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Luni, 12 septembrie, în prezenţa
unei numeroase asistenţe, Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară Lugoj a
deschis porţile Creşei nr. 3, situată pe
str. Ep. Dr. Ioan Bălan, nr.17, în incinta
Grădiniţei cu program normal nr. 7. La
eveniment au participat Francisc Bol-
dea, Primarul Municipiului Lugoj, de-
putatul Sorin Stragea şi Angelica
Uscat, Director Executiv Coordonator
al DASC Lugoj. Creşa nr. 3 funcţio-
nează în baza HCL 147/25.08.2011 şi
se alătură grupelor de creşă existente
deja, şi anume Creşa nr. 1, situată pe
Al. Brazilor, nr. 3, şi Creşa nr. 2, cu se-
diul pe str. Ceahlăului, nr. 21. Acestea
compun Serviciul Creşe aflat în subor-
dinea DASC Lugoj.

Noua instituţie dispune de o capaci-
tate de 20 de locuri, iar programul este
de luni până vineri între orele 6-18. În
cadrul creşei sunt admişi copii cu vâr-
ste cuprinse între 2 şi 3 ani. Micuţii be-
neficiază de trei mese/zi, şi anume
mic-dejun, prânz şi gustare, mâncarea
fiind transportată zilnic de la sediul
Creşei nr. 1 cu un autoturism avizat sa-
nitar. Structura de personal cuprinde un
asistent medical, un educator-puericul-
tor şi două infirmiere. Personalul se
ocupă de îndeplinirea atribuţiilor de
monitorizare a stării de sănătate fizică
şi psihică a copiilor, dar şi de educarea
timpurie a acestora. Cei mici se bucură
de un spaţiu curat, amenajat recent şi
compus din: sală de primire, cameră de
joacă, cameră de odihnă, izolator, cabi-
net medical şi grup sanitar.

Creşele sunt instituţii publice specia-
lizate în servicii cu caracter social, me-
dical şi educaţional pentru creşterea,
îngrijirea şi educarea timpurie a copii-
lor.

Elena Maria Stămurean
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O nouă creşă în
municipiul Lugoj

Prezent la festivităţi în câteva dintre
unităţile de învăţământ din oraş, pri-
marul Francisc Boldea a urat copiilor
şi profesorilor mult succes în noul an
şcolar. „Am fost prezent la Colegiul
Naţional „Coriolan Brediceanu”, la

Şcoala cu clasele I-VIII „Anişoara
Odeanu”, la Colegiul Naţional „Iulia
Hasdeu”, respectiv la şcoala care apar-
ţine de Biserica Baptistă „Harul”. În
acest context, doresc să subliniez fap-
tul că, împreună cu Serviciul Public de

Administrare şi Întreţinere a Dome-
niului Public, adică prin forţe proprii,
am reuşit să rezolvăm unele probleme
legate de începutul anului şcolar. 
Astfel, la Grădiniţa în limba maghiară
PP 6 a fost amenajată curtea unităţii,
la Grădiniţa PP 11 au fost executate
lucrări de igienizare, la Grădiniţa PN
13 urmează să fie executate lucrări de
reabilitare a faţadei. Tot la PN 13 vom
încerca să realizăm branşamentul la
reţeaua de electricitate a noii săli de
sport care va fi amenajată aici”, ne-a
declarat şeful executivului local. 

Anul şcolar 2011-2012 are 36 de
săptămâni de cursuri, însumând 177
de zile lucrătoare. Pentru clasele a
XII-a şi a XIII-a, anul şcolar are 37 de

săptămâni, din care durata cursurilor
este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni
fiind dedicate desfăşurării examenului
naţional de bacalaureat.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar
are 36 de săptămâni, din care durata
cursurilor este de 35 de săptămâni, o
săptămână fiind dedicată desfăşurării
evaluării naţionale.

Reprezentanţii Inspectoratului Şco-
lar Timiş informează că au primit de
la Guvern suma de 48.000 de lei, bani
pentru manualele şcolare. Clasa I va
primi toate manualele, în vreme ce
elevii până în clasa a X-a vor primi
doar o parte. Totodată, în Timiş în jur
de 13.000 de elevi vor beneficia de pa-
chete cu rechizite. 

Andreea Mărgineanţu

Un nou an şcolar a luat startul în unităţile de
învăţământ din Lugoj. Clopoţelul a sunat as-
tăzi pentru cei  6.500 de elevi şi preşcolari,

între care  peste 350 sunt boboci. Manifestările de
deschidere a anului şcolar au început în jurul orelor
9 sau 10 şi au durat aproximativ o oră. Apoi elevii şi
preşcolarii au intrat în clase, pentru a primi manua-
lele şi orarul, şi pentru a face cunoştinţă cu noii colegi. 
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Ocrotirea minorului se reali-
zează prin părinţi, prin institui-
rea tutelei, prin darea în
plasament sau, după caz, prin
alte măsuri de protecţie specială
anume prevăzute de lege. Ocro-
tirea majorului are loc prin pu-
nerea sub interdicţie judecă-

torească sau prin instituirea cu-
ratelei. Un element de noutate
absolută îl constituie înfiinţarea
instanţei de tutelă şi de familie,
care este competentă să aplice
procedurile privind ocrotirea
persoanei fizice. În acest sens,
ocrotirea persoanei fizice prin

tutelă se realizează de către tu-
tore, desemnat sau numit, pre-
cum şi de către consiliul de
familie, ca organ consultativ,
care poate fi constituit de către
instanţa de tutelă, numai la cere-
rea persoanelor interesate. În
cazul în care nu se constituie
consiliul de familie, atribuţiile
acestuia vor fi exercitate de către
instanţa de tutelă.

În situaţia existenţei unui

minor lipsit de îngrijire părin-

tească, persoanele apropiate mi-

norului, precum şi adminis-

tratorii şi locatarii casei în care

locuieşte minorul, serviciul de

stare civilă, cu prilejul înregis-

trării morţii unei persoane, pre-

cum şi notarul public, cu prilejul

deschiderii unei proceduri succe-

sorale, instanţele judecătoreşti, cu

prilejul condamnării la pedeapsa

penală a interzicerii drepturilor

părinteşti, organele administraţiei

publice locale, instituţiile de

ocrotire, precum şi orice altă per-

soană au obligaţia să înştiinţeze

instanţa de tutelă. În această si-

tuaţie, se va numi o persoană sau

soţul şi soţia împreună drept tu-

tore, dacă nu se află în vreunul

dintre cazurile de incompatibili-

tate prevăzute de lege.
Părintele poate desemna, prin

act unilateral sau prin contract
de mandat, încheiate în formă
autentică, ori, după caz, prin tes-
tament, persoana care urmează a
fi numită tutore al copiilor săi.
Desemnarea făcută de părintele
care în momentul morţii era de-
căzut din drepturile părinteşti
sau pus sub interdicţie judecăto-
rească este lipsită de efecte juri-
dice. 

Cel chemat la tutelă nu poate
fi înlăturat de către instanţă fără
acordul său decât dacă se află în
vreunul dintre cazurile de in-
compatibilitate sau dacă, prin
numirea sa, interesele minorului
ar fi periclitate. În cazul în care
cel chemat la tutelă este numai
temporar împiedicat în exercita-
rea atribuţiilor ce i-au fost con-
ferite, instanţa de tutelă, după
încetarea împiedicării, îl nu-
meşte tutore la cererea sa, dar nu
mai târziu de 6 luni de la deschi-
derea tutelei. Până atunci, in-
stanţa desemnează un tutore

provizoriu.
La numirea sau, după caz, în

timpul tutelei, instanţa de tutelă
poate hotărî, din oficiu sau la ce-
rerea consiliului de familie, ca
tutorele să dea garanţii reale sau
personale, dacă interesele mino-
rului cer o astfel de măsură. În
acest caz, ea stabileşte potrivit
cu împrejurările, felul şi întinde-
rea garanţiilor. În lipsa unui tu-
tore desemnat, instanţa de tutelă
numeşte cu prioritate ca tutore,
dacă nu se opun motive înteme-
iate, o rudă sau un afin ori un
prieten al familiei minorului, în
stare să îndeplinească această
sarcină, ţinând seama, după caz,
de relaţiile personale, de apro-
pierea domiciliilor, de condiţiile
materiale şi de garanţiile morale
pe care le prezintă cel chemat la
tutelă.

