
Ajuns la cea de a XI- a edi-
ţie, Festivalul Internaţional de
Folclor reuneşte la Lugoj
patru formaţii din Italia, Por-
tugalia, Grecia şi Muntene-
gru, respectiv 12 formaţii de

pe teritoriul României. Invita-
ţii din străinătate sunt:
„Gruppo Folk Corale Rodo-
dendro” - Italia, „Rancho da
Praça”-Portugalia, „Terpsi-
chore” - Grecia, „KUD

Crvena Stijena” - Muntene-
gru. Ansamblurile folclorice
din ţară sunt: „Romanaţi” -
Caracal, „Timişul” - Timi-
şoara, „Doina Timişului” - Ti-
mişoara, „Dobrogeanca” -

Ovidiu, „Gugulanul” - Bor-
lova, „Armenişana” - Arme-
niş, „Banatul” - Timişoara,
„Bujorul” - Timişoara, „Izvo-
raşul” - Buziaş, „Păuniţa” -
Sângeorz Băi, „Gyongyvirág”
- Lugoj, „Lugojana” - Lugoj.
Organizatorii Festivalului
sunt Primăria Lugoj, Consi-
liul Judeţean Timiş şi Casa de
Cultură a Municipiului. În fie-
care seară, în jurul orei 1900,
ansambluri folclorice din ţară
şi din străinătate susţin spec-
tacole pe platoul Casei de
Cultură a Sindicatelor. Tot în
această perioadă au loc pa-
rade ale portului popular şi
spectacole folclorice stradale.

Ultima zi a Festivalului co-
incide cu tradiţionala Rugă

Lugojană, care debutează
luni, 15 august, cu slujba reli-
gioasă oficiată la Biserica
„Adormirea Maicii Domnu-
lui”. Deschiderea oficială a
Rugii este programată pentru
ora 18.00, protagonişti fiind
cunoscuţi şi apreciaţi inter-
preţi de muzică populară din
Banat. De asemenea, între
orele 10.00 – 12.30, va alea
loc recitalul Fanfarei Munici-
piului. Ruga se încheie la ora
23.50, cu un superb foc de ar-
tificii.

Echipa de lupte

libere a CSM Lugoj

în faţa unui nou

titlu de campioană

naţională 
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Branşamente
gratuite la noua
reţea de apă

La iniţiativa şefului executivului lu-
gojean, consilierii locali au aprobat stu-
diul de fezabilitate pentru branşa-
mentele gospodăriilor la noua reţea de
alimentare cu apă. Schimbarea magis-
tralelor vechi cu unele noi presupune ca
fiecare consumator să fie branşat pe
noua conductă, pentru ca aceasta să
poată fi dată în folosinţă. 

Totuşi, există situaţii în care lugojenii
refuză să se branşeze pe banii proprii la
noua conductă, iar rămânerea în func-
ţiune a două magistrale de apă, una
nouă şi cea veche, care să alimenteze o
stradă este practic imposibilă.

„Am constatat că pe multe dintre
străzile unde am introdus noile con-
ducte de alimentare cu apă sunt per-
soane fizice care nu au posibilitatea
financiară de a se branşa la noua con-
ductă. Or, suntem în imposibilitatea de
a asigura alimentarea cu apă în paralel,
de pe conducta veche şi cea nouă”, a ex-
plicat primarul Francisc Boldea, com-
pletând că „interesul nostru este de a
asigura o apă mai bună cetăţenilor, iar
pentru aceasta vor fi suportate din bu-
getul local branşamentele la noua con-
ductă de alimentare cu apă”. 

Primele străzi pe care se realizează
branşamentele sunt Comuna din Paris,
Oltului, Romanilor, C.D. Loga, 13 De-
cembrie, Cloşca. „Dorim ca pe perioada
anilor 2011-2012 să fie branşate jumă-
tate dintre locuinţe, urmând ca până la
finele lui 2013 să fie branşate toate gos-
podăriile din oraş”, a mai spus edilul
şef. 

În acest scop, în prima parte a acestui
an a fost alocată suma de 150.000 lei,
urmând ca suma să fie suplimentată cu
prilejul următoarei rectificări de buget. 

Regal de folclor internaţional
Cu prilejul Festivalului Internaţional de Folclor şi al Rugii Lugojene 

Primăria Municipiului Lugoj împreună cu Parohia Ortodoxă
Română „Adormirea Maicii Domnului” şi Casa de Cultură
a Municipiului Lugoj organizează în perioada 11 – 15 august

Festivalul Internaţional de Folclor „Ana Lugojana” şi tradiţionala
„Rugă Lugojană”. Invitat de onoare va fi un interpret de renume
din Muntenegru, respectiv Stepan Malenovic, împreună cu Orches-
tra de Tamburaşi. Pe scena din faţa Primăriei vor urca cunoscuţii şi
apreciaţii interpreţi Nicoleta Voica, Petrică Miulescu-Irimică, Ra-
mona Ilieş, alături de instrumentişti de renume. În paralel, pe Pla-
toul Casei de Cultură, vor susţine recitaluri formaţiile Queen Real
Tribute (Belgrad – Serbia), Pandora şi Horea Crişovan Trio, a cărei
solistă este Fely Donose.

* Aflaţi din pagina 3 a
ziarului care este progra-
mul complet al Festivalului
Internaţional de Folclor.
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Serviciul Autoritate Tutelară
ţine evidenţa tuturor acestor ca-
zuri, realizând o situaţie completă
cu privire la numărul de copii ai
căror părinţi sunt plecaţi din ţară
cu contract de muncă, în scopul
de a le oferi acestora sprijin, în
cazul în care acest lucru se im-
pune. În prima fază, se oferă ser-
vicii de informare şi consiliere,
urmând ca ulterior, dacă este ne-
cesar, să se furnizeze servicii so-

ciale specializate. În acelaşi timp,
dacă copilul este lipsit temporar
de ocrotire părintească, se im-
pune luarea unor măsuri de pro-
tecţie, cum ar fi curatela sau
plasamentul.

Actele necesare în acest caz
sunt declaraţia pe propria răspun-
dere a părintelui că are copii mi-
nori şi pleacă la muncă în altă
ţară (formular tip), declaraţie pe
propria răspundere a persoanei în

grija căreia rămân copii (formular
tip), copie după certificatul de
naştere al copiilor, copie după ac-
tele de identitate ale părintelui
care pleacă, copie după actele
persoanei care va întreţine copii,
copie după certificatul de căsăto-
rie sau după sentinţa de divorţ a
părintelui care pleacă (dacă este
cazul). 

Toate acestea se depun la se-
diul Direcţiei de Asistenţă So-
cială Comunitară, Serviciul

Autoritate Tutelară, Piaţa Victo-
riei, nr. 4, cam 12, între orele 8.30
şi 11.00 (de luni până vineri). 

Programul de sprijinire a aces-
tor copii de către D.A.S.C. Lugoj
are la bază Ordinul 219 din 15
iunie 2006, dar şi situaţiile de
fapt, rezultate în urma separării
copilului de părinţi. În acest sens,
apelăm la instituţiile de învăţă-
mânt să îşi aducă aportul pentru
identificarea şi monitorizarea
acestor cazuri.

În atenţia părinţilor care pleacă la
muncă în străinătate

La iniţiativa primarului
Francisc Boldea, la începutul
acestei luni, a avut loc o şe-
dinţă de lucru pentru identifi-
carea posibilelor soluţii de
rezolvare a problemelor cu
care se confruntă locuitorii
cartierului Mondial Bocşei.
La întâlnire au participat re-
prezentanţii Societăţii Meri-
dian 22, ai Serviciului Public
Administrare şi Întreţinere a
Domeniului Public, Compar-
timentului Tehnic, Serviciului
Taxe şi Impozite Locale. „Am
discutat asupra posibilităţii
cumpărării de către chiriaşi,
în mai multe rate, a celor
peste 100 de locuinţe situate
pe strada Herendeşti, partea
stângă, locuinţe care au trecut
în patrimoniul Municipiului

Lugoj. În perioada imediat ur-
mătoare, vom discuta cu cetă-
ţenii care locuiesc aici,
oferindu-le posibilitatea cum-
părării acestor locuinţe”, a
precizat edilul şef.

În paralel, autorităţile lo-
cale vor face un recensământ
al cetăţenilor care locuiesc pe
partea dreaptă a străzii Heren-
deşti, în interiorul societăţii
„Dunav”, în vederea identifi-
cării unei soluţii de închiriere
a acestor spaţii, în limita po-
sibilităţilor financiare ale lo-
catarilor. Acest lucru este
foarte important pentru cetă-
ţenii din zonă, care nu îşi pot
preschimba actele de identi-
tate, în lipsa unui domiciliu
stabil. 

