mu  ni ci pa le”, a
sub liniat şeful exe cu tivului lo cal.
Pen tru stabilirea de ta liilor şi a
prio  rităţilor, primarul Fran cisc
Bol  dea a convocat o şe din ţă cu
toţi di rec torii unităţilor de în vă -
ţă mânt, pen tru ziua de vineri, 17

iu  nie. „Ne pro punem ca în ur -
mătorii doi ani să reu şim mo der -
nizarea tu tu ror uni tă ţi lor de în vă -
ţământ preu ni ver sitar”, a adăugat
edilul-şef.

Creşă pentru copii în Lugojul
German
Executivul lu go jean inten ţio nea -
ză adoptarea unor mă suri în ve -
de rea asigurării lo cu ri lor ne ce -
sare în creşele din mu ni ci  piu.
Ast fel, în baza solicitărilor ce  tă -
ţe nilor, primarul municipiului va
pro pune Consiliului Local în fiin  -
ţarea unei noi creşe în Lugojul
Ger  man, în condiţiile în care cele
două creşe existente în prezent
func   ţionează în Lugojul Român.
Lo   caţia urmează să fie aleasă la
Gră   diniţa PN 1 sau Grădiniţa PN
7. Noua creşă va pune la dis po zi -
ţia  pă  rinţilor 20 de locuri. În
acest scop a fost alocată suma de
25.000 lei.

Campanie de reabilitare a şcolilor 
şi grădiniţelor din Lugoj

A început
asfaltarea
străzii
Hezerişului
ANDREEA MĂRGINEANŢU
La începutul lunii iunie au de -
marat lucrările de amenajare a
rigolelor pe strada Hezerişului,
unde au fost întâmpinate pro ble -
me din cauza poziţionării liniei
de înaltă tensiune, respectiv a
con ductelor de gaz metan. În
paralel, se desfăşoară lucrările de
pregătire a asfaltării străzii
Hezerişului.

De asemenea, în aceste zile
se finalizează lucrările de pie -
truire pe strada Islazu Mic, unde
este aşteptată o echipă a In -
spectoratului de Stat în Con -
strucţii, care să aprobe asfaltarea.

Cea de-a treia etape de mo -
dernizare prin asfaltare a stră -
zilor din municipiu va demara la
în ceputul lunii iulie. Programul
cuprinde 20 de străzi, care se
adaugă celor 40 asfaltate sau în
curs de asfaltare. „Vom avea în
vedere inclusiv aleile dintre
blocurile de locuinţe”, a subliniat
edilul-şef.
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

în Municipiul Lugoj
Nr. 83 din 26.05.2011
Art. 1. - Se aprobă Planul de analiză şi acoperire

a riscurilor în municipiul Lugoj, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.
84 din 27.05.2010 privind aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor în Municipiul Lugoj.

ACOPERIREA RISCURILOR
1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de

protecţie-intervenţie
Elaborarea concepţiei de desfăşurare a

acţiunilor de protecţie-intervenţie constă în
stabilirea etapelor şi a fazelor de intervenţie în
funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă,
definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza
acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la
condiţiile viitoare (completarea  alternativelor faţă
de obiectivele  urmărite, identificarea şi  alegerea
alternativei de acţiune optime şi care recomandă
planul de intervenţie ce urmează să fie aplicat),
selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea,
luarea deciziei şi precizarea (transmiterea) acesteia
la structurile proprii şi  a celor de cooperare.

2. Etapele de realizare a acţiunilor
Desfăşurarea intervenţiei cuprinde  următoarele

operaţiuni principale:
- alertarea (alarmarea) structurilor pentru

intervenţie;
- informarea personalului de conducere asupra

situaţiei create;
- deplasarea la locul intervenţiei;
- intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea

mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar
de intervenţie;

- transmiterea dispoziţiilor preliminare (măsuri
de primă urgenţă);

- recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei
şi transmiterea dispoziţiei de intervenţie;

- evacuarea, salvarea şi (sau) protejarea
persoanelor, animalelor şi bunurilor;

- realizarea, adaptarea şi finalizarea
dispozitivului de  intervenţie la situaţia concretă;

- manevre de forţă;
- localizarea şi limitarea efectelor dezastrului;
- înlăturarea unor efecte negative ale

dezastrului;
- regruparea forţelor şi mijloacelor după

îndeplinirea misiunii;
- stabilirea cauzelor producerii evenimentului şi

a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;
- întocmirea procesului verbal de intervenţie

(serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă) şi a
raportului de intervenţie;

- retragerea forţelor şi mijloacelor de la locul

acţiunii;
- informarea inspectoratului pentru situaţii de

urgenţă şi a comitetului judeţean pentru situaţii de
urgenţă;

3. Faze de urgenţă a acţiunilor.
În funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia

evenimentului, intervenţiile serviciilor pentru
situaţii de urgenţă sunt organizate astfel: 

- urgenţa a I-a asigurată de serviciul voluntar
pentru situaţii de urgenţă şi garda de intervenţie a
serviciului profesionist;

- urgenţa a II-a asigurată de către forţele şi
mijloacele la dispoziţia comitetului local pentru
situaţii de urgenţă şi subunităţile inspectoratului
judeţean;

- urgenţa a III-a – asigurată de două sau mai
multe unităţi limitrofe;

- urgenţa a IV-a – asigurată de către grupări
operative, dislocate la ordinul inspectorului general
în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă
durată.

4. Acţiunile de protecţie – intervenţie
Forţele de intervenţie acţionează conform

domeniului lor de competenţă pentru:
- salvarea (protejarea) oamenilor, animalelor şi

bunurilor, evacuarea şi transportul victimelor,
cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente,
medicamente şi  materiale de primă necesitate;

- acordarea primului ajutor medical şi
psihologic, precum şi participarea la evacuarea
populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor
economici afectaţi;

- aplicarea măsurilor privind ordinea publică pe
timpul producerii situaţiilor de urgenţă specifică;

- dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile
şi în zonele accesibile;

- diminuarea (înlăturarea) avariilor la reţele şi
clădiri cu  funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe
durata cutremurelor este vitală pentru protecţia
civilă (staţii de pompieri, poliţie, spitale şi alte
construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt
dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, instituţii
cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, apărarea şi securitatea naţională, producere
şi distribuţie a energiei sau care asigură servicii
esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri
menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de
urgenţă, rezervoare de apă şi staţii de pompare
esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care
conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe
periculoase, pentru căi de transport şi învăţământ);

- limitarea  proporţiei situaţiei de urgenţă
specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu
mijloacele din dotare.

5. Instruirea
Pregătirea forţelor specializate voluntare pentru

intervenţie se realizează în cadrul ONG-urilor cu
scop similar.

Pregătirea personalului în domeniul situaţiilor
de urgenţă se realizează în cadrul instituţiilor,
operatorilor economici pe baza planificărilor
întocmite în acest scop şi a tematicii stabilite.

Primarul şi conducerile tehnico-administrative
ale operatorilor economici şi instituţiilor au
obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele
destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie
a modalităţilor de acţiune în situaţii de urgenţă,
conform planurilor întocmite.

6. Realizarea fluxului informaţional
decizional şi de cooperare.

Sistemul informaţional decizional cuprinde
ansamblul subsistemelor destinate observării,
detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi
prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării,
culegerii şi transmiterii informaţiilor şi deciziilor de
către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi
gestionare a unei situaţii de urgenţă.

Informarea secretariatului tehnic permanent
(centrului operaţional) al comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă (inspectoratului pentru
situaţii de urgenţă „Banat”) asupra producerii unei
situaţii de urgenţă, evoluţiei acesteia, efectelor
negative produse, asupra măsurilor luate se
realizează prin rapoarte.

Primarul (conducerea comitetului local pentru
situaţii de urgenţă) şi cele ale operatorilor
economici au obligaţia să asigure preluarea de la
staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor
meteorologice şi hidrologice în vederea declanşării
acţiunilor preventive şi de intervenţie.

RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI
FINANCIARE

În funcţie de categoriile de riscuri identificate,
mecanismele şi condiţiile de producere
(manifestare), amploare şi efectele posibile ale
acestora, se stabilesc  forţele şi mijloacele necesare
pentru prevenirea şi combaterea riscurilor astfel:
comitetul local pentru situaţii de urgenţă; serviciul
voluntar pentru situaţii de urgenţă; detaşamentul de
pompieri din localitate; poliţia municipiului; poliţia
comunitară; spitalul municipal; compartimentul de
sănătate publică; ambulanţa; serviciul de
administrare a domeniului public; Serviciul Sere şi
Spaţii Verzi; -S.C. „Meridian 22”S.A.; S.C.
„Salprest” S.A ; Atelierul drumuri naţionale;
Districtul drumuri naţionale; Sistemul hidrotehnic

Lugoj; Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a
Cadrelor din Jandarmeria Română; C.M.R. „Banat
Crişana”; E.O.N Gaz – districtul Lugoj; Transgaz –
sector Lugoj; Romtelecom – Oficiul Lugoj; ENEL
(Electrica Lugoj); Crucea Roşie (filiala Lugoj);
Circumscripţia sanitar-veterinară; Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară; Serviciul Public
Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor; staţia CFR
Lugoj; S.C. Auto Lugojana.