Numirea tutorelui se face, cu
acordul acestuia, de către in-
stanţa de tutelă în camera de
consiliu, prin încheiere defini-
tivă. Atunci când desemnarea
tutorelui s-a făcut prin contract
de mandat, cel desemnat tutore
nu poate refuza numirea. În lipsa
unui tutore desemnat, dacă in-
stanţa de tutelă a constituit con-
siliul de familie, numirea
tutorelui se face cu consultarea
consiliului de familie. Încheie-
rea de numire se comunică în
scris tutorelui şi se afişează la
sediul instanţei de tutelă şi la pri-
măria de la domiciliul minoru-
lui., iar drepturile şi îndatoririle
tutorelui încep de la data comu-
nicării încheierii de numire.
Între timp, instanţa de tutelă
poate lua măsuri provizorii ce-
rute de interesele minorului, pu-
tând chiar să numească un
curator special.

Se cuvine menţionat că tutela
este o sarcină personală. Cu
toate acestea, instanţa de tutelă,
cu avizul consiliului de familie,
poate, ţinând seama de mărimea
şi compunerea patrimoniului
minorului, să decidă ca adminis-
trarea patrimoniului ori doar a
unei părţi a acestuia să fie încre-
dinţată, potrivit legii, unei per-
soane fizice sau persoane
juridice specializate. De aseme-
nea, tutela este o sarcină gra-
tuită. Cu toate acestea, tutorele
poate fi îndreptăţit, pe perioada
exercitării sarcinilor tutelei, la o
remuneraţie al cărei cuantum va
fi stabilit de instanţa de tutelă, cu
avizul consiliului de familie, ţi-
nând seama de munca depusă în
administrarea averii şi de starea
materială a minorului şi a tuto-
relui, dar nu mai mult de 10%
din veniturile produse de bunu-
rile minorului. Instanţa de tutelă,
cu avizul consiliului de familie,
va putea modifica sau suprima
această remuneraţie, potrivit îm-
prejurărilor.

Tutela se exercită numai în
interesul minorului atât în ceea
ce priveşte persoana, cât şi bu-
nurile acestuia. Tutorele este
obligat să asigure îngrijirea mi-
norului, sănătatea şi dezvoltarea
lui fizică şi mentală, educarea,
învăţătura şi pregătirea profesio-
nală a acestuia, potrivit cu apti-
tudinile lui. În cazul în care
tutori sunt 2 soţi, aceştia răspund
împreună pentru exercitarea
atribuţiilor tutelei.  În cazul în
care unul dintre soţi introduce
acţiunea de divorţ, instanţa, din
oficiu, va înştiinţa instanţa de tu-
telă pentru a dispune cu privire
la exercitarea tutelei.

Maria Elena Stămurean

Ocrotirea persoanei fizice conform noilor
reglementări legale în domeniu 

Primarul Municipiului Lugoj
s-a întâlnit la sfârşitul lunii au-
gust cu cei 400 de asistenţi per-
sonali ai persoanelor cu
handicap din oraş. Întâlnirea a
avut loc la Teatrul Municipal

Lugoj, fiind prezenţi şi reprezen-
tanţii  Direcţiei de Asistenţă So-
cială Comunitară. Cu acest
prilej, a fost prezentat programul
de perfecţionare cu verificare
bianuală, precum şi sarcinile pe

care trebuie să le îndeplinească
asistenţii personali, în calitate de
angajaţi ai Primăriei, în confor-
mitate cu noile prevederi legale. 

Edilul şef a precizat faptul că
salariile asistenţilor personali vor

fi asigurate din bugetul local, de-
oarece Guvernul României, cu
toate că are această obligaţie, de
câţiva ani nu mai alocă fonduri
în acest scop.   

Liviu Savescu

În lumina prevederilor noului Cod
Civil, ce se prefigurează a intra în vi-
goare la 1 octombrie, orice măsură de

ocrotire a persoanei fizice se stabileşte
numai în interesul acesteia, indiferent că se
dispune instituirea tutelei, curatelei sau a
unei alte măsuri reglementate de lege.

Salariile asistenţilor personali vor fi plătite de la bugetul local

Pentru a celebra deopotrivă ti-
nereţea spiritului şi înţelepciu-
nea maturităţii, Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară în
parteneriat cu Primăria Munici-
piului Lugoj organizează vineri,
30 septembrie, „BALUL SE-
NIORILOR”, aflat la cea de-a
şasea ediţie. Data nu a fost aleasă
întâmplător, întrucât 1 octombrie
a fost stabilită de către Organiza-
ţia Naţiunilor Unite (ONU), în
cadrul sesiunii din februarie
1991, drept „Ziua Internaţională
a Persoanelor Vârstnice”. 

Sunt puse la dispoziţia per-

soanelor interesate din Lugoj
480 de locuri la Restaurantul
Acapulco, într-un ambient de
excepţie. Pentru achiziţionarea
biletelor, sunt invitate persoa-
nele vârstnice, cu actul de iden-
titate şi cuponul de pensie
(pentru limită de vârstă), la Ser-
viciul Asistenţă Socială Comu-
nitară (camera 11 la parterul
Primăriei) în data de 22 septem-
brie. Costul unui bilet este de 10
lei / persoană vârstnică, dife-
renţa fiind suportată de la buge-
tul local.

Maria Elena Stămurean

Balul Seniorilor a ajuns la ediţia cu numărul șase

În baza Regulamentului Co-
misiei CEE nr. 807/2010 de sta-
bilire a normelor de punere în
aplicare pentru livrarea de pro-
duse alimentare din stocurile de
intervenţie pentru persoanele
cele mai defavorizate din Uni-
une şi a Hotărârii Guvernului nr.
600/2009 pentru stabilirea be-
neficiarilor de ajutoare alimen-
tare care provin din stocurile de
intervenţie comunitare, desti-
nate categoriilor de persoane
cele mai defavorizate din Ro-
mânia şi atribuţiile instituţiilor
implicate în planul european,
începând cu luna septembrie ca-
tegoriile sociale defavorizate
vor beneficia şi în acest an de
ajutoare alimentare. Locaţia
este aceeaşi din anii trecuţi – str.
Siretului, nr.1 (fostul magazin
Bumbacul). Ajutoarele alimen-
tare constau în făină de grâu,

mălai, paste făinoase, biscuiţi,
orez şi lapte praf, iar distribui-
rea lor va începe în ultima de-
cadă a lunii septembrie.

Familiile sau persoanele sin-
gure beneficiare de venit minim
garantat, şomerii, pensionarii
sistemului public de pensii cu
venituri sub 400 lei, persoanele
cu handicap accentuat şi grav,
adulţi şi copii, neinstituţionali-
zate, vor putea ridica produsele
alimentare cu actul de identitate
(buletin/ carte de identitate pen-
tru adulţi ori certificat de naş-
tere pentru minori) şi cu actul
doveditor al apartenenţei la una
dintre categoriile sociale enun-
ţate (după caz: certificat valabil
de încadrare în grad de handi-
cap, carnet de şomer vizat la zi,
cupon de pensie, etc), în origi-
nal şi copie. 

Maria Elena Stămurean

Ajutoare alimentare pentru categoriile
cele mai defavorizate din România
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Programul de modernizare
a Spitalului Municipal conti-
nuă şi în această toamnă. Până
în prezent au fost reabilitate
două pavilioane, respectiv La-
boratorul central şi Secţia de
Pediatrie. În cursul lunii sep-
tembrie, primarul Francisc Bol-
dea a participat la şedinţa
Consiliului de Administraţie al
Spitalului Municipal. „De-
ocamdată, în urma discuţiilor
cu reprezentanţii Casei Jude-
ţene de Asigurări Timiş, am
reuşit suplimentarea bugetului
contractului cu suma de
1.000.000 lei. Nu suntem foarte
mulţumiţi de această sumă, prin
urmare am solicitat CJAS o
nouă suplimentare în valoare de

3.000.000 lei. Până la această
oră, ne încadrăm cu salariile în
procent de 68,8 %, faţă de 70%
cât este plafonul maxim”, a de-
clarat şeful executivului local. 

Primăria a alocat de la buge-
tul local suma de 138.000 lei
pentru plata utilităţilor şi redu-
cerea arieratelor instituţiei. De
asemenea, vor mai fi alocaţi
350.000 lei pentru aducerea la
standarde europene a încă două
pavilioane, respectiv fostul pa-
vilion de Pediatrie, unde se vor
muta secţiile de Paleaţie şi Ne-
urologie, şi pavilionul Secţiei
de Boli Contagioase, unde va
continua să funcţioneze
aceeaşi secţie. Totodată, vor fi
executate lucrări de moderni-

zare la Secţia de Psihiatrie. 
Secţia TBC nu se mută în in-

cinta Spitalului Municipal
În paralel, se montează apara-

tura de oxigen pentru noua sec-
ţie de Pneumologie, astfel încât,
începând din luna noiembrie, în
pavilionul din partea stângă a
străzii va rămâne să funcţioneze
exclusiv Secţia TBC, unde sunt
internaţi în medie 4 lugojeni pe
lună, respectiv 8 pacienţi din alte
judeţe. Secţia de TBC va rămâne
funcţională până la identificarea
soluţiei optime, fie prin mutarea
ei în alt oraş, fie la marginea ora-
şului, sau prin desfiinţare. 