Andreea Mărgineanţu

Soluţii pentru locuitorii
din cartierul Herendești

Bocșei 

În perioada 19 – 22 iulie, Di-
recţia de Asistenţă Socială Co-
munitară Lugoj şi S.C. OPTOP

S.R.L. au desfăşurat prima edi-
ţie a campaniei de prevenire pe
partea de sănătate oculară a lo-

cuitorilor municipiului Lugoj,
dovedind implicare socială şi
preocupare pentru sănătatea oa-
menilor. Astfel, populaţia a fost
informată prin intermediul
mass-media despre locaţia unde
s-au oferit consultaţii oftalmo-
logice, precum şi orarul consul-
taţiilor.

În cadrul proiectului, angaja-
ţii S.C. OPTOP S.R.L. au oferit
gratuit consultaţii oftalmologice
şi rame pentru ochelari. În cele
patru zile, 400 de lugojeni, cu

media de vârstă 50 de ani, au
solicitat aportul specialiştilor,
iar 150 de persoane au coman-
dat lentile pentru ochelarii ale
căror rame le-au fost oferite
gratuit. 

Livrarea gratuită a ochelari-
lor va avea loc în a doua jumă-
tate a lunii august. Toţi cei care
s-au prezentat la consultaţii au
beneficiat şi de o informare
completă asupra determinării
acuităţii vizuale.

Maria Elena Stămurean

Campanie de prevenţie în domeniul sănătăţii oculare
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Prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Lugoj
nr. 168/ 27.12.2008 s-a decis
acordarea diplomei şi premiu-
lui de fidelitate cuplurilor care
aniversează 50 de ani de căsă-
torie neîntreruptă, respectiv a
diplomei şi a premiului de ex-
celenţă pentru persoanele cu

vârstă venerabilă, în etate de
peste 90 de ani.

În pragul marii sărbători re-
ligioase a Adormirii Maicii
Domnului, în data de 9 august
2011, Primarul Municipiului
Lugoj şi Direcţia de Asistenţă
Socială Comunitară Lugoj au
invitat persoanele şi cuplurile

care au depus cereri susţinute
de actele doveditoare să fie ce-
lebrate în cadru festiv la Tea-
trul Municipal din Lugoj.
Evenimentul a devenit deja tra-
diţie, încă din anul 2009, când
de Ziua pomenirii Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe, pur-
tătorul de biruinţă, în data de

23 aprilie 2009, municipalita-
tea lugojeană şi-a omagiat vâr-
stnicii, 120 de persoane cu
vârste venerabile şi cupluri
având peste 50 de ani de căsă-
torie neîntreruptă primind un
simbol al respectului pentru
vârsta înaintată ori pentru înţe-
lepciunea şi răbdarea de care

au dat dovadă, împlinind o ju-
mătate de veac petrecut alături
de partenerul de viaţă. În aju-
nul unei alte mari sărbători,
Adormirea Maicii Domnului,
în data de 10 august 2009, pri-
marul Francisc Boldea şi Di-
recţia de Asistenţă Socială
Comunitară au decernat diplo-
mele şi premiile în valoare de
300 lei/ cuplu sau persoană
vârstnică în etate de peste 90
de ani, unui număr de 250 cu-
pluri şi 14 persoane cu vârstă
venerabilă. 

În data 14 august 2010, au
fost premiate 74 de cupluri şi
17 persoane cu vârstă venera-
bilă, de peste 90 de ani de
viaţă.

„În acest an, am celebrat 16
persoane cu vârsta de peste 90
de ani şi 18 cupluri ce şi-au
aniversat nunta de aur, precum
şi o persoană în vârstă de 101
ani, pe care i-a împlinit în luna
martie, care a fost sărbătorită la
domiciliul său cu tort, flori, şi
un premiu din partea organiza-
torilor”, ne-a declarat edilul
şef.

Maria Elena Stămurean

Municipalitatea celebrează bătrânii urbei Creșă
nouă în
Lugojul
German

Administraţia lugo-
jeană a demarat lucrările
de amenajare a creşei de la
Grădiniţa PN 7. Creşa va
avea 20 de locuri, în
aceste zile având loc se-
lecţia de personal. „Anun-
ţăm toţi lugojeni interesaţi
că se pot face înscrieri la
noua creşă. Cererile se
depun la Direcţia de Asis-
tenţă Socială Comunitară
din incinta Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj, parter,
Camera 12. Intenţionăm
să deschidem creşa la data
de 15 septembrie”, a de-
clarat primarul Francisc
Boldea.

Andreea Mărgineanţu

Persoanele care pleacă la muncă în stră-
inătate şi care îşi lasă copiii în ţară sunt
obligaţi să notifice Serviciul Autoritate

Tutelară din cadrul Direcţiei de Asistenţă So-
cială Comunitară, cu sediul în Lugoj, Piaţa Vic-
toriei, nr. 4 (clădirea Primăriei, la parter) în
legătură cu această situaţie.

Maria Elena Stămurean
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Joi, 11 august
Ora 19.00 - Platoul Casei de Cultură a Municipiului Lugoj
Spectacol folcloric susţinut de Ansamblul de Copii şi Tineret

„Lugojana”.

Vineri, 12 august
Ora 18.30 – Parada portului popular-Traseu: str. I. Huniade –

Primaria Municipiului Lugoj – Platoul Casei de Cultură a Sindi-
catelor.

Ora 19.00 – Festivitatea de deschidere a festivalului.
Cuvânt de salut adresat participanţilor de către Primarul Muni-

cipiului Lugoj, prof. ing. Francisc Boldea, şi de către alte oficiali-
tăţi.

Ora 19.30 – Spectacole folclorice susţinute de ansamblurile: „Iz-
voraşul” - Buziaş, „Gruppo Folk Corale Rododendro” - Italia,
„Doina Timişului” - Timişoara, „Terpsichore” - Grecia, „Lugo-
jana” Lugoj, „Dobrogeanca” - Ovidiu, „Rancho da Praça” - Por-
tugalia, „Timişul” - Timişoara, „KUD Crvena Stijena” -
Muntenegru.

Sâmbătă, 13 august
Ora 10.00 – Spectacole folclorice stradale
Locaţii: Strada Mocioni, Universitate, Primăria Municipiului

Lugoj, Piaţa Josif Constantin Drăgan.
Ora 19.00 – Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor
Spectacole folclorice susţinute de ansamblurile: „Dobrogeanca”

- Ovidiu, „Terpsichore” - Grecia, „Gugulanul” - Borlova, „Gruppo
Folk Corale Rododendro” - Italia, „Păuniţa” - Sângeorz Băi, „KUD
Crvena Stijena” - Muntenegru, „Bujorul” - Timişoara, „Rancho da
Praça” - Portugalia, „Romanaţi” - Caracal.

Duminică, 14 august
Ora 11.00 – Sala Consiliului Municipal Lugoj
Primirea delegaţiilor artistice de către Primarul Municipiului

Lugoj, prof.ing.Francisc Boldea.
Ora 12.00 – Sala Consiliului Municipal Lugoj

Conferinţă de presă.
Ora 19.00 – Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor - spectacole

folclorice susţinute de ansamblurile: „Păuniţa” – Sângeorz Băi,
„Gruppo Folk Corale Rododendro” - Italia”, „Armenişana” – Ar-
meniş, „Terpsichore” - Grecia, „Dobrogeanca” - Ovidiu, „Győn-
gyvirág” - Lugoj, „Romanaţi” - Caracal, „Rancho da Praça” -
Portugalia, „Banatul” - Timişoara, „KUD Crvena Stijena” - Mun-
tenegru.

Luni, 15 august
Ora 10.00 – Spectacole folclorice stradale

Locaţii: Micro IV, Micro V, Micro II, ITL, Stadion
Ora 11.00 – Biserica Adormirea Maicii Domnului
Participarea delegaţiilor artistice la slujba religioasă
Ora 18.00 – Deschiderea „Rugii Lugojene”
Parada portului popular
Spectacole folclorice susţinute de ansamblurile: „Gruppo Folk

Corale Rododendro” - Italia, „Dobrogeanca” - Ovidiu, „Terpsi-
chore” - Grecia, „Rancho da Praça” - Portugalia, „Păuniţa” – Sân-
georz Băi, „KUD Crvena Stijena” - Muntenegru, „Romanaţi” -
Caracal.

PROGRAMUL FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR
„ANA LUGOJANA”, ediţia a XI-a, 11 – 15 august 2011

La iniţiativa Primarului
Municipiului Lugoj, consilerii
locali au adoptat Hotărârea
nr.119 din 21.07.2011, privind
campania de sterilizare a câi-
nilor cu stăpân. 

Potrivit noului act norma-
tiv, persoanele fizice sau juri-
dice care deţin câini în vârstă
de peste 6 luni, în incinte pri-
vate, neînregistraţi în cadrul
Asociaţiei Chinologice Lugoj,
pot beneficia gratuit de steri-

lizare, identificare şi înregis-
trare în baza unică de date a
Adăpostului pentru câini fără
stăpân. Datele de identificare
vor fi ulterior înregistrate într-
un registru special.