Activităţile preventive planificate, organizate şi
desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:

- controale şi inspecţii de prevenire;
- avizare (autorizare) de securitate la incendiu

şi protecţie civilă;
- acordul;
- asistenţa tehnică de specialitate;
- informare preventivă;
- pregătirea populaţiei;
- constatarea şi sancţionarea încălcărilor

prevederilor legale;
- alte forme.
Pe lângă structurile serviciului voluntar pentru

situaţii de urgenţă şi cele menţionate anterior, mai
pot acţiona în caz de necesitate unităţi specializate
din cadrul M.A.I.M.A.P.N., unităţile pentru
asistenţa medicală de urgenţă din cadrul
ministerului sănătăţii, organizaţii non gu ver na men -
tale specializate în acţiuni de salvare, formaţiuni de
voluntari ai societăţii civile specializate în
intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în
ONG –uri cu activităţi specifice.

Forţele auxiliare se stabilesc din rândul
populaţiei şi salariaţilor, formaţiunilor de voluntari
(altele decât cele instruite special pentru situaţii de
urgenţă, care acţionează conform sarcinilor stabilite
pentru formaţiunile de protecţie civilă organizate la
operatorii  economici şi societăţile comerciale).

Resursele financiare necesare acţiunilor şi
măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor
de urgenţă se suportă potrivit legii din bugetul de
stat şi (sau) local, după caz, precum şi din alte surse
interne şi internaţionale, în scopul realizării
măsurilor şi acţiunilor de prevenire, intervenţie
operativă, recuperare şi reabilitare, inclusiv pentru
dotarea cu utilaje, echipamente, materiale şi tehnică
necesare, pentru întreţinerea acestora, precum şi
pentru pregătirea efectivelor de intervenţie.

LOGISTICA ACŢIUNILOR
Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi

practică, de prevenire şi gestionare a situaţiilor de
urgenţă se asigură de către administraţia locală,
instituţiile şi agenţii economici cu atribuţii în
domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse
necesare.

HOTĂRÂREA
privind participarea
Consiliului Local al

Municipiului Lugoj în
calitate de cofinanţator

al proiectului
“Împreună pentru o
educaţie de calitate”.

Nr. 94 din 26.05.2011
Art. 1. - (1) Se aprobă participarea

Consiliului Local al Municipiului Lugoj
în calitate de cofinanţator al proiectului
“Împreună pentru o educaţie de calitate”.

(2) În vederea aplicării prevederilor
alin. (1) se aprobă alocarea de la bugetul
local a sumei de 3.000 lei din capitolul
67.02.50 – “Alte servicii în domeniul
culturii”.

(3) Justificarea şi decontarea
cheltuielilor se vor realiza numai pe bază
de acte doveditoare, conform legii.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţiei Economice şi Biroului
Management, Proiecte, Programe.

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului

Local nr. 137 din 31.08.2010 privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis pentru
persoanele juridice care îşi desfăşoară

activitatea în raza administrativă a
municipiului Lugoj

Nr. 90 din 26.05.2011
I. Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 31.08.2010 privind aprobarea

schemei de ajutor de minimis pentru persoanele juridice care îşi desfăşoară
activitatea în raza administrativă a municipiului Lugoj se modifică prin
eliminarea  alineatul (2) de la art. 2.

II. Anexa la hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 31.08.2010 privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru persoanele juridice care îşi
desfăşoară activitatea în raza administrativă a municipiului Lugoj se modifică
după cum urmează:

- Art. 9 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: “Ajutorul se
acordă sub formă de scutire la plata majorărilor de întârziere indiferent de
vechimea acestora.”

- Art. 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: “ Până la data de
31.12.2011.”

- se introduce un nou articol, Art. 21, care va avea următorul cuprins: “Orice
constatare privind producerea unui prejudiciu rezultat din cauza acordării
ajutorului de minimis, conform prezentei hotărâri va fi suportată de beneficiarii
ajutoarelor de minimis acordate, conform prevederilor legale în vigoare.”