În acest context, şeful execu-
tivului local ţine să precizeze:
„ca primar al Municipiului
Lugoj, odată cu mutarea mana-
gementului Spitalului către ad-
ministraţia locală, precizez că
Secţia de TBC, existentă în pre-
zent pe partea stângă a străzii
Gheorghe Doja, nu se va muta
niciodată pe partea dreaptă. De
altfel, încă de la început am
propus fie desfiinţarea ei, fie
mutarea ei într-un imobil de la
marginea oraşului sau chiar în
alt oraş”.

Andreea Mărgineanţu

Mai mulţi bani pentru
Spitalul Municipal

Conducerea municipalităţii
lugojene a participat la începu-
tul acestei luni la o şedinţă ope-
rativă împreună cu repre-
zentanţii Societăţii Hidrocons-
trucţia şi personalul de specia-
litate din cadrul Primăriei. Cu
acest prilej, s-au stabilit urmă-
toarele măsuri: alimentarea cu
apă pe noua conductă a splaiu-
lui 1 Decembrie 1918; subtra-
versarea, în termen de două
săptămâni, a străzii Timişoarei,
între strada Crişan şi podul pie-
tonal; executarea lucrărilor pe
strada Huniade, astfel încât să
fie alimentat şi cartierul Micro
II, în vederea închiderii inelului
de alimentare pentru Micro I, II,
III, IV, Timişoarei 1, Timişoarei
2 şi splaiul 1 Decembrie 1918;
totodată, s-a efectuat legătura
dintre conducta cea nouă cu
diametrul de 450 mm şi Uzina
de Apă nr. 1; forajul pentru ali-
mentarea cu apă a satului Tapia
se va executa în sat, lângă re-
miza de Pompieri, respectiv

între Biserică şi Şcoală, astfel
ca întregul sat să fie alimentat
de la acest foraj cu adâncimea
de 250 de metri, prevăzut cu
staţie tratare.

Tot la capitolul investiţii, a
fost finalizată achiziţia pentru
cea de-a treia etapă de reabili-
tare a reţelei de canalizare, ast-
fel încât a fost emis ordinul de

începere a lucrărilor pe străzile
Romanilor, Dunării, Şirul Isla-
zului, Tudor Vladimirescu,
Smârdan, Gh. Şincai, Partizani-
lor, Avram Iancu, Bella Bartok
etc. De asemenea, au început
lucrările de alimentare cu apă a
extinderii satului Tapia, în zona
rezidenţială.

Andreea Mărgineanţu

În cursul lunii septembrie au
fost finalizate lucrările de da-
lare a trotuarului din faţa Cole-
giului Naţional „Iulia Hasdeu”,
respectiv a trotuarelor de pe
străzile Andrei Şaguna, Plopi-
lor, Someşului. În paralel, au
debutat lucrările de dalare a tro-
tuarelor de pe strada Ion Vidu,
începând de la Parcul Prefectu-

rii. Tot în această lună au dema-
rat lucrările şi pe splaiul Corio-
lan Brediceanu, pe tronsonul
cuprins între Casa Personalită-
ţilor şi Restaurantul Acapulco,
precum şi pe strada Coloman
Wallisch de la Podul de Beton
până la intersecţia cu strada
Gheorghe Doja.

Andreea Mărgineanţu

Investiţii în infrastructură

Şeful executivului local a anunţat adoptarea
unor noi măsuri pentru eficientizarea activităţii
Primăriei Municipiului Lugoj în domeniul inves-
tiţiilor. În acest sens, ing. Radu Belu a fost eliberat
din funcţia de şef al Compartimentului Investiţii,
în locul lui fiind numit ing. Constantin Lazăr. De-
cizia a fost luată în urma analizei activităţii acestui
compartiment, care a avut loc în cadrul Şedinţei de
Executiv din data de 22 august, ocazie cu care s-
au constatat deficienţe în ceea ce priveşte demara-
rea achiziţiilor şi corelarea cu Direcţia Economică.
„În perioada următoare, Compartimentul Investiţii
va fi completat cu specialişti în domeniul econo-
mic şi juridic”, a menţionat edilul şef.

De asemenea, şeful executivului a dispus efec-
tuarea unui control intern în cadrul instituţiei. „În
urma raportului primit, am adoptat un nou sistem
privind controlul managerial intern, având la bază
următoarele etape: controlul ierarhic, auditul pu-
blic intern, controlul financiar preventiv, certifica-
rea pentru „bun de plată”. De asemenea, am
elaborat un ghid pentru procedurile operaţionale,
obligatoriu a fi respectat de toate compartimentele
din cadrul Primăriei. În urma acestor măsuri va fi
elaborat şi un nou Regulament de Organizare şi
Funcţionare a Primăriei”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

Liviu Savescu

Nou sistem de control al activităţii 
funcţionarilor publici

La iniţiativa executivului
local, în această perioadă se
desfăşoară lucrări de aparta-
mentare la cele 100 de locuinţe
de pe str. Herendeşti – partea din
stânga – în vederea trecerii lor în
Planul de achiziţii publice şi
vânzarea lor către cetăţenii care
au contract de închiriere cu SC
Meridian 22. Totodată, se lu-

crează la apartamentarea blocu-
lui ANL cu 20 de apartamente
de pe str. Ţesători, în vederea
cumpărării acestora de către lo-
catari. Mai mult decât atât, în
această perioadă se lucrează la
parcelarea păşunii 1331 din Balta
Lată în suprafaţă de 59 ha, urmând
a fi întocmit un Plan parcelar după
cum urmează: 5 ha parcelate în lo-

turi cuprinse între 1.500 mp şi
4.500 mp în vederea realizării de
investiţii; o parcelă pentru zona de
agrement de la fosta bază hipică; o
parcelă pentru montarea rachete-
lor anti-grindină. Vor mai fi par-
celate loturile de lângă drumul
care face legătura dintre str. Ta-
piei şi str. Traian Vuia.

Liviu Savescu

Apartamente pentru locuitorii din zona Mondial-Bocșei

Municipalitatea lugojeană a
emis recent Certificate de Urba-
nism pentru construirea în ora-
şul nostru a două magazine
supermarket. Este vorba des-
pre un magazin LIDL, care se
va construi lângă Sala de
Sport „Ioan Kunst Ghermă-
nescu”. Investitorul va avea
obligaţia semaforizării inter-

secţiei pornind de la str. Gen.
Dragalina, care face legătura
cu str. Hezerişului şi şoseaua
de centură, respectiv cu vii-
toarea autostradă. Cel de al
doilea supermarket, PENNY
Market, va fi construit pe str.
Ep. Dr. I. Bălan, cu condiţia
realizării semaforizării în
dreptul str. Liviu Rebreanu,

stradă care va prelua traficul
către podul pietonal spre piaţa
agroalimentară. „De aseme-
nea, ne aflăm în discuţii avan-
sate pentru construirea unui
supermarket KAUFLAND în
zona str. Timişoarei”, a mai
precizat primarul Francisc
Boldea.

Liviu Savescu

Noi supermarket-uri la Lugoj

Apă mai bună pentru lugojeni
Municipalitatea lugojeană a

lansat o campanie de conştien-
tizare a populaţiei cu privire la
grija faţă de mediul înconjurător.
În acest scop, vor fi realizate pe
asfalt, pe principalele artere din
oraş, bannere de conştientizare.
Acestea vor fi amplasate la 10-
20 m de intersecţie, pe carosabil,
în interiorul benzilor de circula-
ţie şi vor avea următorul mesaj:

„Mulţumesc! Lugoj - ORAŞUL
Bunelor MANIERE”. Banner-ul
va  mai cuprinde şi un cerc în in-
teriorul căruia se vor afla două
mâini. Vor fi amplasate 18 ase-
menea inscripţii pe străzile: Ti-
mişoarei, Caransebeşului,
Buziaşului, Făgetului, Bucegi, în
piaţa Victoriei şi în intersecţia de
la Unic. Prin aceste inscripţii se
doreşte sensibilizarea partici-

panţilor la trafic pentru a avea în
municipiul Lugoj o circulaţie
civilizată. „Sperăm să reuşim
sensibilizarea populaţiei prin
aceste mesaje, astfel încât să
putem avea un oraş curat şi în-
grijit”, a precizat şeful executi-
vului local.

În acelaşi context, Primăria
împreună cu Poliţia Locală a de-
marat o acţiune de prevenţie şi
sancţionare a persoanelor de pe
faleza râului Timiş care mă-
nâncă seminţe şi aruncă cojile
pe jos. „Am tolerat prea mult
această atitudine necivilizată
din partea unor cetăţeni, care dă
un aspect neplăcut acestor zone,
şi de săptămâna viitoare vor fi
luate măsuri concrete” a mai
spus Francisc Boldea, primarul
Municipiului.