Claudia Lupulescu

Cu prilejul săptămânalei con-
ferinţe de presă, şeful executi-
vului lugojean şi-a exprimat
dezamăgirea faţă de atitudinea
consilierilor PDL vis-a-vis de
modernizarea Pieţei Agroali-
mentare „George Coşbuc”:
„Consilierii PDL nu au votat
prima acţiune necesară pentru
demararea lucrărilor, respectiv
demolarea construcţiilor vechi,
din tablă, aflate pe domeniul
public. În şedinţa anterioară,
consilierii PDL au motivat votul
prin neconcordanţa dintre titlu
şi proiectul de hotărâre, solici-
tând rectificarea acestei nere-
guli. Cu toate acestea, luni, 8
august, în cadrul şedinţei extra-
ordinare, aceştia nu şi-au dat
acordul pentru demolarea ace-
lor clădiri, care dau aspectul
unei pieţe dintr-o ţară din lumea
a III-a. Vreau să subliniez şi
faptul că până în anul 2008 au
fost realizate nu mai puţin de
şase proiecte, plătite din bani
publici, niciunul dintre acestea
nefiind de actualitate. În acest
moment, dorim amenajarea
unei pieţe moderne, după mo-

delul pieţei din Deva, şi nu vom
renunţa la acest proiect. Sperăm
doar ca şi consilierii PDL să în-
ţeleagă că altfel nu putem avea
o piaţă civilizată”. Edilul şef a
mai subliniat faptul că intenţio-
nează amenajarea unor spaţii
speciale unde să îşi poată desfă-
şura activitatea comercianţii de

lactate şi produse din carne.
„Doar construind în paralel
vom putea reduce cheltuielile
publice, lucrările urmând să în-
ceapă în toamnă, după ce trece
sezonul legumelor şi zarzavatu-
rilor. 

Vom împărţi piaţa în trei
părţi, astfel încât să nu fim ne-

voiţi să închidem activitatea pe
perioada executării lucrărilor.
Astfel, în doi ani vom reuşi să
finalizăm lucrările. De aceea,
voi reveni cu acest proiect în ca-
drul şedinţei ordinare din data
de 25 august”, a mai spus şeful
executivului local.

Liviu Savescu

Noua Lege a Educaţiei, nr.
1/2001 va intra în vigoare înce-
pând cu data de 1 septembrie.
Referitor la acest act normativ,
şeful executivului lugojean a
precizat: „În temeiul art. 96 al
acestei legi, voi propune Consi-
liului Local noua structură de
reprezentare a CLM şi a Prima-
rului în unităţile de învăţământ.
Consiliile de administraţie vor
fi formate din 7-13 membri. Re-
feritor la acest act normativ, aş-

teptăm ca Ministerul Educaţiei
să aloce şi sumele de bani pri-
vind cheltuielile materiale şi de
întreţinere, în conformitate cu
art. 104, lit. d şi e, care face re-
ferire la asigurarea finanţării de
bază. Este ştiut faptul că finan-
ţarea se va realiza în funcţie de
costul standard pentru fiecare
elev. Urmează ca bugetul local
să contribuie cu o finanţare
complementară”. 

Liviu Savescu

Modernizarea Pieţei Agroalimentare
se împiedică de votul unor consilieri

Sterilizare gratuită 
a câinilor fără stăpân

Se aplică noua lege 
a învăţământului
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A devenit tradiţie pentru Mu-
zeul de Istorie, Etnografie şi
Artă Plastică din Lugoj să orga-
nizeze expoziţii prilejuite de
Ruga lugojeană. Expoziţia din
acest an – „Portul Popular din
Banatul de şes şi de munte – di-
ferenţe şi similitudini” – repre-
zintă o etapă a unui proiect de
parteneriat conceput în colabo-
rare cu Muzeul Judeţean de Et-
nografie şi al Regimentului de
Graniţă Caransebeş.

Tematica expoziţiei se leagă
de ideea descoperirii diferenţe-

lor, dar în egală măsură şi a si-
militudinilor, existente între por-
tul popular al Banatului de
câmpie şi cel al Banatului de
munte, de la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea.

Manifestarea se vrea a fi o
pledoarie în favoarea ilustrării şi
perpetuării în timp a însăşi spi-
ritualităţii tradiţionale bănăţene,
fie ea de la munte sau de la şes.
Exponatele (costume populare
de sărbătoare feminine şi mas-
culine, haine de blană, de dimie,

conciuri etc.), care aparţin patri-
moniului celor două muzee
menţionate, etalează minunata
industrie casnică textilă bănă-
ţeană, dar şi veşnica manualitate
a lumii ţărăneşti de odinioară.

Vernisajul expoziţiei, realizat
de muzeograful Daciana Vuia,
va avea loc pe 15 august, ora
19.00, la Galeria Pro Arte
Lugoj, expoziţia putând fi vizi-
tată în perioada 15 august - 9
septembrie, între orele 8.00-
16.00.

Liviu Savescu

Expoziţie de port popular
la Galeria Pro Arte

Galeria „Pro Arte” din Lugoj
a găzduit recent lansarea pri-
mului volum semnat de prof.
dr. Ela Iakab, critic literar şi re-
dactor la revista „Banat” din
Lugoj, „Deşertăciune şi as-
ceză”, volum apărut la Editura
Eubeea din Timişoara. Cartea
are la bază o teză de doctorat
despre lirica lui Tudor Arghezi.
Despre noua apariţie editorială
au vorbit: Dan Floriţa-Seracin,
Simion Dănilă, Simona Avram
şi Constantin Buiciuc; modera-
toarea lansării a fost Henrieta
Szabo, directoarea Bibliotecii
Municipale Lugoj, instituţia or-
ganizatoare, în colaborare cu
Galeria „Pro Arte” şi Cenaclul
& Revista „Banat” din Lugoj.

Adriana Weimer

Ela Iakab și-a lansat, la Lugoj,
primul volum

La Galeria „Pro Arte”
Lugoj, a avut loc recent lansa-
rea volumului de poezie „Uni-
versul din cuşcă”, semnat de
criticul de artă şi scriitorul
Pavel Şuşară. Volumul „Uni-
versul din cuşcă”, apărut re-
cent la editura timişoreană

Brumar, într-o prezentare gra-
fică de excepţie, a fost prezen-
tat de scriitorii Marcel Tolcea
– directorul Muzeului Banatu-
lui – şi Cristian Ghinea, prof.
Simona Avram şi artistul plas-
tic Marius Bacriu – preşedin-
tele Uniunii Artiştilor Plastici

– Filiala Lugoj; moderator:
Henrieta Szabo – directoarea
Bibliotecii Municipale Lugoj.
Întâlnirea literară a fost orga-
nizată de Biblioteca Munici-
pală, Galeria „Pro Arte” şi
Uniunea Artiştilor Plastici - Fi-
liala Lugoj. 

Adriana Weimer

Pavel Șușară, lansare de carte la Lugoj

Începând din 1966 a avut
numeroase expoziţii perso-
nale. În ţară a expus la Lugoj,
Timişoara, Bucureşti, iar în
străinătate a fost prezent în
Franţa, la Paris şi la Marsilia,
în Germania, în insula Creta,
în Ungaria, în Luxemburg, în
Elveţia etc. Despre opera lui
Silviu Orăvitzan au apărut nu-
meroase studii critice şi arti-
cole în cărţi, manuale şi
enciclopedii. De asemenea,
Silviu Orăvitzan este prezen-
tat elogios în mass-media
americană: în ziarele româ-
neşti şi canalele de televi-
ziune de pe coasta de vest şi

de est.
De-a lungul anilor, artistul

a deschis numeroase expoziţii
în mari galerii din Europa şi
America, a intrat în contact cu
personalităţi importante din
sfera teologiei, a istoriei şi
criticii de artă, a filozofiei,
toţi aceştia descoperind în
creaţia sa semnificaţiile pro-
funde ale unor trăiri autentice,
un dialog între „cult si cul-
tură“. Impactul pe care-l pro-
voacă întâlnirea cu pictura lui
Silviu Orăvitzan este puter-
nic, indiferent de zona din
care vine privitorul. 

Pe cât de puternică este ca

efect optic, ca impact estetic,
obligând pe cel care ajunge în
contact cu ea să spună, cu si-
guranţă, „Ce frumos!“, pic-
tura lui Silviu Orăvitzan are,
de fapt, un public foarte pre-
cis, se deschide cu adevărat
doar pentru cei pătrunşi de
esenţa misterului acestei lumi,
aşa cum aflăm din cuvintele
lui Grigore Palama, puse pe
frontispiciul unuia dintre al-
bume: „Iar dacă tu prin nu-
mele de lumină cobori la rang
de creatură acea Lumină dum-
nezeiască, află că în acord cu
acest nume sunt şi cele mai
presus de fire, mari şi înalte,
între care sunt şi necreatul,
neînceputul şi veşnicul. Şi
dacă nu ştii, nu fi viclean de
bunăvoie; învaţă adevărul.
Căci chiar dacă are numele de
lumină, se numeşte lumina
adevărată sau, mai bine zis,
Lumina adevărată în care
Dumnezeu Se îmbracă ca şi cu
o haină” (cf. Ps. 103, 2).