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului privind
instituirea unor taxe speciale de utilizare  a

bazelor sportive Stadionul Tineretului şi Sala
de Sport “Lavinia Miloşovici”

Nr. 91 din 26.05.2011
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind instituirea unor taxe speciale de

utilizare  a bazelor sportive Stadionul Tineretului şi  Sala de Sport “Lavinia
Miloşovici”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă procedurile privind modalitatea de plată a taxelor
speciale de utilizare a bazelor sportive Stadionul Tineretului şi  Sala de Sport
“Lavinia Miloşovici”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3. – Taxele speciale de utilizare a bazelor sportive Stadionul
Tineretului şi  Sala de Sport “Lavinia Miloşovici”, prevăzute în Anexa nr.
1intră în vigoare începând cu data de 01.01.2012.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 29.01.2009 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 208 din 27.09.2007 privind aprobarea

Regulamentului privind instituirea unor taxe speciale de utilizare  a bazelor
sportive Stadionul Tineretului şi  Sala de Sport “Lavinia Miloşovici”.  
Art. 5. - Îndeplinirea  prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

Serviciului Public de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public.
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MIHAELA ŞTEFĂNESCU

Potrivit actului normativ, cota de
impozitare care se aplică valorii
de inventar a clădirii, la
calcularea impozitului pe clădiri
datorat de persoanele juridice, în
cazul unei clădiri care a fost
reevaluată în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de
referinţă, prevăzută la art. 253
alin. (2) din Legea nr. 571/2003
privind codul fiscal, modificată
şi completată, se stabileşte la
1,4%. 

De asemenea, cota de
impozitare care se aplică valorii
de inventar a clădirii, la
calcularea impozitului pe clădiri
datorat de persoanele juridice, în
cazul unei clădiri care nu a fost
reevaluată în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de
referinţă, prevăzută la art. 253
alin. (6) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, modificată
şi completată, se stabileşte la
6%. 

Cota taxei pentru servicii de
reclamă şi publicitate, care se
aplică la valoarea serviciilor de
reclamă şi publicitate, prevăzută
la art. 270 alin. (4) din Legea nr.
571/2003 privind codul fiscal,
modificată şi completată, se
stabileşte la 2,4%. În fine, cota
taxei hoteliere, care se aplică la
tarifele de cazare practicate de
unităţile de cazare, prevăzută la
art. 279 alin. (2) din Legea nr.
571/2003 privind codul fiscal,
modificată şi completată, se
stabileşte la 1,2%. Numărul de
zile pentru care se datorează taxa

Consilierii lugojeni au adoptat o nouă
hotărâre privind taxele şi impozitele locale
pentru anul fiscal 2012

hotelieră este egal cu numărul
zilelor de cazare.

Bonificaţia pentru persoanele
fizice prevăzută la art. 255 alin.
(2), art. 260 alin. (2) şi  art. 265
alin. (2) din Legea  nr. 571/2003
privind codul fiscal, este de 10%.
Acelaşi procent se aplică şi în
cazul persoanelor juridice. 

Pentru panourile, afişajele
sau structurile de afişaj amplasate
în cursul anului, declaraţia de im -
pu nere se depune la com par ti -
men tul de specialitate în termen
de 30 de zile de la data instalării
acestora sau, după caz, de la data
mo dificării ori desfiinţării a ces -
to ra. Nerespectarea acestor pre -

ve deri constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă. 

Cuantumul impozitelor, mo -
dul de calcul a acestuia, precum
şi celelalte reglementări sunt pre -
văzute în anexele la hotărârea
pre cizată. Aceste anexe vor fi pu -
bli cate În Monitorul de Lugoj, în -
cepând de luna viitoare.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Administraţia lugojeană anunţă încheierea
procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor de mutare a conductelor de

transport gaze naturale, varianta Vest 1, Vest
2, afectate de construcţia şoselei ocolitoare a
municipiului. Lucrările au fost realizate pe
baza autorizaţiei de construire eliberată de

Primăria Municipiului Lugoj la data de 11
mai 2009. Astfel, au fost soluţionate
problemele legate de alimentarea cu gaz în
municipiu.

Primăria Lugoj şi VMB Partners S.A., consilierul financiar care a
structurat emisiunea de obligaţiuni municipale Lugoj, vă înştiinţează
că în data de 15.06.2011 începe efectuarea plăţilor pentru al
nouăsprezecelea cupon şi a nouasprezecea rată a obligaţiunilor
municipale LUGOJ II.