Liviu Savescu

Mulţumesc! Lugoj – orașul bunelor maniere

Au început lucrările
la nou pod pietonal

Municipalitatea lugojeană a emis ordinul de
începere a lucrărilor de execuţie a Podului Pie-
tonal care va face legătura dintre Piaţa Agroa-

limentară „George Coşbuc” şi Cartierul Ştrand.
Lucrările au început în data de 30 august. În
cursul acestei luni se realizează cele două culee
ale podului, de pe cele două diguri. În dreptul
culeelor se vor efectua foraje la o adâncime de
20 m, pentru fixarea pilonilor de susţinere. De
asemenea, a fost pregătit terenul pentru ca uti-
lajele să poată săpa în albia râului Timiş. 



Cornel Hilarion Petrassevich
s-a născut la Scăiuş, în comita-
tul Caraş-Severin, în 7 mai
1916. 

A urmat cursurile primare şi
Liceul „Coriolan Brediceanu”
la Lugoj. În 1930 devine stu-
dent al Facultăţii de Medicină
Bucureşti pe care o absolvă în
1936. În 1940 şi-a susţinut teza
de doctorat, iar în 1941 a urmat
cursurile militare de la Sibiu.

În toamna anului 1948 este

arestat şi după o judecată su-
mară este condamnat la 15 ani
de închisoare, pentru că a fost
medicul Societăţii americane
YMCA.

Reintegrarea în viaţa socială
şi profesională se petrece în
1964. Graţie intervenţiei preşe-
dintelui SUA, Richard Nixon,
Cornel Petrassevich ajunge în
1969 la New York.

În America a intrat în servi-
ciul armatei Statelor Unite, des-

făşurând o intensă muncă de
studiu şi cercetare. Doctorul
Cornel Petrassevich a predat în
numeroase instituţii de învăţă-
mânt americane. Senatul SUA
i-a recunoscut şi omagiat mul-
tiple merite pe plan profesional
şi social, iar Partidul Republi-
can i-a conferit distincţia Legiu-
nea de Onoare.

S-a stins din viaţă în anul
1997.

Flavia Coraş

Cetăţeni de Onoare ai Municipiului Lugoj
CORNEL HILARION PETRASSEVICH

doctor în medicină [1916 – 1997]
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Primăria Municipiului Lugoj
împreună cu Asociaţia Culturală
„Banat Art” au organizat în pe-
rioada 9-11 septembrie Zilele
„Traian Grozăvescu”, în colabo-
rare cu Opera Naţională Ro-
mână Timişoara, Casa de
Cultură a Sindicatelor, Biserica
Baptistă „Harul”, Colegiul Na-
ţional „Iulia Hasdeu” şi Asocia-
ţia Culturală „Traian
Grozăvescu”.

Manifestările au debutat vi-
neri, 9 septembrie, la orele
17.00, pe platoul Casei de Cul-
tură a Sindicatelor, cu Concer-
tul fanfarei Bisericii Baptiste
„Harul”. În aceeaşi seară, de la

orele 18.30, în foaierul Casei de
Cultură a Sindicatelor, a avut
loc vernisajul expoziţiei sceno-
grafului şi designerului Mario
di Carlo (Italia). Momentul cul-
minant al manifestărilor l-a re-
prezentat spectacolul de operă
cu musical-ul My Fair Lady,
prezentat de Opera Naţională
Română din Timişoara, sâm-
bătă, 10 septembrie, la Casa de
Cultură a Sindicatelor. În în-
cheierea manifestărilor, dumi-
nică, 11 septembrie, pe platoul
Casei de Cultura a Sindicatelor a
avut loc Concertul Fanfarei Mu-
nicipiului Lugoj.

Aurel Jurubiţă

Zilele „Traian Grozăvescu” la Lugoj
Sala BIBLIONET a Bibliote-

cii Municipale Lugoj a găzduit
în cursul unii august Festivita-
tea de Premiere a Concursului
de Poezie (ediţia a VIII-a) al
Festivalului “Lucian Blaga”
(ediţia a XVII-a) din Lugoj. În
acest context festiv, le-au fost
înmânate câştigătorilor Diplo-
mele şi a fost lansată Antologia
de poezie a Festivalului, cu tit-
lul “Laudă somnului”, apărută
recent la Editura Nagard Lugoj.
În această antologie sunt publi-
cate toate poeziile reprezenta-
tive ale premianţilor acestei
ediţii a festivalului. Volumul
“Laudă somnului” a fost oferit
tuturor câştigătorilor, dar şi par-
ticipanţilor la festivitatea de
premiere. În acest an, Festivalul
“Lucian Blaga” stă sub semnul
semicentenarului trecerii în
eternitate a poetului Lucian
Blaga (1961-2011). 

Despre importanţa acestui
eveniment organizat anual de
Biblioteca Municipală Lugoj au
vorbit: Henrieta Szabo, direc-
toarea Bibliotecii Municipale
Lugoj, prof. Simona Avram,
prozatorul Dan Floriţa-Seracin,
criticul literar Călin Chincea,

poetul Ion Căliman şi criticul li-
terar Ela Iakab. La eveniment
au mai participat: scriitorii şi
jurnaliştii Constantin Buiciuc,
Adriana Weimer, Cristian Ghi-
nea şi Mircea Anghel, Ioan If-
tode, Gheorghe Oniga, părinţi şi
prieteni ai premienţilor.

De asemenea, Gheorghe
Oniga (important om de cultură
şi sponsor, din Lugoj, căruia îi
mulţumim cu această ocazie) şi
Adriana Weimer (Biblioteca
Municipală Lugoj) au organizat
o excursie iniţiatică pentru câş-
tigătorii acestei ediţii, sub gene-
ricul „Pe urmele poetului
Lucian Blaga, la 50 de ani de la
naştere (1961-2011)”. Astfel de
excursii iniţiatice au mai fost or-
ganizate, cu câştigătorii acelor
ediţii, şi în anii 2008, 2009; ca
şi în anii precedenţi, pe lângă
alte puncte turistice importante
şi interesante, traseul principal
a cuprins: Casa Memorială „Lu-
cian Blaga”, mormântul lui Lu-
cian Blaga şi al Corneliei
Brediceanu Statuia lui Lucian
Blaga (din Lancrăm) şi Casa de
Cultură „Lucian Blaga” din
Sebeş-Alba.

Adriana Weimer

Festivitatea de Premiere a Concur-
sului de Poezie (ediţia a VIII-a)
al Festivalului “Lucian Blaga”
Lugoj 2011 (ediţia a XVII-a)

Galeria Pro Arte din munici-
piul Lugoj a găzduit miercuri,
14 septembrie, vernisajul expo-
ziţiei de pictură a doi artişti din

Craiova. Este vorba despre Ni-
colae Constantinescu Wolf şi
Dragoş Muşatescu, ambii fiind
prezenţi pentru prima dată în
municipiul de pe Timiş. Reali-
zate într-o manieră artistică de
excepţie, cele 70 de exponate
reprezintă în principal portrete
şi peisagistică, fiind inspirate
din viaţa cotidiană. Artiştii au
expus în cele mai importante
oraşe din România, precum şi
în ţara vecină, Bulgaria. 

Flavia Coraş

O nouă expoziţie la Pro Arte

O nouă instalaţie de sonorizare
pentru Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului”
Ca urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni cu privire la

slaba calitate a sonorizării de la Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, biserică reprezentativă a oraşului nostru, municipa-
litatea a hotărât ca la următoarea rectificare de buget să propună
aprobarea sumei de 30.000 lei pentru achiziţionarea unei insta-
laţii profesionale de sonorizare. Instalaţia va fi folosită de către
lăcaşul de cult la sonorizarea evenimentelor religioase din timpul
anului. Liviu Savescu

Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” al Casei de Cultură a
Municipiului Lugoj a fost invitat, în perioada 31 august – 4 sep-
tembrie, la prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru
pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, desfăşura la Fălticeni.
Actorii lugojeni au prezentat piesa „Haide, ucide-mă, dragoste”,
de Aziz Nesin, regia Maria Voronca, având în distribuţie pe ac-
torii Ileana Căprariu, Lăcrămioara Androni-Bercean şi Ovidiu
Decean. La festival au mai participat Compania „Teatru Vostru”
din Piatra Neamţ, Compania Teatrală „Bucovina” - Suceava, stu-
denţii anului III ai U.N.A.T.C. Bucureşti şi Teatrul „Nottara” din
Bucureşti. Juriul festivalului a fost compus din actorii: Draga
Olteanu Matei-preşedinte, Eusebiu Ştefănescu, Catrinel Dumi-
trescu, Emil Hossu, Carmen Trocan şi Radu Nechifor – membri.