Creaţia lui Silviu Orăvitzan
este un imn închinat luminii şi,
aşa cum autorul spune, ea
aparţine Orientului ortodox.
Iconostasul realizat de el la
Mănăstirea Nicula este una

dintre cele mai impresionante
lucrări în domeniu, subliniind
şi aici importanţa simbolică a
Crucii. Prezenţa acestui sim-
bol, ca element repetitiv pe
imensul perete auriu al iconos-
tasului, diminuarea elemente-
lor figurative, pentru „a putea
face loc vederii Luminii ne-
create”, sunt argumente solide
pentru a înţelege semnificaţiile
profunde ale picturalităţii sale.

Un aspect foarte important
este faptul că Silviu Orăvitzan
a primit „Ordinul de merit în
grad de cavaler” din partea
Preşedinţiei României, fiind
primul şi singurul artist lugo-
jean onorat cu această înaltă
distincţie.

În acelaşi timp, numele
maestrului Silviu Orăvitzan
este strâns legat de Galeria
Pro-Arte din Lugoj. În această
galerie, datorită puternicei per-
sonalităţi artistice a maestru-
lui, au expus de-a lungul
anilor cei mai mari artişti plas-
tici români contemporani.

Recent, la Sibiu, la Galeria
de artă contemporană a Mu-
zeului Brukenthal, s-a deschis
o expoziţie semnată Silviu
Orăvitzan.

Ramona Ţăranu

Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Lugoj

Maestrul Silviu Orăvitzan .

Artistul s-a născut pe 4 octombrie
1941 în localitatea Ciclova Mon-
tană din judeţul Caraş-Severin.

A urmat şcoala primară în satul natal şi
liceul la Oraviţa. În 1963 a absolvit Uni-
versitatea din Timişoara, Facultatea de
Arte Plastice. Între 1963 şi 1970 a fost
profesor de desen la Liceul „Iulia Has-
deu” şi Liceul „Coriolan Brediceanu”.
Din 1970 este membru al Uniunii Artiş-
tilor Plastici din România.
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Reprezentantul administraţiei locale a semnat miercuri, 27 iulie,
contractul cu firma câştigătoare a lucrărilor de construcţie a noului
pod pietonal dintre Piaţa Agroalimentară „George Coşbuc” şi Car-
tierul Ştrand. „Am semnat contractul cu constructorul - firma Pod
Construct din Timişoara, cea care a realizat mai multe astfel de po-
duri în judeţul Timiş. Valoarea de licitaţie a fost de 2,5 milioane
lei, la care se adaugă TVA. Lucrarea este multianuală, prin execuţia
bugetară din acest an fiind alocată suma de 1,5 milioane lei.
Aceasta înseamnă că până la sfârşitul anului 2012 podul pietonal
va fi dat în funcţiune”, a declarat primarul Francisc Boldea. 

Noul pod pietonal are o lungime de 144 m şi o lăţime de 3 m,
fiind prevăzut cu trepte de acces, respectiv rampă de acces şi lift
pentru persoanele cu handicap. „Prin această investiţie, cred că
vom reuşi descongestionarea traficului din Piaţa Agroalimentară
„George Coşbuc”, a cărei modernizare este programată pentru pe-
rioada imediat următoare”, a subliniat edilul şef.

Andreea Mărgineanţu

Încep lucrările la
noul pod pietonal

Bani pentru pro-
gramul „Curtea şcolii
– mijloc de educare a
elevilor”

O parte din bani au fost destinaţi su-
plimentării bugetelor tuturor centrelor fi-
nanciare din Lugoj, după cum urmează:
Centrul Financiar „Coriolan Bredi-
ceanu” – 11%; Centrul Financiar „Iulia
Hasdeu” – 13,4%; Centrul Financiar
„Aurel Vlaicu” – 10%; Centrul Finan-

ciar „Ştefan Odobleja” – 10,3%; Centrul
Financiar „Valeriu Branişte” – 12,7%;
Centrul Financiar grădiniţe – 11,3%.

În acelaşi context, au fost alocate su-
mele necesare pentru demararea progra-
mului anunţat în urmă cu două
săptămâni - „Curtea şcolii – mijloc de
educare a elevilor”, după cum urmează:
Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” –
50.000 lei; Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.
6 – 50.000 lei; Şcoala cu Clasele I-VIII
Nr. 2 – 30.000 lei; Grup Şcolar „Valeriu
Branişte” – 40.000 lei; Grădiniţa PP 4

– 50.000 lei.
La Capitolul Asigurări şi Asistenţă

Socială au fost alocaţi 58.000 lei, pen-
tru a fi asigurate salariile personalului
pentru întregul an. De asemenea, la Ca-
pitolul Întreţinere Instalaţii Semafori-
zare Iluminare s-a aloca suma de
15.000 lei, pentru modernizarea sema-
forizării din intersecţia Unic.

Autoturisme noi
pentru Poliţia Locală
Pentru Protecţia Mediului a fost pre-

văzută suma de 111.870 lei, care cu-
prinde salubrizarea, bunuri şi servicii,
deszăpezirea oraşului, în vreme ce
Transporturile au primit 144.000 lei,
bani destinaţi reparaţiilor prin plombare
a străzilor cu carosabil asfaltat. La Ca-
pitolul Investiţii a fost modificată desti-
naţia sumei de 400.000 lei, care ar fi
trebuit folosită în cartierul Micro III, la
Blocurile 24 şi 25. Suma va fi folosită

în schimb pentru execuţia unor noi lo-
curi de parcare în cartierul Ştrand. Ex-
plicaţia constă în faptul că în cartierul
Micro III acum se scoate la licitaţie pro-
iectarea lucrărilor, ceea ce înseamnă că
execuţia nu ar fi putut fi realizată în
acest trimestru.

La Capitolul Ordine Publică, cheltu-
ieli de capital, Poliţia Locală a primit
suma de 100.000 lei, bani cu care se vor
achiziţiona mijloace de transport şi alte
dotări necesare unei bune funcţionări.
Casa de Cultură a Municipiului a primit
suma de 20.000 lei. Pentru realizarea
unei suprafeţe de joc conform standar-
delor europene la Sala de Sport „Ioan
Kunst Ghermănescu”, a fost alocată
suma de 150.000 lei. Tot la capitolul ac-
tivităţi sportive, pentru achiziţionare mo-
bilier de recreere în parcurile din
municipiu este prevăzută suma de
80.000 lei.

Andreea Mărgineanţu

La iniţiativa şefului executivului local, 
consilierii locali au aprobat în cursul lunii iulie 
o nouă rectificare pozitivă a bugetului local,

în valoare de 1.177.130 lei. 

Reprezentanţii tuturor firme-
lor implicate în proiectul de mo-
dernizare a Staţiei de Epurare de
la Jabăr au fost prezenţi la
Lugoj, la sfârşitul lunii iulie.
Este vorba despre societăţile
Confort Timişoara, Izometal Ti-
mişoara, Adiss Baia-Mare şi Hi-
droexpert „A fost necesară
întrunirea tuturor acestor firme,
deoarece intrăm în ultima fază a
lucrărilor şi trebuia lămurite
anumite probleme. Mă declar
nemulţumit de situaţia benzilor
transportoare a nămolului, care
nu sunt legate în serie, astfel
încât transportul să se realizeze
în flux continuu. Au fost şi alte
probleme care trebuia regle-
mentate, având în vedere faptul
că nu au fost prevăzute în pro-
iectul de execuţie”, a precizat
primarul Francisc Boldea.

De asemenea, în urma unor
şedinţe operative, edilul şef a
solicitat demararea probelor
pentru epurarea mecanică, res-
pectiv pentru prima treaptă de
epurare biologică. În paralel cu
aceasta, se va proceda, prin in-
termediul Societăţii Meridian
22, la achiziţionarea unui trans-
formator absolut necesar, care
nu a fost cuprins în proiectul ini-
ţial. Liviu Savescu

Lucrările de mo-
dernizare a Staţiei

de Epurare se apro-
pie de finalizare

Peste un milion de lei din bugetul local
au fost redistribuiţi

Evenimentul de lansare a pro-
iectului în Lugoj a avut loc vi-
neri, 5 august, în faţa Casei de
Cultură a Sindicatelor, la show-
room-ul mobil produs în cadrul
proiectului. La deschiderea ofi-
cială au participat reprezentanţi
ai Primăriei Municipiului Lugoj,
Agenţiei Regionale de Protecţia
Mediului – Regiunea Vest, Găr-
zii Naţionale de Mediu - Comi-
sariatul Regional Vest,
Asociaţiilor Recolamp şi ECO-
TIC.

Showroom-ul face parte dintr-
o caravană care va poposi în 20
de oraşe din judeţele-ţintă ale
proiectului - 10 oraşe din Româ-

nia şi 10 din Ungaria.
Spaţiul expoziţional a fost

deschis şi pus la dispoziţia publi-
cului în faţa Casei de Cultură din
Lugoj în perioada 5 - 10 august,
între orele 10.00 – 20.00. Vizita-
torii au putut interacţiona direct
cu reprezentanţii autorităţilor lo-
cale şi ai celorlaltor organizaţii
participante. Informaţiile au fost
oferite prin prezentări şi jocuri
interactive, filme de specialitate,
materiale tipărite şi discuţii di-
recte. 