Plăţile se vor efectua la ghişeele grupului de intermediere BRD-
GSG.
I.Se vor efectua următoarele plăţi:
I.1.cuponul 19
Data de referinţă: 08.06.2011
Rata dobânzii: 6.99%
Valoare nominală: 43,84 Ron/obligaţiune
Valoare cupon:
(43.84 Ron/obligaţiune 
x 92zile x 6.99%)/360 0,78 Ron/obligaţiune
Perioada cuponului: 15.03.2011 – 14.06.2011 (92 zile)
Intervalul de plată a cuponului: 15.06.2011 – 22.06.2011
I.2 Rata 19
Valoare rată: 3.12 Ron/obligaţiune
Data de referinţă: 08.06.2011
Intervalul de plată: 15.06.2011 – 22.06.2011

Modalităţi de plată a dobânzii către Investitori:
� Plata dobânzii aferente cuponului al nouasprezecelea/

rambursarea ratei a nouasprezecea aferente obligaţiunilor emise de
Primăria Municipiului Lugoj se va efectua prin intermediul unităţilor
BRD – Groupe Société Generale SA;

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

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

� Sumele neridicate de investitori în intervalul de plată a dobânzii

rămân la dispoziţia Emitentului, putând fi solicitate acestuia până la
expirarea termenului legal de prescriere.

II. Calculul pentru următoarele plăţi
II.1. Pentru cel de-al 20-lea cupon
Pentru cel de-al douăzecilea cupon aferent obligaţiunilor

municipale Lugoj, rata anuala a dobânzii este de 6.27%, reprezentând
media – [ROBID3M + ROBOR3M]/2 + 0.95% - a ultimelor 5 zile
anterioare datei de referinţă a dobânzii aferentei perioadei de calcul,
respectiv 5 zile anterioare datei de 08.06.2011.

Rata dobânzii: 6.27%
Valoare nominală: 40.72 Ron/obligaţiune
Valoare cupon: (40.72 Ron/obligaţiune x 
92zile x 6.27%)/360 0.65 Ron/obligaţiune
Perioada cuponului: 15.06.2011 – 14.09.2011 (92 zile)
Data de referinţă: 08.09.2011
Intervalul de plată a cuponului: 15.09.2011 – 22.09.2011
II.2. Rata 20
Valoare rată: 3.12 Ron/obligaţiune
Data de referinţă: 08.09.2011
Intervalul de plată: 15.09.2011 – 22.09.2011

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

Data ROBID  (%) ROBOR  (%)  
01-Iunie-2011 5,16 5,66  
02-Iunie-2011 5,14 5,64  
03-Iunie-2011 5,04 5,54  
06-Iunie-2011 4,99 5,49  
07-Iunie-2011 5,01 5,51  
Media   5.32 
Marja   0.95 
Doband  obliga iuni Lugoj   6.27 
 

Plata cuponului XIX aferent Emisiunii de Obligaţiuni LUGOJ II

S-au rezolvat problemele legate de alimentarea cu gaz

SOMAŢIUNE
Judecătoria Lugoj, văzând cererea

reclamanţilor BOJA IONEL COSTEL, BOJA
MARIANA, cu domiciliul în Lugoj str. Izlazul

Mic nr. 45, judeţ Timiş, prin care solicită:

CONSTATAREA UZUCAPIUNII ÎNDEPLINITE

asupra imobilului compus din casă şi teren situat în Lugoj str.
Izlazul Mic nr. 45 judeţ Timiş, în suprafaţă de 360 mp, înscrise
în C.F. nr. nou 405188 Lugoj – (provenită din conversia de pe
hârtie a C.F. nr. 1577 Lugojul German), nr. cadastral / nr. top
1221/b/2/d/12, proprietate tabulară a numitei Sureneanţ Rozalia,
decedată la data de 13.01.1982, iar pârâta Boja Aurelia,
domiciliată în Lugoj str. Izlazul Mic nr. 45 judeţ Timiş, având un
drept de uzufruct viager, fiind beneficiara contractului de
întreţinere.

Imobilul respectiv este înscis în C.F. nr. 1577 vechi Lugojul
German – 405188 număr nou Lugoj, nr. cadastral / nr. top
1221/b/2/d/12, imobil ce este folosit de reclamanţi din anul 1978,
consideraţi de toţi locuitorii din zonă ca şi proprietari ai acestui
imobil, iar pârâta Boja Aurelia domiciliată în Lugoj str. Izlazul
Mic nr. 45 judeţ Timiş, are un drept de uzufruct viager, fiind
beneficiara contractului de întreţinere.