Augustin Bercean

Teatrul Municipal prezent la
prima ediţie a Festivalului 

Internaţional de Teatru
„Grigore Vasiliu Birlic” Corul „Ion Vidu” al Casei de

Cultură a Municipiului Lugoj,
dirijat de maestrul Remus Taş-
cău, a participat la una dintre
cele mai prestigioase manifes-
tări culturale din ţară şi Europa,
Festivalul Internaţional „Ge-
orge Enescu”, ediţia a XX-a.
Sâmbătă, 10 septembrie, cele-
brul cor lugojean a prezentat, în
Sala Aula Magna „Teoctist Pa-
triarhul” a Palatului Patriarhiei,
de la ora 19.00, un concert ex-

cepţional de muzică sacră ro-
mânească şi universală, în re-
pertoriu regăsindu-se piese ale
unor renumiţi compozitori, din-
tre care îi amintim pe G.P. da
Palestrina, W.A. Mozart, Fr.
Poulenc, I. Vidu, P. Constanti-
nescu, S. Toduţă, D. Voiculescu
şi D. Popovici. 

Soliştii concertului au fost
soprana Ioana Mia Iuga şi basul
Lucian Oniţa.

Tudor Trăilă

Corul „Ion Vidu” pe scena 
Festivalului Internaţional 

„George Enescu”
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Administraţia
locală a
adoptat re-

cent o serie de mă-
suri în vederea
punerii în aplicare a
prevederilor noii Legii a
învăţământului. În
acest scop, edilul şef a

convocat directorii noi-
lor centre financiare din
municipiu. 

„Vă anunţ că, începând cu
data de 1 octombrie, vor fi des-
fiinţate cele şase centre finan-
ciare existente, urmând să fie
înfiinţate 15 centre financiare
noi, respectiv la: Colegiul Na-
ţional „Coriolan Brediceanu”,
Şc. cu cls. I-VIII Nr. 6, Colegiul
Naţional „Iulia Hasdeu”, Şcoala

cu cls. I-VIII Nr. 12 Măguri,
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 3,
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 4, Gru-
pul Şcolar „Aurel Vlaicu”,
Şcoala cu cls. I-VIII „Eftimie
Murgu”, Grupul Şcolar „Vale-
riu Branişte”, Şcoala de Arte
frumoase „Filaret Barbu”, Gru-
pul Şcolar „Ştefan Odobleja”;
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 2, Gră-
diniţa PP Nr. 2, Grădiniţa PP
Nr. 4, Grădiniţa PP Nr. 5. În fie-
care consiliu de administraţie
va fi numit un reprezentant al
Primarului Municipiului, res-
pectiv reprezentanţi ai Consiliu-
lui Local Municipal”, a precizat
primarul Francisc Boldea.

De asemenea, şeful executi-
vului lugojean a purtat o serie
de discuţii cu inspectorul şcolar
judeţean adjunct Francisc Ha-
lasz, referitoare la  posturile de
contabil pentru centrele buge-
tare din oraş. „Din păcate, In-
spectoratul Şcolar Judeţean nu
poate pune la dispoziţie decât
9,25 posturi. Astfel, vor fi cen-
tre financiare al căror personal
va fi angajat cu un sfert de
normă, altele cu o jumătate de

normă, şi doar câteva cu normă
întreagă, respectiv „Coriolan
Brediceanu”, Şc. cu cls. I-VIII
Nr. 6, Colegiul Naţional „Iulia
Hasdeu”, Grupul Şcolar „Vale-
riu Branişte” şi Grupul Şcolar 
„Aurel Vlaicu”. 

Totodată, am avut discuţii cu
directorii unităţilor de învăţă-
mânt, prin care le-am solicitat
să asigure condiţiile necesare
funcţionării centrelor finan-
ciare, şi anume o sală adecvată,
mobilier, casă de bani etc. Ră-
mâne însă necunoscut cine va
efectua controlul financiar pre-
ventiv. În acest sens, am solici-
tat Inspectoratului să ia în
considerare acest aspect şi să
mărească numărul posturilor la
12”, a declarat edilul şef. 

Şeful executivului a subliniat
faptul că bugetul urmează să fie
defalcat pe fiecare unitate de în-
văţământ. În acest domeniu vor
fi întâmpinate unele dificultăţi,
întrucât Guvernul nu a adoptat
normele metodologice care să
prevadă cuantumul de fonduri
pentru fiecare elev. 

Andreea Mărgineanţu

Măsuri pentru punerea în aplicare a noii legi a învăţământului

Lugojul va avea 15 centre bugetare Autoturisme noi 
pentru Poliţia Locală

Municipalitatea lugojeană a defini-
tivat caietul de sarcini în vederea
publicării pe SEAP a noii achiziţii

privind dotarea Poliţiei Locale a Municipiu-
lui. Vor fi achiziţionate trei autoturisme
Logan, dintre care două cu cinci locuri şi
unul cu şapte locuri. Primele două vor fi do-
tate cu staţii de emisie-recepţie, precum şi cu
celelalte dotări specifice. Cel de-al treilea au-
toturism va fi dotat cu girofar mobil. 

Totodată, a fost finalizată
procedura de achiziţie pentru
introducerea reţelei de alimen-
tare cu apă în zona rezidenţială
Tapia. La această oră sunt în
evaluare proiectele de execu-
tare a reparaţiilor pe străzile
din municipiu, în primul rând
în cartierul ITL. Tot în curs de
evaluare este licitaţia pentru
amenajarea căilor de acces în
cartierul Militari. În data de 16

septembrie a avut loc licitaţia
pentru realizarea noului covor
de joc de la Sala Sporturilor
„Ioan Kunst Ghermănescu”. În
data de 22 septembrie se va
desfăşura licitaţia pentru ame-
najarea unor noi locuri de par-
care în cartierul Cotu Mic, iar
o zi mai târziu licitaţia pentru
amenajarea unor noi locuri de
parcare în cartierul Ştrand.

Andreea Mărgineanţu

În cursul lunii septembrie la
Lugoj demarează acela de-a
treia etapă a programului de as-
faltare şi reabilitare a sistemului
rutier din municipiu. Primul lot
cuprinde străzile Jabărului şi
Fdt. Jabărului, Împăratul Traian,
Cernei, Astalaş şi Fagilor par-
ţial. Cel de-al doilea lot cuprinde
cartierul Ştrand şi străzile Bo-
jinca, Timişului, Mureşului şi
Paul Chinezu. În cadrul celui
de-al treilea lot vor fi asfaltate
străzile Cotu Mic, Tudor Vladi-
mirescu, Poalele Viilor, Some-
şului şi Constantin
Brâncoveanu. În fine, pentru cel

de-al patrulea lot la această oră
se realizează proiectarea. Acesta
cuprinde cartierele Stadion III,
Stadion I, Ţesători, precum şi
străzile Viorelelor şi Romanilor.
„Aşa cum se observă, în cadrul
acestei etape, vor fi executate lu-
crări de amploare care cuprind
cartiere întregi. Primele două lo-
turi se vor desfăşura simultan,
urmând apoi lotul al treilea, iar
odată cu finalizarea proiectului
vor demara lucrările şi pentru
lotul numărul 4”, a precizat
Francisc Boldea, edilul şef al
municipiului de pe Timiş. 

Andreea Mărgineanţu

Şeful executivului lugojean
realizează un sondaj în rândul lu-
gojenilor, cu întrebarea: „Susţineţi
amenajarea unui sens giratoriu în
zona Parcului „George Enescu”,
la intersecţia străzilor Coloman
Wallisch, Bucegi, Gh. Doja şi Ion
Luca Caragiale?”. Variantele de
răspuns vor fi: DA, NU, NU
ŞTIU. „Cred că este cel mai bun
mod de a ne face o idee asupra a
ceea ce doresc cetăţenii referitor

la acest lucru”, este de părere şeful
executivului, care a subliniat fap-
tul că amenajarea acestui sens gi-
ratoriu a fost solicitată cu
insistenţă de membrii echipa-
jelor Ambulanţei, Smurd-ului
şi Pompierilor. 

Lugojenii îşi pot exprima
votul pe internet, la adresele
www.primarialugoj.ro sau 
lugojul.ro

Andreea Mărgineanţu

Sondaj de opinie pentru 
un nou sens giratoriu

Începe a treia etapă de asfaltare
a drumurilor din municipiu

Programul Curtea Şcolii, demarat în
urmă cu câteva luni de administraţia lo-
cală, începe să prindă contur. Au fost deja
executate lucrări de amenajare la Şcoala
cu Clasele I-VIII nr. 6 „Anişoara Odeanu”,
unde au fost construite terenuri de sport,

s-au amenajat aleile şi chiar un mic parc.
Lucrări similare s-au executat la Colegiul
Naţional „Iulia Hasdeu”, la Şcoala cu Cla-
sele I-VIII Nr. 2 şi la Grupul Şcolar „Va-
leriu Branişte”. 