„În cele 15 luni de proiect, ne-
am propus să identificăm soluţii
concrete de îmbunătăţire a siste-
mului de colectare a deşeurilor

din surse de lumină şi a deşeuri-
lor de echipamente electrice şi
electronice. Ne bucurăm că oa-
menii află astfel mai multe des-
pre ce înseamnă reciclarea şi de
acum înainte vor preda becurile
şi neoanele arse la cel mai apro-
piat Colţ Verde sau direct către
Recolamp”, a declarat Raul Pop,
Director General Recolamp. 

Recolamp si ECOTIC colec-
tează deşeurile de la populaţie 

Pe parcursul celor şase zile pe-
trecute în Lugoj, Asociaţia ECO-
TIC s-a alăturat proiectului şi a
colectat de la populaţie deşeuri
de echipamente electrice la cor-
tul amenajat lângă showroom-ul

Recolamp.
Proiectul are alocat un buget

de 1,6 milioane de euro, care vor
fi investiţi în producerea şi am-
plasarea de containere speciali-
zate de colectare, precum şi în
construirea unei fabrici de reci-
clare a deşeurilor de becuri şi tu-
buri fluorescente. Această
fabrică, amplasată în Ungaria la
Mezőkovácsháza, va deservi cele
două ţări partenere ale proiectu-
lui. De asemenea, se va realiza o
amplă campanie de informare în
judeţele ţintă pentru a creşte ni-
velul de informare şi, implicit,
cantităţile de deşeuri care nu vor
mai ajunge la gropile de gunoi,
poluând, ci vor fi reciclate res-
pectând siguranţa mediului şi a
populaţiei.

Proiectul este implementat
prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-Româ-
nia 2007-2013 (www.huro-
cbc.eu) şi este finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul
European de Dezvoltare Regio-
nală, completat de co-finanţarea
naţională a celor două state
membre participante în program,
Ungaria şi România. Obiectivul
general al Programului este de a
apropia actori economici, per-
soane şi comunităţi, cu scopul de
a exploata mai eficient oportuni-
tăţile oferite de dezvoltarea co-
mună a zonei de frontieră.

Mirabela Longa

Reciclează! Acum ai cum
Recolamp şi campania de conştientizare privind colectarea deşeurilor
de surse de lumină ajung la Lugoj 
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Art.1. – Se aprobă Re-
gulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau re-
vizuirea planurilor de urbanism
şi amenajarea teritoriului con-
form anexei, care face parte in-
tegrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea
prevederilor prezentei hotărâri
se încredinţează Compartimen-
tului urbanism, amenajarea te-
ritoriului.

ANEXĂl
HCL nr. 117 din 21.07.2011 

REGULAMENT LOCAL 
DE IMPLICARE A PU-

BLICULUI ÎN ELABORA-
REA SAU REVIZUIREA 

PLANURILOR DE UR-
BANISM ŞI AMENAJARE A
TERITORIULUI 

(…)
Art.2. Prezentul Regulament

local se aplică în cazul iniţierii
şi/sau aprobării următoarelor ti-
puri de planuri şi documentaţii
de urbanism şi amenajarea teri-
toriului:

Planuri de amenajare a terito-
riului zonale (PATZ) 

PATZ interorăşenesc sau in-
tercomunal, frontalier

Documentaţii de urbanism 
PUG localitate şi RLU afe-

rent
PUZ şi RLU aferent
PUD
Art.3. Structura şi persoanele

cu atribuţii în coordonarea in-
formării şi consultării publicu-
lui pentru planurile de
amenajare a teritoriului şi pen-
tru documentaţiile de urbanism:

Potrivit Ordinului nr.
2701/30.12.2010 privind apro-
barea Metodologiei de infor-
mare şi consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau re-
vizuirea planurilor de amena-
jare a teritoriului şi urbanism,
responsabilitatea privind infor-
marea şi consultarea publicului
revine autorităţilor administra-
ţiei publice locale responsabile
cu aprobarea acestor
planuri/documentaţii.

În cadrul Primăriei Munici-
piului Lugoj UAT - va fi desem-
nată cel puţin o persoană, prin
dispoziţie a primarului munici-
piului Lugoj, care va răspunde
de asigurarea, în conformitate
cu Metodologia de informare şi
consultare a publicului şi pre-
zentul Regulament Local –
R.L., a procesului de informare,
consultare şi implicare a publi-
cului în elaborarea sau revizui-
rea planurilor de urbanism
(PUG/PUZ/PUD) şi de amena-
jare a teritoriului (PAT).

Persoana desemnată va cola-
bora cu persoana desemnată din
cadrul structurii de specialitate
a Consiliului Judeţean Timiş.

Art.4. Informarea şi consul-
tarea publicului se face obliga-
toriu în următoarele etape din
cadrul procesului de elaborare
sau revizuire a planurilor de ur-
banism şi/sau amenajare a teri-
toriului, în funcţie de impactul
acestora asupra teritoriului şi
vecinătăţilor:

1) Etapa pregătitoare – anun-
ţarea intenţiei de elaborare pen-
tru toate planurile şi
documentaţiile iniţiate de admi-
nistraţia locală a municipiului
Lugoj ;

2) Etapa de documentare şi
elaborare a studiilor de funda-
mentare sau etapa de elaborare
a temei, pentru PUG şi RLU
aferent şi dacă este cazul pentru
PUZ şi RLU aferent, în funcţie
de impactul estimat;

3) Etapa aprobării pentru
toate planurile şi documentaţiile
de urbanism şi amenajarea teri-
toriului;

4) Etapa monitorizării im-
plementării pentru toate planu-
rile şi documentaţiile. 

Art.5. Competenţele şi atri-
buţiile persoanei desemnate:

Coordonează redactarea DO-
CUMENTULUI DE PLANIFI-
CARE a procesului de
participare a publicului, pe baza
Regulamentului local adoptat şi
în funcţie de complexitatea pla-
nului de urbanism sau amena-
jare a teritoriului;

Răspunde de redactarea ce-
rinţelor specifice care vor fi in-
cluse în documentele de
selectare şi desemnare a elabo-
ratorului pentru documentaţiile
de urbanism şi amenajarea teri-
toriului iniţiate de autoritatea
publică locală;

Răspunde de redactarea pro-
punerilor de cerinţe specifice
necesar a fi incluse în avizul
prealabil de oportunitate pentru
documentaţiile de urbanism ini-
ţiate de investitori privaţi, per-
soane fizice sau juridice;

Gestionează activităţile de
informare şi consultare a publi-
cului pe tot parcursul do -
cumentaţiei, până la aprobare;

Este persoana de contact din
partea administraţiei publice lo-
cale pentru activităţile de infor-
mare şi consultare a publicului
în privinţa proiectului respectiv;

În funcţie de complexitatea
planului de urbanism sau ame-
najare a teritoriului, persoana
responsabilă cu informarea şi
consultarea publicului (din ca-
drul APL) poate fi sprijinită în
îndeplinirea atribuţiilor sale de
către un grup de lucru format
din reprezentanţi ai APL sau
APJ, ai mediului de afaceri, ai
societăţii civile din cadrul loca-
lităţii, specialişti din cadrul
RUR, OAR, ai altor organisme
legal constituite.

Redactează RAPORTUL IN-

FORMĂRII ŞI CONSULTĂ-
RII publicului, care însoţit de
punctul de vedere al structurii
de specialitate din cadrul APL
va sta la baza deciziei consiliu-
lui local de adoptare sau ne-
adoptare a planurilor de
amenajare a teritoriului/docu-
mentaţiilor de urbanism.

Art.6. (1) Cheltuielile pentru
activitatea de informare şi con-
sultare a publicului privind pla-
nurile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, ini-
ţiate de administraţia locală a
municipiului Lugoj vor fi finan-
ţate integral din bugetul local;

(2) Aceste sume vor fi prevă-
zute în bugetul local.

Art.7. Cheltuielile pentru
activitatea de informare şi con-
sultare a publicului privind do-
cumentaţiile de urbanism
iniţiate de persoane fizice sau
juridice, altele decât autoritatea
publică locală, vor fi suportate
integral de către iniţiatori prin
perceperea unei taxe, stabilită
de către Consiliul Local al Mu-
nicipiului Lugoj sau prin decon-
tarea la final a cheltuielilor de
către iniţiator/beneficiar.

În situaţia în care solicitarea
de informaţii implică realizarea
de fotocopii de pe documentele
deţinute, respectiv după planul
de reglementări, costul servicii-
lor de copiere este suportat de
solicitant, în condiţiile legii.

Plata se va efectua după
adoptarea/neadoptarea de către
autoritatea deliberativă a docu-
mentaţiei respective şi înainte
de ridicarea acesteia.

Plata se va efectua la casie-
riile din cadrul fiecărei adminis-
traţii publice locale.

În vederea ridicării documen-
taţiei de urbanism aprobate, be-
neficiarul va prezenta copie a
chitanţei sau a oricărui docu-
ment justificativ a plăţii.