În precizarea de acţiune, se menţionează că proprietara de
carte funciară Sureneanţ Rozalia, a decedat la data de
13.01.1982, iar pârâta Boja Aurelia domiciliată în Lugoj str.
Izlazul Mic nr. 45 judeţ Timiş, are un drept de uzufruct viager,
fiind beneficiara contractuluide întreţinere, reclamanţii plătind
taxele şi impozitele aferente pentru întregul teren şi construcţii,
aceştia fiind proprietari pe cota de 1/1 părţi din casa situată în
Lugoj str. Izlazul Mic nr. 45. Se mai arată că este o realitate că
terenul respectiv este proprietatea reclamanţilor, fiind delimitat
prin semne de hotar de proprietăţile vecinilor şi asupra căruia
reclamanţii BOJA IONEL COSTEL, BOJA MARIANA, solicită
constatarea uzucapiunii împlinite.

Din adresa nr. 141 / 20.04.2011 provenind de la Camera
Notarilor Publici Timişoara – Sediul secundar Lugoj, se constată
că după proprietara de carte funciară Sureneanţ Rozalia, decedată
la data de 13.01.1982, cu ultimul domiciliu în Lugoj str.
Honoriciului nr. 11 judeţ Timiş, în urma verificărilor efectuate, nu
figurează deschisă procedură succesorală în perioada 01.01.1985
– 28.02.2011.

În temeiul art. 130 coroborat cu art. 28 al. 1 din Decretul –
Lege nr. 115 / 1938, pus în aplicare prin Legea nr. 241 / 1947
emitem următoarea: 

SOMAŢIUNE
1. Prin care invităm pe toţi cei interesaţi care înţeleg să-şi

formuleze pretenţiuni asupra averii defunctei proprietară de carte
funciară: numita Sureneanţ Rozalia, decedată la data de
13.01.1982, constând din cota 1/1 parte din imobilul înscis în
C.F. nr. 1577 vechi Lugojul German – 405188 număr nou Lugoj,
nr. cadastral / nr. top 1221/b/2/d/12, imobil compus din casă şi
teren situat în Lugoj str. Izlazul Mic nr. 45, judeţ Timiş, în
suprafaţă de 360 mp, de sub B 1, intabulare, drept de proprietate,
dobândit prin succesiune, în baza Act nr. 2074/23.09.1972.

De sub B 2 prin care se notează intabulare, drept de
proprietate, cumpărare, dobândit prin Convenţie, cota actuală de
1/1, în baza Act nr. 22 / 08.01.2002, în favoarea numiţilor Boja
Ionel Costel şi soţia Boja Mariana.

De sub C 1, intabulare, drept de uzufruct viager, dobândit
prin Convenţie, cota actuală 1/1 şi drept de întreţinere, în
favoarea numitei Boja Aurelia, în baza Act nr. 22/08.01.2002,
acelora ce au drept de uzufruct viager asupra acestui imobil, să
înainteze în termen de 30 de zile de la afişarea prezentei somaţii
OPOZAŢIUNE la Judecătoria Lugoj, cu referire la dosarul nr.
3068/252/2010.

2. Se pune în vedere celor interesaţi că, în situaţia în care
termenul prescris de lege – 30 de zile de la afişarea prezentei
somaţiuni – nu înţeleg să înainteze opoziţiune scrisă la această
somaţiune, Judecătoria Lugoj va constata în temeiul art. 130 din
Decretul – Lege nr. 115/1938, privind unificarea disp. de carte
funciară, prin ÎNCHEIERE ca împlinită uzucapiunea în favoarea
petenţilor / reclamanţi BOJA IONEL COSTEL, BOJA
MARIANA, cu domiciliul în Lugoj str. Izlazul Mic nr. 45, judeţ
Timiş, dispunând intabularea dreptului de proprietate în favoarea
acestora.