Andreea Mărgineanţu

Modernizarea Pieţei Agroalimentare
din nou în dezbaterea consilierilor

Consiliul Local Municipal se va reuni joi, 29 septembrie, ora
14.00, într-o nouă şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi este înscrisă
reabilitarea Pieţei Agroalimentare „George Coşbuc”, precum şi
unele probleme legate de achiziţia de la Ştrand. „Doresc să subli-
niez faptul că domnul Constantin Ostaficiuc a fost prezent la Lugoj
în urma invitaţiei pe care i-am adresat-o. Am avut o discuţie foarte
serioasă, iar dumnealui a înţeles situaţia Pieţei, urmând să poarte
o discuţie în acest sens cu consilierii PDL. De aceea, la şedinţa or-
dinară din această lună vom repune pe ordinea de zi proiectul de
hotărâre privind reabilitarea Pieţei Agroalimentare”, a subliniat
Franscisc Boldea, şeful executivului lugojean.

Andreea Mărgineanţu

După ce în cursul lunii sep-
tembrie s-a desfăşurat licitaţia
pentru primul lot de parcele din
cartierul Militari, în luna octom-
brie urmează scoaterea la licita-
ţie a lotului numărul doi.
Licitaţia va avea loc în data de
12 octombrie, la ora 14.00. Vor
fi puse la dispoziţia solicitanţi-
lor cinci loturi cu suprafeţe cu-
prinse între 403 şi 540 mp.
Preţul de pornire este de 0,4
lei/mp/an, taxa de participare
fiind de 200 lei, iar cea de ga-
ranţie 500 lei. „Doresc să vă in-
formez că toate cele 16 loturi
din prima etapă au fost adjude-

cate cu sume cuprinse
între 0,5 lei/mp/an şi 10,1
lei/mp/an. 

Un singur lot a fost ad-
judecat pentru un preţ mai
mic, restul loturilor fiind
atribuite pentru preţuri de
până la 25 de ori mai mari
decât preţul de strigare”, a
precizat Francisc Boldea,
primarul Municipiului.
Urmează ca la sfârşitul
lunii octombrie să se des-
făşoare cea de-a treia
etapă, atunci când vor fi
scoase la licitaţie alte 9

amplasamente. 
Ulterior, în cursul lunii no-

iembrie va avea loc o nouă li-
citaţie pentru alte 9 parcele.
„Nu am avut nicio contestaţie,
plicurile au fost deschise în
faţa solicitanţilor, astfel încât
nu au fost nemulţumiri. De alt-
fel, nu am luat în calcul un câş-
tig prea mare pentru Consiliul
Local din aceste licitaţii. Ideea
este aceea de a popula cartierul
şi a da posibilitatea lugojenilor
de a-şi ridica locuinţe”, a mai
spus edilul şef. 

Andreea Mărgineanţu

Loturi pentru construcţia 
de case în cartierul Militari Cu prilejul săptămânalei con-

ferinţe de presă, edilul şef al Mu-
nicipiului Lugoj şi-a exprimat
regretul pentru faptul că efortu-
rile depuse de administraţia lo-
cală pentru a da în folosinţă noile
apartamente în regim ANL, nu
au fost apreciate de unii dintre
locatari. Ca atare, prin instanţă,
trei familii din blocul ANL situat
pe strada Caransebeşului au pri-
mit sentinţă de evacuare pentru
neplata chiriei şi a cheltuielilor
de întreţinere. Asta în ciuda fap-
tului că suma pentru chirie este

aproape modică, respectiv 15 –
60 lei. Cuantumul datoriilor se
ridică la suma de 4.331,12 lei.
„De asemenea, am trimis un
ultim avertisment celor trei fami-
lii care nici până în prezent nu s-
au mutat în apartamentele
repartizate, semn că nu aveau
nevoie de acestea. După acest
ultim avertisment vom solicita
evacuarea lor, pentru a atribui lo-
cuinţele celor care au absolută
nevoie de ele”, a subliniat prima-
rul Lugojului.

Andreea Mărgineanţu

A demarat Programul Curtea Școlii

Trei familii au sentinţă de 
evacuare din blocurile ANL,

pentru neplata datoriilor
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Consiliul Local Municipal a adoptat
hotărârea privind aprobarea Regu-
lamentului pentru stabilirea meto-

dologiei cadru de repartizare a terenurilor
atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construi-
rea unei locuinţe proprietate personală. 

Potrivit noului act normativ, pentru gestionarea parcelelor de
teren ce se pot atribui în baza Legii nr.15/2003 republicată se nu-
meşte prin dispoziţia Primarului o comisie formată din 5 membri.
Comisia se întruneşte la iniţiativa preşedintelui, fiind legal consti-
tuită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. Pe baza criteriilor
aprobate, Comisia va întocmi o listă de priorităţi cuprinzând ordinea
în care se vor face propuneri motivate de atribuire a terenurilor către
consiliul local, aplicând punctajele stabilite în anexa la prezentul
regulament. Comisia analizează dosarele depuse şi face propuneri
motivate către Consiliul Local, de respingere a cererilor pentru so-
licitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege la data de-
punerii cererii. În situaţia în care mai mulţi membrii ai unei familii
îşi depun dosare, comisia va accepta spre analiză un singur dosar.
În conformitate cu criteriile aprobate, comisia stabileşte documen-
tele necesare întocmirii dosarului. Documentele solicitate trebuiesc
actualizate pentru anul în care se face propunerea motivată de apro-
bare a cererii către consiliul local.

Criteriile suplimentare de ierarhizare a solicitărilor depuse în
baza Legii nr.15/2003 sunt: vârsta, starea civilă, numărul copiilor,
vechimea cererii, locul de muncă, venitul net, evacuaţii în virtutea
unor prevederi contractuale sau legale care nu ţin de voinţa şi com-
portamentul acestora, condiţiile de locuit, performanţe deosebite
obţinute în competiţii sportive sau ştiinţifice, naţionale sau interna-
ţionale, locurile I, II, III.

Actele necesare dosarului pentru atribuirea unui teren pentru
tinerii cu vârsta între 18-35 ani sunt: cerere tip, copie certificat de
naştere soţ, soţie, copie certificat de naştere copii, copie CI/BI soţ,
soţie, copie certificat de căsătorie – dacă e cazul, declaraţia solici-
tantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, pe proprie răspundere,
că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren
destinat construirii unei locuinţe, declaraţia părinţilor, soţului sau
soţiei după caz, pe propria răspundere că nu deţin sau că nu au de-
ţinut în proprietate în ultimii 10 ani un teren în suprafaţă mai mare
de 500 mp în mediu urban şi de 5000 mp în mediul rural, indiferent
de localitatea în care este situat terenul, dovada calităţii de salariat
cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, adeve-
rinţă de la locul de muncă privind venitul mediu realizat de către
soţ soţie, sau persoana necăsătorită, în ultimele 3 luni (dacă e cazul),
actul de deţinere al spaţiului în care locuiesc în prezent (copie) sau
declaraţie autentificată privind spaţiul în care locuiesc fără forme
legale (după caz), hotarâre judecătorească rămasă definitivă de eva-
cuare (dup caz) – copie, dovada privind performanţele obţinute în
competiţii sportive sau ştiinţifice, naţionale sau internaţionale, lo-
curile I, II, III.

În condiţiile prezentului regulament au acces la atribuirea
unui teren din domeniul privat al municipiului Lugoj următoa-
rele categorii de persoane:

a) tineri necăsătoriţi care au vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani la
data depunerii dosarului complet,

b) tineri căsătoriţi care au vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani la data
depunerii dosarului complet,

c) tinerii care au domiciliul stabil în municipiul Lugoj de minim
5 ani şi au cetăţenia română (la soţ – soţie unul dintre soţi),

d) tinerii care nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă
sau un teren destinat construirii unei locuinţe,

e) soţul/soţia solicitantului după caz, care nu deţine sau nu a de-
ţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei
locuinţe, 

f) tinerii ai căror părinţi declară pe propria răspundere, că nu deţin
sau că nu au deţinut în proprietate în ultimii 10 ani un teren în su-
prafaţă mai mare de 500 mp în mediu urban şi de 5000 mp în me-
diul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul,

g) soţul/soţia solicitantului , al căror părinţi declară pe propria,
că nu deţin sau că nu au deţinut în proprietate în ultimii 10 ani un
teren în suprafaţă mai mare de 500 mp în mediu urban şi de 5000
mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat tere-
nul – după caz,

h) tinerii sau soţul/soţia solicitantului care prezintă dovada achi-
tării obligaţiilor la bugetul local indiferent de natura acestora.