Art.8. Administraţia locală
va prevedea în bugetul propriu
fonduri pentru consultarea şi in-
formarea publicului pe parcur-
sul iniţierii, elaborării, aprobării
şi implementării documentaţii-
lor de urbanism.

Art.9. Identificarea grupuri-
lor ţintă se va realiza pentru fie-
care tip de plan de amenajare a
teritoriului sau documentaţie de
urbanism, luând în considerare
principiul reprezentativităţii
grupului ţintă în raport cu im-
pactul planului sau documenta-
ţiei ce urmează a fi elaborate:

În acest sens, vor fi informaţi
şi consultaţi cu precădere:

Reprezentaţi ai comunităţii
locale din zona de studiu care
face obiectul planului/docu-
mentaţiei ce urmează a fi elabo-
rate;

Reprezentanţi ai instituţiilor
publice de la nivelul comunită-
ţii locale, precum şi de la nive-

lul judeţului cu atribuţii în emi-
terea de avize şi
acorduri/puncte de vedere;

Reprezentanţi ai asociaţiilor
profesionale RUR sau/şi OAR;

Reprezentanţi ai mediului de
afaceri.

(…)
Art.12. Evaluarea proceselor

de participare se va face prin
RAPORTUL privind informa-
rea şi consultarea publică.

RAPORTUL informării şi
consultării publicului, însoţit de
punctul de vedere al Comisiei
tehnice de urbanism şi amena-
jarea teritoriului a Consiliului
Judeţean Timiş sau Avizul teh-
nic al Consiliului Judeţean
Timiş se prezintă Consiliului
Local al Municipiului Lugoj
spre însuşirea sau respingerea
documentaţiei.

Anual, consiliul local va mo-
nitoriza şi va face public modul
de implementare a documenta-
ţiilor aprobate, printr-un raport
ce va fi făcut public prin afişa-
rea acestuia în locurile special
amenajate şi/sau prin postarea
pe pagina de internet a Primă-
riei municipiului Lugoj

DEFINIREA SITUAŢII-
LOR ÎN CARE SE CONSI-
DERĂ CĂ REGULA    -
MENTUL LOCAL A FOST
ÎNCĂLCAT ŞI MĂSURILE
ADMINISTRATIVE DE
SANCŢIONARE

În cazul în care beneficiarii
documentaţiilor de urbanism nu
respectă termenele  impuse  în
cuprinsul  prezentului  regula-
ment  cu  privire  la  depunerea
documentaţiilor, modificarea
şi/sau completarea acestora ori
prezentarea tuturor avizelor şi
aprobărilor solicitate, se consi-
deră că regulamentul a fost în-
călcat.

Documentaţiile de urbanism
care se aprobă fără respectarea
tuturor etapelor de informare şi
consultare prevăzute în prezen-
tul regulament pentru fiecare tip
de documentaţie de urbanism
(PUG, PUZ, PUD), sunt nule de
drept.

Sancţiunile care se vor aplica
vor consta fie în clasarea lucră-
rii, fie în restituirea acesteia, în
funcţie de modul în care a fost
încălcat prezentul regulament.

În cazul nerespectării atribu-
ţiilor de către funcţionarii pu-
blici implicaţi, stabilite prin
prezentul Regulament local, în
procedura de informare şi con-
sultare sau revizuire a planuri-
lor de amenajarea teritoriului şi
de urbanism, se vor aplica sanc-
ţiunile disciplinare stabilite prin
Legea nr 188/1999, privind Sta-
tutul funcţionarilor publici cu
modificările şi completările ul-
terioare.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elab-
orarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Nr. 117 din 21.07.2011
Art.1. – Se modifică art.

52 din Regulamentul privind
publicitatea stradală în munici-
piul Lugoj aprobat prin  Hotă-
rârea Consiliului Local nr. 131
din 26.06.2006 şi va avea ur-
mătorul cuprins:

“Tăbliţele indicatoare şi tote-
murile se vor amplasa conform
art. 51 la o distanţă de maxim 15
m de la limita proprietăţii solici-
tantului şi/sau în zona de inter-
secţie a străzii principale cu
strada secundară, dacă proprie-
tatea solicitantului se află pe

strada secundară, respectând ca
mesaj activitatea societăţii şi
respectând condiţiile restrictive
impuse de prezentul regulament.

Străzile principale conform
prezentului regulament sunt:
Timişorii, C.Walisch, Bucegi,
Ep. dr. Ioan Bălan, Caransebe-
şului, Banatului, Bocşei, V.V.
Delamarina, Tapiei, Făgetului,
Salcâmilor, N. Titulescu şi Bu-
ziaşului.”

Art.2. – Îndeplinirea prevede-
rilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Compartimentului
urba nism, amenajarea teritoriului.

HOTĂRÂREA
privind modificarea Regulamentului privind

publicitatea stradală în municipiul Lugoj, apro-
bat prin Hotărârea Consiliului Local 

Nr. 131 din 29.06.2006
Nr. 116 din 21.07.2011

Art.1. – Se aprobă trecerea din proprietatea municipiului
Lugoj în domeniul public al Statului şi administrarea Ministe-
rului Apărării Naţionale a următoarelor terenuri situate în mu-
nicipiul Lugoj, str. A. Mocioni, nr. 30, pe care se află edificate
construcţii administrative şi social - culturale aparţinând Mi-
nisterului Apărării Naţionale:

- terenul în suprafaţă de 3.074 m.p., înscris în C.F. nr. 406573
Lugoj (nr. vechi 3501 L.G.), nr. top. 662/1;

- terenul în suprafaţă de 903 m.p., înscris în C.F. nr. 406570
Lugoj (nr. vechi 3501 L.G.), nr. top. 661/b/1/1.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în-
credinţează Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriu-
lui.

HOTĂRÂREA
privind trecerea din proprietatea municipiului

Lugoj în domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Apărării Naţionale a unor terenuri situate
în municipiul Lugoj, str. A. Mocioni, nr. 30, pe care se
află edificate construcţii administrative şi social  - cul-

turale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale
Nr. 118 din 21.07.2011

Art.1. - Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului
Lugoj în calitate de cofinanţator la tipărirea revistei „Banat”.

Art.2. (1) În vederea suportării cheltuielilor ocazionate de ac-
ţiunea prevăzută la articolul 1 se aprobă alocarea sumei de 10.000
lei de la bugetul local, „Cap.67.02 Cultură, recreere şi religie”.

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

Art.3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredin-
ţează Direcţiei economice.

privind participarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
în calitate de cofinanţator la tipărirea revistei „Banat”

Nr. 120 din 21.07.2011 

HOTĂRÂREA

Art.1. – (1) Se aprobă scoa-
terea la licitaţie în vederea con-
cesionării a 74 de parcele de
teren, situate în municipiul
Lugoj, str. Timişorii, Zona
M.A.N., pentru construirea
unor locuinţe.

(2) Scoaterea la licitaţie se
va face în 5 etape, parcelele
fiind grupate în 5 loturi
identificate conform schiţei,

Anexa 1 la prezenta hotă-
râre.

Art.2. – Se aprobă Caietul
de sarcini, conform Anexei 2,
care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3. - Îndeplinirea preve-
derilor prezentei hotărâri se în-
credinţează Compartimentului
urbanism, amenajarea teritoriu-
lui.

HOTĂRÂREA
privind scoaterea la licitaţie în vederea

concesionării a 74 de parcele, situate în Lugoj, str.
Timişorii,  Zona M.A.N., pentru construirea unor

locuinţe  şi aprobarea Caietului de sarcini
Nr. 123 din 21.07.2011
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Art.1. – Se modifică inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită
pentru tineri sub 35 de ani, prin înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din
22.05.2008 privind modificarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în  folosinţă
gratuită, cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. – Atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor se va face în urma stabilirii unor criterii de
selecţie, aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului urbanism,
amenajarea teritoriului.