PREŞEDINTE, GREFIER,
CHIOREAN MIHAI TITUS MUNTEANU CORINA
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Ştiri sportive
�� FOTBAL
După ce în ultima etapă a Diviziei D Timiş, CSM Lugoj a
pierdut la Pădureni cu 0:1 cu Vulturii, ocupând la finalul
campionatului locul 8, miercuri, 08.06.2011, lugojenii s-au
deplasat la Chizătău pentru jocul din Cupa României cu
echipa locală, Avântul. În urma unui joc disputat, echipa
condusă de prof. Jivulescu Claudiu, s-a impus cu 2 : 1 (1 : 1),
prin golurile înscrise de Anghel (min. 6) şi Onae Tudor (min.
62). 
În următoarea etapă de Cupa României, CSM Lugoj urma să
întâlnească în deplasare, la Pădureni, echipa Vulturii, marţi
14.06.2011 ora 18.00, însă gazdele jocului au anunţat A.J.F.
Timiş, că nu se prezintă, situaţie în care CSM Lugoj a câştigat
jocul cu 3 : 0, prin neprezentare, şi s-a calificat în etapa
următoare.
Vineri, 10.06.2011, în etapa a XXII-a a Campionatului
Judeţean Timiş
Juniori C1 CŞŞ Lugoj - Cărpiniş 3 : 0
În perioada 11 - 12.06.2011, la Reşiţa, grupa de juniori
născuţi în anul 2000, pregătiţi de prof. Moatăr Simion, a
participat la Cupa „Reşiţa”, obţinând locul IV. Golgeterul
competiţiei a fost Frumuşescu Vlăduţ (CSŞ Lugoj) cu 11
goluri.

�� ATLETISM
Duminică, 12.06.2011, la Dimitrovgrad (Serbia) s-a desfăşurat
Campionatul Balcanic de alergare montană, unde CSŞ Lugoj
a fost reprezentat prin Bulgăraşu Andrada care a obţinut
locul V şi locul I cu echipa României.
În perioada 11 – 12.06.2011, la Râmnicu Vâlcea a avut loc
Campionatul Naţional – Zonă – pentru copii categoriile C1  -
C2  - C3 . Au participat sportivi din 8 judeţe (Timiş, Caraş-
Severin, Gorj, Hunedoara, Argeş, Sibiu, Vâlcea şi Mehedinţi).
Sportivii CSŞ Lugoj au obţinut următoarele rezultate:
C1 - locul I - Puşcaşu Diana - 80 m şi lungime

- locul I - Cristea Kerstin - greutate şi disc
- locul II - Bucevschi Denis- triatlon
- locul III - Ştefoni Ianis - triatlon
- locul IV - Ştefoni Denis - triatlon

C2 - locul I - Bolkiş Melisa - triatlon
C3 - locul II - Dănilă Cosmina - triatlon

�� JUDO
Sâmbătă, 11.06.2011, la Deva a avut loc Campionatul
Naţional - etapa de zonă U 11 şi U 13, la care CSŞ Lugoj a
participat cu 9 sportivi, care au obţinut următoarele
rezultate:
U 11
Locul I    - Trandafir Raluca (cat. 32 kg)
Locul I    - Topală Vlad (cat. 46 kg)
Locul I    - Nicula Ramona (cat. 48 kg)
Cei trei sportivi s-au calificat la Finala Campionatului
Naţional U 11 care se va desfăşura la Techirghiol în perioada
17 – 19.06.2011.
U 13
Locul I    - Voaideş Alina (cat. 26 kg)
Locul I    - Penişoară Cristian (cat. 27 kg)
Locul I    - Iştfan Simona (cat. 32 kg)
Locul I    - Bortaş Andreea (cat. 36 kg)
Locul I    - Todorescu Alma (cat. 44 kg)
Locul I    - Mitaş Roland (cat. 55 kg)
Cei cinci sportivi s-au calificat la Finala Campionatului
Naţional U 13 care se va desfăşura la Deva în perioada 24 –
26.06.2011.
La Memorialul „Sorin Damian”, CSŞ Lugoj a obţinut la U 13
locul II pe echipe la feminin şi locul III pe echipe la masculin.

TIBERIU OLTEANU

ADRIAN VRUDNIK

Sub egida Federaţiei Române de
Atletism şi a Asociaţiei Judeţene
de Atletism Timiş, în organizarea
Clu bului Sportiv Şcolar Mu ni ci -
pal, Lugojul a găzduit în data de
8 iunie concursul „Alergare pe
şo sea GRAND PRIX”. 