În cazul tinerilor căsătoriţi cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani,
criteriile vor fi punctate cumulat pentru veniturile nete în ultimele
3 luni.

Pentru departajarea solicitanţilor în caz de egalitate propunem
următoarele criterii care se vor aplica succesiv:

- 1 punct pentru fiecare tranşă de 100 lei din venitul mediu pe 3
luni realizat de solicitant în favoarea venitului mai mare – 0,1

- vârsta medie exprimată în luni de zile a soţilor în favoarea celei
mai mari.

Repartizarea loturilor se va face prin Hotărâre a Consiliului Local
Municipal Lugoj în ordinea punctajului obţinut şi în funcţie de op-
ţiunea solicitantului. Lista de priorităţi va fi actualizată anual şi va
fi aprobată în Consiliul Local Municipal Lugoj. Dacă există terenuri
în mai multe locaţii în municipiul Lugoj, solicitanţii vor preciza ex-
plicit zona pentru care optează. Solicitanţii au obligaţia de a depune
alte documente justificative  la dosar, dacă au survenit modificări
faţă de cele iniţiale, acestea având impact asupra punctajului obţi-
nut. Documentele se vor depune în maxim 30 zile de la survenirea
modificării.

Potrivit Anexei la Regulamentul aprobat prin H.C.L. 137 din
25.08.2011, punctajul se calculează după cum urmează:

1. Vârsta:
- între 18-25 ani - 1 punct,
- între 25 ani + 1 zi – 30 ani - 2 puncte,
- între 30 ani + 1 zi – 35 ani - 3 puncte,
Notă – pentru familie soţ-soţie se va face media vârstei.

2. Starea civilă:
- necăsatorit - 0 puncte,
- căsătorit - 1 punct.

3. Numărul copiilor: 
- fără copii - 0 puncte,
- 1 copil - 1 punct,
- 2 copii şi mai mulţi - 2 puncte.

4. Locul de muncă:
-loc de muncă în afara judeţului Timiş
sau fără loc de muncă - 0 puncte,
- loc de muncă în jud.Timiş - 1 punct,
- loc de muncă în mun.Lugoj - 2 puncte,
Notă – pentru familie soţ-soţie se face media.

5. Condiţii de locuit:
cu familia sau în spaţii proprietatea
rudelor până la gradul II - 0 puncte,
cu chirie la alte persoane 
sau fără forme legale - 1 punct,
locuiesc în imobile redobândite
de foştii proprietari - 2 puncte

6. Venitul net – familie sau persoană singură în ultimele
luni:

- de la 500 – 1000 lei - 1 punct,
- de la 1001 – 1500 lei - 2 puncte,
- de la 1501 – 2000 lei - 3 puncte,
- de la 2001 – 2500 lei - 4 puncte,
- peste 2501 lei - 5 puncte.

7. Vechimea cererii (data la care dosarul este complet):
- vechime mai mică de 1 an  - 0 puncte,
- vechime mai mare de 1 an - 1 punct.

8. Evacuaţii pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive
şi irevocabile din imobile câştigate de foştii proprietari - 3 puncte.

9. Performanţe sportive sau ştiinţifice deosebite – 3
puncte

FIŞA DE PUNCTAJ INDIVIDUALĂ

Nume solicitant _______________________________
Adresa solicitant _______________________________
Numar si data cerere ___________________________
Inventar documente depuse

DA NU   Nu e cazul

1.cerere tip,
_________ ________ ___________

2.copie certificat de naştere soţ, soţie,
_________ ________ ___________

3.copie certificat de naştere copii,
________ ________ ___________

4.copie CI/BI soţ, soţie,
_________ ________ ___________

5.copie certificat de căsătorie – daca e cazul,
_________ ________ ___________

6.declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei,
_________ ________ ___________
după caz, pe proprie răspundere, că nu deţine sau 
nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren 
destinat construirii unei locuinţe,
7.declaraţia părinţilor, soţului sau soţiei după caz,
_________   ________ ___________
pe propria răspundere că nu deţin sau că nu au 

deţinut în proprietate în ultimii 10 ani un teren în
suprafaţă mai mare de 500 mp în mediu urban şi 

de 5000 mp în mediul rural, indiferent de
localitatea în care este situat terenul.
8.dovada calităţii de salariat cu contract
_________ _________ ___________
individual de muncă pe perioadă nedeterminată,

9.adeverinţă de la locul de muncă privind
_________ _________ ___________
venitul mediu realizat de către soţ soţie, sau

persoana necăsătorită, în ultimele 3 luni (dacă e cazul),
10.actul de deţinere al spaţiului în care locuiesc
_________ _________ ___________
în prezent (copie) sau declaraţie autentificată privind
spaţiul în care locuiesc fără forme legale (după caz),

11.hotarâre judecătorească rămasă definitivă de
_________ _________ ___________
evacuare (după caz) – copie.

12. dovada performanţelor sportive sau ştiinţifice 
_________ _________ ___________

Punctaj obţinut

Puncte acordate
1.Vârsta:
- între 18-25 ani - 1 punct,
- între 25 ani + 1 zi – 30 ani - 2 puncte,
- între 30 ani + 1 zi – 35 ani - 3 puncte,

Notă – pentru familie soţ-soţie se va face media vârstei
Starea civilă:
- necăsatorit - 0 puncte,
- căsătorit - 1 punct                              
3.Numărul copiilor: 
- fără copii - 0 puncte,
- 1 copil - 1 punct,
- 2 copii şi mai mulţi - 2 puncte                           
4.Locul de muncă:
- loc de muncă în afara judeţului Timiş 
sau fără loc de muncă - 0 puncte,
- loc de muncă în jud.Timiş - 1 punct,
- loc de muncă în mun.Lugoj - 2 puncte,
Notă – pentru familie soţ-soţie se face media
5.Condiţii de locuit:
cu familia sau în spaţii proprietatea

rudelor până la gradul II - 0 puncte,
cu chirie la alte persoane sau fără forme 
legale - 1 punct,
locuiesc în imobile redobândite de

foştii proprietari - 2 puncte.                           
6.Venitul net – familie sau persoană singură în ultimele luni:
- de la 500 –1000 lei - 1 punct,
- de la 1001 – 1500 lei - 2 puncte,
- de la 1501 – 2000 lei - 3 puncte,
- de la 2001 – 2500 lei - 4 puncte,
- peste 2501 lei - 5 puncte                            
7.Vechimea cererii ( data la care dosarul este complet ):
- vechime mai mică de 1 an  - 0 puncte,
- vechime mai mare de 1 an - 1 punct                              
Evacuaţii pe baza unei hotărâri judecătoreşti

definitive şi irevocabile din imobile câştigate
de fosţii proprietari - 3 puncte                                    

9. Performanţe sportive sau ştiinţifice deosebite 3 puncte

TOTAL PUNCTE OBTINUTE
Data evaluării __________________

Comisia de punere în aplicare a
Semnatura
prevederilor L15/ 2003 –republicată

Regulamentul de repartizare a terenurilor 
atribuite în baza Legii 15/2003
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HOTĂRÂREA
privind modificarea inventarului terenurilor disponibile

care pot fi atribuite în folosinţă gratuită 
pentru tineri sub 35 de ani

Nr. 139 din 25.08.2011
Art.1. – Se modifică inventarul terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită pen-
tru tineri sub 35 de ani, prin înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 21.07.2011

privind modificarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în  folosinţă gratuită
pentru tineri sub 35 de ani, cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului urbanism,
amenajarea teritoriului.

ANEXĂ LA H.C.L. nr. 139 din 25.08.2011
Situaţia terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Lugoj, care fac obiectul atribuirii în

folosinţă gratuită tinerilor între 18 şi 35 de ani

Municipiul Lugoj - adresa Suprafaţa totală Observaţii 

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. Goldiş, nr. 11 (lot 152) 427 Autorizaţie de 

construire  

Cartier Tapia – lot nr. 41/1, C.F 66 ned Tapia, nr. top. 1185/b/41/1 300 disponibil 

Cartier Tapia – lot nr. 41/2, C.F 111 ned Tapia, nr. top. 1185/b/41/2 300 disponibil  

Cartier Tapia – lot nr. 42/1, C.F 67 ned Tapia, nr. top. 1185/b/42/1 300 disponibil

Cartier Tapia – lot nr. 42/2, C.F 109 ned Tapia, nr. top. 1185/b/42/2 300 disponibil

Cartier Tapia – lot nr. 52/1, C.F 77 ned Tapia, nr. top. 1185/b/52/1 300 disponibil

Cartier Tapia – lot nr. 52/2, C.F 110 ned Tapia, nr. top. 1185/b/52/2 300 disponibil

Cartier Tapia – lot nr. 53/1, C.F 78 ned Tapia, nr. top. 1185/b/53/1 300 disponibil