ANEXA LA HCL 115 din 21.07.2011
Situaţia terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Lugoj, care fac obiectul atri-

buirii în folosinţă gratuită tinerilor între 18 si 35 de ani

HOTĂRÂREA
privind modificarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi

atribuite în  folosinţă gratuită pentru tineri sub 35 de ani

Nr. 115 din 21.07.2011

Municipiul Lugoj adresa : Suprafata totalã OBS :
Str.G.A.Petculescu, nr.41 (lot 124) 350 Autorizaţie de construire
Str.G.A.Petculescu, nr.43 (lot 125) 350 Autorizaţie de construire
Str.G.A.Petculescu, nr.45 (lot 126) 350 Autorizaţie de construire
Str.G.A.Petculescu, nr.49 (lot 128) 350 Autorizaţie de construire
Str.V.Goldis, nr.11 (lot 152) 427 Autorizaţie de construire
Cartier Tapia –lot nr.41/1, CF 66 ned Tapia, nr.top.1185/b/41/1 300 disponibil
Cartier Tapia –lot nr.41/2, CF 111 ned Tapia, nr.top.1185/b/41/2 300 disponibil
Cartier Tapia –lot nr.42/1, CF 67 ned Tapia, nr.top.1185/b/42/1 300 disponibil
Cartier Tapia –lot nr.42/2, CF 109 ned Tapia, nr.top.1185/b/42/2 300 disponibil
Cartier Tapia –lot nr.52/1, CF 77 ned Tapia, nr.top.1185/b/52/1 300 disponibil
Cartier Tapia –lot nr.52/2, CF 110 ned Tapia, nr.top.1185/b/52/2 300 disponibil
Cartier Tapia –lot nr.53/1, CF 78 ned Tapia, nr.top.1185/b/53/1 300 disponibil
Cartier Tapia –lot nr.53/2, CF 108 ned Tapia, nr.top.1185/b/53/2 300 Atribuit lui    

Licsandroiu Mihail  
prin HCL nr.281/2009

Str.Timisoarei, FN – CF 406403 Lugoj 300 disponibil
Str.Timisoarei, FN – CF 406404 Lugoj 300 disponibil
Str.Timisoarei, FN – CF 406405 Lugoj 300 disponibil
Str.Timisoarei, FN – CF 406406 Lugoj 300 disponibil
Str.Timisoarei, FN – CF 406407 Lugoj 300 disponibil
Str.Timisoarei, FN – CF 406408 Lugoj 300 disponibil
Str.Timisoarei, FN – CF 406409 Lugoj 300 disponibil
Str.Timisoarei, FN – CF 406410 Lugoj 300 disponibil
Str.Timisoarei, FN – CF 406411 Lugoj 242 disponibil

ANUNŢ PUBLIC
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr.4, anunţă intenţia de scoatere

la licitaţie, în vederea concesionării pentru construirea unei case de locuit, a 16 amplasamente
disponibile (înscrise în C.F.406414, C.F.406415, C.F.406416, C.F.406417, C.F.406418,
C.F.406419, C.F.406420, C.F.406421, C.F.406422, C.F.406423, C.F.406424, C.F.406425,
C.F.406426, C.F.406427, C.F.406428, C.F.406429) cu suprafeţe cuprinse între 403 şi 411 mp, si-
tuate în Lugoj, str. Timişoarei, zona P.U.Z. M.A.N.

Durata concesiunii este de 49 de ani.
Data licitaţiei - deschiderea ofertelor: 07.09.2011, orele 14.00.
Data şi ora de primire a ofertelor (înscrierea): 07.09.2011, orele 0900-1230.
Preţ pornire licitaţie: 0,4 lei/mp/an
Taxă licitaţie: 200 lei
Taxă garanţie: 500 lei
Condiţii de participare:
- solicitanţii vor îndeplini condiţiile impuse prin Caietul de sarcini nr. 48650 din 15.07.2011-

cu instrucţiunile aferente-, aprobat prin H.C.L. nr. 123 din 21.07.2011
- dovada achitării taxei de licitaţie, în valoare de 200 lei RON, şi a taxei de garanţie licitaţie,

în valoare de 500 lei RON.
Informaţii suplimentare şi caiete de sarcini se pot obţine (după achitarea taxei de licitaţie) de

la Primăria Municipiului Lugoj, Compartimentul Urbanism, camera 209-210, etaj II, telefon
0256/353697, zilnic între orele 8-15. Fax 0256/350393, e-mail : contact@primarialugoj.ro.

Pregătiri pentru
recensământ

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

În vederea realizării unei evi-
denţe corecte a populaţiei şi
pentru buna organizare şi desfă-
şurare a recensământului popu-
laţiei şi al locuinţelor, vă facem
cunoscut că, potrivit prevederilor
O.U.G. 97/2005, în termen de 15
zile de la împlinirea vârstei de 14
ani, minorul are obligaţia să so-
licite eliberarea actului de iden-
titate şi persoana fizică are

obligaţia ca, înainte de expirarea
termenului de valabilitate a actu-
lui de identitate cu cel puţin 15
zile, să solicite eliberarea unei
noi cărţi de identitate.

Invităm toate persoanele care
au împlinit vârsta de 14 ani şi nu
deţin acte de identitate, precum
şi pe cele ale căror acte de iden-
titate au termenul de valabilitate
expirat, să se prezinte la sediul

Compartimentului Evidenţa Per-
soanelor din Piaţa J. C. Drăgan
nr. 5 Lugoj (sediul Poliţiei Mu-
nicipiului Lugoj), pentru a soli-
cita eliberarea cărţilor de
identitate.

Termenul de soluţionare a ce-
rerilor pentru eliberarea cărţii de
identitate este de până la 30 de
zile, acesta putând fi prelungit
cu cel mult 15 zile.

Condiţii pentru a fi recenzor, recenzor şef

sau responsabil de circumscripţie

Primăria Municipiului Lugoj anunţă recrutarea de recenzori pentru recensământul popu-
laţiei şi al locuinţelor, acţiune care se desfăşoară în intervalul 20-31 octombrie 2011. Perioada de
recrutare a recenzorilor este cuprinsă între 15 august şi 15 septembrie 2011, urmând ca instruirea
personalului să aibă loc pe tot parcursul lunii septembrie. 

Personalul de recensământ se recrutează, potrivit ordinii de preferinţă stabilite de legiuitor, din
rândul angajaţilor primăriilor, al personalului didactic, al specialiştilor în economie, informatică,
al pensionarilor, studenţilor şi al altor persoane interesate. Pot fi angajate ca recenzori persoanele
care îndeplinesc următoarele condiţii:

-  să aibă cel puţin 18 ani împliniţi; 
- să aibă minim studii medii; 
- să fie cetăţeni români şi să cunoască limba română scris, citit şi vorbit; 
- să nu fi suferit condamnări penale; 
- să se bucure de o bună reputaţie;
- să fie disponibili pe întreaga perioadă a desfăşurării activităţii.

Persoanele care îndeplinesc aceste condiţii se pot adresa Primăriei Municipiului Lugoj. Cererile,
însoţite de copia actului de identitate, se depun la Compartimentul Relaţii cu Publicul, începând
cu data de 1 august, de luni până vineri, între orele 8.30 – 15.00. 

La începutul acestei luni, la
Agenţia de Mediu Timiş a fost
aprobată şi ultima documentaţie
tehnică pentru drumul de acces
de pe strada Timişoarei către
Cartierul Militari. Accesul se va
face în apropiere de calea ferată
care traversează Unitatea Mili-
tară. „De această dată docu-
mentaţia de avizare pentru
Agenţia de Mediu este mult mai
permisivă, restricţiile fiind mai
puţine de când str. Timişoarei
nu mai este drum european, DN

6 fiind acum mutat pe şoseaua
de centură”, a precizat şeful
executivului local. Primarul
Francisc Boldea a mai informat
despre preluarea de către admi-
nistraţia locală a iluminatului
public de pe centura ocolitoare
şi anume în cele două sensuri
giratorii, pe porţiunea podului
peste Timiş şi la cele două pa-
saje. 

„Tot la începutul acestei luni,
la Agenţia de Mediu a avut loc
şedinţa de aprobare a proiectului

de alimentare cu apă a localită-
ţilor Tapia şi Armădia. În acelaşi
timp, reprezentanţii Agenţiei de
Mediu şi-au dat acordul pentru
realizarea celei de-a treia etape
de reabilitare a reţelei de cana-
lizare în municipiu. Această
etapă cuprinde străzile Tudor
Vladimirescu, Dunării, Gheor-
ghe Şincai, Smârdan, Romani-
lor, Avram Iancu, Partizanilor şi
Şirul Islazului”, a precizat dom-
nul primar.

Liviu Savescu

Avize de la Mediu pentru 
proiectele Lugojului

Ruga lugojană, cel mai important eveniment cultural al Municipiului Lugoj, va fi transmisă
live pe site-ul oficial al Primărei. Toţi cei care doresc să vizioneze evenimentul o pot face accesând
site-ul www.primarialugoj.ro. Transmisiunea se va realiza cu ajutorul camerelor web instalate în
Piaţa Victoriei şi pe Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor. Imaginile însoţite de sunet vor fi
transmise în timp real, astfel încât toţi cei care nu pot participa la Rugă să poată urmări întregul
eveniment.

Ruga lugojană va fi transmisă live
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Primarul Francisc Boldea a
participat la deschiderea noului
sezon competiţional pentru
echipa de volei. „Am trasat ca
obiectiv pentru echipa de volei
plasarea între locurile V-VIII,
astfel încât să fim scutiţi de
play-out. Au participat toate
jucătoarele, antrenorii şi con-
ducerea Clubului Sportiv Mu-
nicipal. Cu acest prilej, am
discutat cu conducerea tehnică
a echipei scoaterea imediată la
licitaţie a lucrărilor de înlo-

cuire a suprafeţei de joc din
Sala „Ioan Kunst Ghermă-
nescu”, ne-a declarat edilul
şef. Va fi montat un nou covor
omologat pentru competiţii in-
ternaţionale. Valoarea aprobată
în Consiliul Local pentru
aceste lucrări este de 150.000
lei.