În funcţie de categorie,
participanţii au aler gat pe distanţe
cuprinse între 500 şi 7.500 m. În
urma competiţiei, au urcat pe
podium următorii sportivi: 

- categoria copile năs cu te în
2.000 şi mai tinere: Melissa Bol -

kis, Carmi Kovacsi şi Cos mina
Dănilă;

- categoria copii născuţi în
2.000 şi mai tineri: Bogdan Dra -
gomir, Corneliu Podean şi Ra reş
Deteşan;

- categoria copile năs cu te în
1996 – 1999, şcoli generale: Ra -
mona Godeanu, Daiana Beleiu şi
Izabela Radu;

- categoria copii născuţi în
1996 – 1999, şcoli generale: Mă -
dă lin Iakab, Manuel Cîrpaci şi
Mădălin Ignatisin;

- categoria copile născute în

1996 – 1999, CSŞ: Loredana
Cim poieru, Nicoleta Cimpoieru
şi Denisa Anghel;

- categoria copii născuţi în
1996 – 1999, CSŞ: Mădălin Bul -
gă raşcu, Darius Pîrvulescu şi
Denis Bucevschi;

- categoria feminin născute
înainte de 1995, senioare: Liliana
Danci, Ştefania Micu şi Diana
Fran ţescu;

- categoria masculin născuţi
înainte de 1995, seniori: Con -
stantin Mineran, Ionuţ Latiş şi
Francisc Abel.

Grand Prix la Lugoj 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Grădiniţa cu Program Prelungit
PP3 a fost gazda unei noi ediţii a
Festivalului Interjudeţean „Na -
tura – minunea care ne în -
conjoară”. Acţiunea face parte
din Planul de acţiune al Pro -
gramului Mondial “Eco-şcoala”,
la care grădiniţa a aderat din
septembrie 2006, cu rezultate de
excepţie în ceea ce priveşte
formarea deprinderilor şi com -
portamentelor ecologice la pre -
şcolari; este vorba despre do bân -
direa statutului de “Eco-gră di -
niţă/Eco-scool” şi a simbolului
mondial al Fundaţiei de educaţie
pentru mediu (FEE), Steagul
verde. Menţionăm că suntem

singura unitate de învăţământ
preşcolar din judeţ care des -
făşoară activităţi de profil în
cadrul acestui program prin Cen -
trul Carpato-Danubian de Geo -
ecologie.

„Deoarece prima ediţie ne-a
demonstrat interesul grupului
ţintă pentru acest tip de activităţi,
am dorit să extindem aria de ac -
ţiune prin planificarea de ac -
tivităţi practice de ecologizare a
unor spaţii publice, precum şi de
realizare a unei expoziţii cu lu -
crări artistico-plastice ale copiilor
din toată ţara care au preocupări
în acest domeniu”, a precizat ed.
Dorica Boja, responsabil de
proiect.

Sancţiuni
pentru
proprietarii
autovehiculelor
abandonate
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Conform Legii 421/2002, care
sta bileşte regimul juridic al ve -
hiculelor fără stăpân sau aban -
donate pe domeniul public, Poliţia
Lo cală Lugoj continuă mo ni to -
rizarea autovehiculelor care au un
as pect inestetic şi, mai ales, ocupă
lo curi de parcare. Într-o prima fa -
ză, a fost identificată locaţia aces -
tora şi au fost înştiinţaţi pro -
prietarii. Mulţi dintre aceştia au
înţeles situaţia şi au ridicat singuri
autovehiculele de pe domeniul
public. „Rugăm toţi proprietarii în
cau ză să îşi ridice vehiculele aban -
donate pe domeniul public, în caz
contrar acestea vor fi ridicate şi
de pozitate într-o locaţie special
ame najată, ceea ce va atrage după
sine şi aplicarea unei sancţiuni
con travenţionale cu amendă, cu -
prinsă între 1.000 – 2.000 lei”, a
pre cizat Dan Vâţ, şef Birou Or -
dine Publică, Pază Obiective. Ac -
ţiunile de identificare şi in ven ta -
rie re a autovehiculelor abandonate
şi fără stăpân existente pe do me -
niul public continuă, urmând ca
acestea să fie înscrise în baza de
da te a Poliţiei Locale Lugoj.

Cupa Sindicatelor
la fotbal
În perioada 23 mai - 8 iunie, a
avut loc Turneul de fotbal Cupa
Sin dicatelor, la care au participat
un număr de 10 echipe ale sin di -
ca telor din municipiul Lugoj.
Câş tigătoarea turneului din acest
an este echipa Sindicatelor din
Pri măria Municipiului Lugoj.
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„Natura – minunea care ne înconjoară”

FOTO, de la stânga la dreapta:
Rândul de sus: Morariu Lucian,
Eneşca Andrei, Magiaru Victor,
Şotor Sorin, Frumosu Ştefan;
Rândul de jos: Barbu Cosmin,
Bublea Călin, Molcuţi Adrian,
Muşat Alin.
Jucători de rezervă: Ardelean
Dacian, Grigoroiu Alin.
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