Tot în cursul lunii iulie,
şeful executivului a participat
la deschiderea sezonului de
pregătiri a echipe de fotbal. 

Tiberiu Olteanu

Noi investiţii
în terenul de volei de la Sala
„Ioan Kunst Ghermănescu”

În zilele de 12 şi 13 au-
gust, la Sala de sport I. K.
Ghermănescu se va des-
făşura ultima etapă a Su-
perligii de lupte libere.

Vineri, 12 august, începând
cu ora 16.00, va avea loc cân-

tarul oficial, şedinţa tehnică va
începe la ora 17.00, iar în con-
tinuare se vor efectua tragerile
la sorţi. Pe lângă echipa gazdă,
vor participa CSM Timişoara,
CSM Reşiţa, CS Dinamo Bu-
cureşti - centrul de pregătire
Braşov, CS Târgu Mureş şi

CSM Sfântu Gheorghe.
Etapa propriu-zisă va în-

cepe sâmbătă, 13 august, de la
ora 09.00, când iubitorii aces-
tui sport de tradiţie al Lugoju-
lui sunt aşteptaţi într-un număr
cât mai mare la Sala de sport
I. K. Ghermănescu, pentru a

sărbatori cucerirea unui nou
titlu de campioană naţională
pe echipe la lupte libere, al
cincilea titlu din istoria clubu-
lui şi al patrulea consecutiv.
Înaintea ultimei etape, CSM
Lugoj se află pe primul loc în
clasament cu zece puncte
avans în faţa CSM Timişoara,
Lugojul nemaiavând cum să
piardă titlul, conform declara-
ţiei preşedintelui celor două
grupări timişene, Gheorghe
Bologa.

Întrucât în acest an nu se va
mai organiza Turneul Final,
după încheierea etapei, se vor
înmâna diplomele, medaliile şi
tricourile de campioni ai Ro-
mâniei pe anul 2011.

Totodată, Primăria Munici-
piului Lugoj va organiza festi-
vitatea de premiere a echipei
de lupte libere, ocazie cu care
sportivilor şi antrenorilor li se
vor decerna diplome de exce-
lenţă şi plachete, premierea ur-
mând a fi efecutată de primarul
municipiului Lugoj, Francisc
Boldea.

Tiberiu Olteanu

Echipa de lupte libere a CSM Lugoj în faţa
unui nou titlu de campioană naţională 

Sâmbătă, 20 august, echipa de fotbal a CSM Lugoj va debuta
în noua ediţie de campionat a Diviziei D Timiş, având ca obiec-
tiv promovarea în Liga a III-a.

În acest sens, conducerea tehnică a echipei, care va fi asigu-
rată de prof. Cosmin Stan şi prof. Claudiu Jivulescu, va avea
la dispoziţie lotul echipei din campionatul precedent, completat
cu noile achiziţii: Andrei Belciug, Mihăiţă Hromei, Călin Bota,
Stelian Argatu şi Silviu Marcu (toţi de la AS Juventus Pişchia),
precum şi Denis Vânătu, Ionică Barna şi Vlad Purece (toţi de
la AS Vulturii Pădureni). Lipseşte din lot, aproximativ 6 luni,
Andrei Alexandru, în prezent în recuperare după operaţia de
menisc şi ligamente încrucişate, iar Sergiu Barboni a ales ca-
riera de modeling.

În prima etapă a Diviziei D Timiş, CSM Lugoj va întâlni în
deplasare, sâmbătă, 20 august, începând cu ora 11.00, echipa
CS AUTO TIMIŞOARA, echipă ce a fuzionat cu AS Vulturii
Pădureni.

În perioada de pregătire CSM Lugoj a disputat următoarele
jocuri amicale: 

CS Dumbrăviţa - CSM Lugoj 2 - 4
CSM Lugoj - AS Margina 11 - 0
CSM Lugoj - CS Flacăra Făget  1 - 0
CS Unirea Sânnicolau Mare - CSM Lugoj 0 - 3
CS Flacăra Făget   - CSM Lugoj 0 - 1
Principalii marcatori ai echipei au fost Lucian Stoica şi

Tudor Onae, dintre noii veniţi remarcându-se Mihăiţă Hromei,
Călin Bota şi Andrei Belciug.

Tiberiu Olteanu

Obiectivul echipei de fotbal 
a CSM Lugoj este promovarea 

în Liga a III-a 
Clubul Sportiv al Handicapaţilor Fizic

„Maraton ’93”, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Lugoj, Consiliul Local Mu-
nicipal Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş,
Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş şi
Comitetul Naţional Paralimpic, a organizat
la Lugoj, în perioada 5-7 august, cea de-a
16-a ediţie a Cupei Ana Lugojana. 

La competiţia sportivă au participat 84
de persoane, membri a 11 cluburi din Ro-
mânia şi 3 cluburi din Ungaria. Probele de
concurs - tenis de masă individual (clasele
1-5 cărucioare şi 6-10 deplasabil), tenis de
masă echipe, atletism (100m, aruncarea cu
suliţa şi aruncarea cu greutatea), maraton
şi darts - s-au organizat în bazele sportive
Sala de Sport „Lavinia Miloşovici” şi Sta-
dionul Municipal.

Concursul la tenis de masă a fost condus
de Anca Cherecheş şi Valentina Bajenaru -
Comitetul Naţional Paralimpic, cu sprijinul
arbitrilor: Ignat Cristian, Cureac Cristina,
Şchiopulescu Ion, Puşcaş Paul, Ticu Sorin,
Bireescu Răzvan, Pod Adrian şi Ignat Ale-
xandru. Competiţia de atletism a fost coor-
donată de profesorii Vrudnic Adrian,
Lupulescu Adrian şi Ignat Elena. Cursa pe
şosea - „maraton fotoliu rulant” - a fost co-
ordonată de prof. Lupulescu Adrian, iar
problemele organizatorice au fost asigurate
prin acţiunea de voluntariat a 15 elevi ai
Colegiului Naţional Coriolan Brediceanu
din Lugoj, conduşi de prof. Corina Seren-
dan.

În urma rezultatelor obţinute, CSHF
„Maraton ’93” s-a clasat din nou pe primul
loc. 

Rezultatele sportivilor Clubului
Maraton’93 :

Păraian Doina (clasa 3) – 2 medalii de

aur la suliţă şi greutate, 1 medalie de argint
la tenis de masă echipe şi 2 medalii de
bronz la tenis de masă individual şi darts;

Vărgatu Dorina (clasa 4) - 4 medalii de
aur la tenis de masă echipe, tenis de masă
individual, 100m, maraton; 1 medalie de
argint la suliţă şi 1 medalie de argint la
greutate;

Gama Emil (clasa 4) - 3 medalii de aur
la tenis de masă individual, tenis de masă
echipe, suliţă; 2 medalii de argint la greutate
şi maraton, 1 medalie de bronz la 100 m;

Stoica Vasile (clasa 4) – 2 medalii de aur
la 100m cărucioare şi maraton, 2 medalii de
bronz la suliţă şi greutate;

Benkoczi Susana (clasa 5) – 1 medalie
de aur la darts, 1 medalie de bronz la darts;

Pica Petronela (clasa 5) – 3 medalii de
argint la tenis de masă echipe, suliţă şi darts,
3 medalii de bronz la 100m, greutate şi ma-
raton;

Rumela Nicolae (clasa 5) – 3 medalii de
argint la tenis de masă individual, tenis de
masă echipe şi greutate;

Grăbuescu Marioara (clasa 6) – 1 me-
dalii de aur la darts, 1 medalie de argint la
greutate, 2 medalii de bronz la tenis de masă
individual şi suliţă;

Doană Victor (clasa 7) – 3 medalii de
aur la tenis de masă individual, tenis de
masă echipe şi suliţă, 1 medalie de argint la
greutate;

Ilea Liviu (clasa 7) – 1 medalie de argint
la greutate şi 2 medalii de bronz la tenis de
masă echipe şi suliţă; 

Dumitru Gabriel (clasa 7) - 1 medalie
de bronz la tenis de masă echipe;

Filipov Iasmin-Mădălin (clasa 7) – 2
medalii de bronz la suliţă şi greutate;

Stănescu Mărioara (clasa 8) – 4 medalii
de aur la tenis de masă individual, tenis de
masă echipe, suliţă, greutate; 1 medalie de
argint la 100m;

Puşcaş Irina-Dorina (clasa 8) – 1 me-
dalie de aur la 100m, 2 medalii de argint la
suliţă şi darts; 3 medalii de bronz la tenis de
masă individual, tenis de masă echipe şi
greutate;

Brehariu Gheorghe (clasa 9) – 2 meda-
lii de aur la tenis de masă individual şi tenis
de masă echipe; 

Lulea Mihaela (clasa 9) – 1 medalie de
bronz la tenis de masă echipe;

Micu Tudor (clasa 10) – 2 medalii de
aur la 100m şi greutate.

Flavia Coraş

Aur pentru sportivii Clubului Sportiv 
al Handicapaţilor Fizic „Maraton ’93”
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