Cartier Tapia – lot nr. 53/2, C.F 108 ned Tapia, nr. top. 1185/b/53/2 300 Atribuit lui 

Licsandroiu Mihail prin H.C.L. nr. 281/2009  

Str. Timişoarei, FN –  CF 406403 Lugoj 300 disponibil  

Str. Timişoarei, FN –  CF 406404 Lugoj 300 disponibil  

Str. Timişoarei, FN –  CF 406405 Lugoj 300 disponibil  

Str. Timişoarei, FN –  CF 406406 Lugoj 300 disponibil  

Str. Timişoarei, FN –  CF 406407 Lugoj 300 disponibil   

Str. Timişoarei, FN –  CF 406408 Lugoj 300 disponibil   

Str. Timişoarei, FN –  CF 406409 Lugoj 300 disponibil   

Str. Timişoarei, FN –  CF 406410 Lugoj 300 disponibil  

Str. Timişoarei, FN –  CF 406411 Lugoj 242 disponibil  

Str. Herendeşti, FN – CF 405088 Lugoj 300 disponibil  

Str. Herendeşti, FN – CF 405089 Lugoj 300 disponibil  

Str. Herendeşti, FN –  CF 405557 Lugoj 300 disponibil  

Str. Herendeşti, FN –  CF 405558 Lugoj 300 disponibil  

Str. Herendeşti, FN –  CF 405559 Lugoj 300 disponibil  

Str. Herendeşti, FN –  CF 405093 Lugoj 300 disponibil  

Str. Herendeşti,FN –   CF 405504 Lugoj 300 disponibil  

Str. Herendeşti, FN –  CF 405505 Lugoj 300 disponibil  

Str. Herendeşti, FN –  CF 405506 Lugoj 300 disponibil

HOTĂRÂREA
privind  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului

Local nr. 71 din 29.04.2010 privind  modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 24.02.2005

privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială

Comunitară
Nr. 147 din 25.08.2011

Art.I. – Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 29.04.2010 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 39 din 24.02.2005 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţio-
nare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La Capitolul 1  „Dispoziţii  generale”, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cu-
prins:

„Art.6. Direcţia dispune de cod fiscal, de cont bancar propriu  şi de ştampilă proprie. De
asemenea, Direcţia are o emblemă proprie, care va fi aplicată pe toate documentele întocmite şi al
cărei model este cel prevăzut în Anexa la prezentul Regulament.”

2.  La Capitolul 3 „Organizarea şi funcţionarea” – „Serviciul Creşe”  art. 67 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art. 67 (1) Serviciul Creşe este structurat după cum urmează:
� Creşa nr. 1, cu sediul în Lugoj, Aleea Brazilor nr. 3, reorganizată prin preluarea împreună

cu personalul existent a creşei care se afla în subordinea Spitalului Municipal Lugoj, în incinta Gră-
diniţei cu program prelungit nr.4;

� Creşa nr. 2, cu sediul în Lugoj, str. Ceahlăului nr. 21, în incinta Grădiniţei cu program
prelungit nr.5;

� Creşa nr.3, cu sediul în Lugoj, str. Ep. Dr. Ioan Bălan, nr. 17, în incinta Grădiniţei cu
program normal nr. 7.

(2)   Capacitatea fiecărei creşe este de 20 locuri;
(3) Spaţiile în care funcţionează creşele vor fi date în administrarea DASC pe durata func-

ţionării lor prin protocol încheiat între conducerile Grădiniţelor şi D.A.S.C.”
3. La Capitolul 3 „Organizarea şi funcţionarea” – „Serviciul Creşe” alineatele (8) şi (9) ale artico-

lului 71 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ (8) Pentru Creşa nr. 3, din str. Ep. Dr. Ioan Bălan, hrana caldă asigurată va fi adusă de la

Creşa nr. 1, cu un autoturism aflat în proprietatea D.A.S.C, avizat în acest sens, conform legii.”
„ (9) Pentru Creşa nr. 3, personalul va fi asigurat din rândurile angajaţilor D.A.S.C., până

la ocuparea posturilor vacante prin concurs”.
4. La Capitolul 3  „Organizarea şi funcţionarea” – „Serviciul Creşe”  alineatele (10) şi (11)

ale articolului 71 se abrogă, iar următoarele alineate se renumerotează în mod corespunzător.
Art.II. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei de asistenţă socială

comunitară.

Eliberarea actului de identitate 
Documentele necesare:

- cererea pentru eliberarea ac-
tului de identitate;

- actul de identitate şi cartea
de alegător, dacă este cazul;

- certificatul de naştere şi cer-
tificatul de căsătorie, dacă este
cazul, original şi copie;

- hotărârea de divorţ, defini-
tivă şi irevocabilă, după caz, ori-
ginal şi copie;

- certificatul de deces al soţu-
lui/soţiei decedat/decedate, în
cazul soţului supravieţuitor, ori-
ginal şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada

adresei de reşedinţă, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate dar

nu mai puţin de 15 zile, titularul are obligatia să solicite eliberarea unui nou act de identitate.
În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea

sexului sau fizionomiei titularul are obligatia să solicite eliberarea unui nou act de identitate.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului
de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă
definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de
stare civilă.

Monica Otilia David
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Aşa cum era de aşteptat, pi-
loţii nu şi-au dezamăgit fanii,
prezentând un adevărat specta-
col. La finalul competiţiei, or-
ganizatorii concursului au
împărţit premii învingătorilor.
Ca de obicei, bătălia pentru cel
mai bun timp s-a purtat între

aceiaşi oameni: Alexandru
Krepelka (Peugeot) şi Sergiu
Tirlă (Renault Clio). Krepelka
a terminat primul la clasa 2, cea
a motoarelor cu putere între
1600 şi 2000 cmc, urmat îndea-
proape de eternul său rival. Pe
locul 3 s-a clasat Daniel

Preunca. În absenţa lui Mihai
Staici la clasa 3, Nemeth Peter
a câştigat duelul cu Sergiu
Boncalo şi Mihaela Iordache.

Clasa mică, a juniorilor, a
fost câştigată de Vlad Bunescu,
urmat de Nopcea şi Andy An-
drei. La juniori s-a impus Mar-
covici, urmat de Marius
Giurisici şi Raul Tudoreanu. În
fine, clasamentul echipelor a
fost dominat de Opinia Timi-
şoarei Rally Team, urmată de
Forza Viola&Pascota Rally
Team şi de Urban Racers TM.

Aurel Jurubiţă

Grand Prix Lugoj 2011 
și-a desemnat câștigătorii

Clubul de dans sportiv
„Dance Spirit” Timişoara în
parteneriat cu Primăria Munici-
piului Lugoj au organizat, sâm-

bătă, 10 septembrie, la Lugoj,
prima ediţie a Cupei  Royal,
competiţie de dans sportiv care
se doreşte a deveni tradiţională.

La manifestarea găzduită de
Sala Sporturilor „Ioan Kunst
Ghermănescu” au participat
peste 150 de perechi de dansa-
tori sportivi din întreaga ţară,
care au evoluat la categoriile la-
tino şi standard. 

Participanţii au avut vârste
cuprinse între 6 şi 25 de ani, iar
concursul s-a desfăşurat pe di-
ferite categorii valorice, înce-
pând cu Hobby şi terminând cu
Open. În total au fost acordate
premii pentru 32 de categorii.
Sponsorul oficial al evenimen-
tului a fost firma Microroyal
din Lugoj. 

Liviu Savescu

Prima ediţie a Cupei Royal la Lugoj

Cele mai numeroase sanc-
ţiuni, 194, au fost aplicate pen-
tru încălcarea prevederilor HCL
165/2005, în cuantum de 21.650
lei. Alte 143 de procese-verbale
au fost încheiate pentru încălca-
rea prevederilor HCL 46/2001,
suma încasată fiind de 10.240
lei. Au mai fost aplicate sanc-
ţiuni pentru  încălcarea prevede-
rilor HCL 49/2001 (93 de
procese-verbale – 3.670 lei), pre-
cum şi pentru încălcarea Legii
61/1991, privind tulburarea ordi-
nii şi liniştii publice (53 procese-
verbale – 10.010 lei). Poliţiştii
au sancţionat, de asemenea, di-
ferite fapte privind circulaţia pe
drumurile publice, dar şi abateri
de la prevederile O.G. 99/2000,
privind comercializarea produ-
selor şi serviciilor de piaţă. 

Din totalul  celor 539 de pro-
cese-verbale de constatare a con-
travenţiei, au fost contestate în

instanţă un număr de 6 procese-
verbale, dintre care un proces-
verbal a fost soluţionat prin
sentinţă civilă favorabilă.

În acest interval, poliţiştii lo-
cali s-au deplasat pe raza muni-
cipiului pentru îndeplinirea
procedurii de afişare a unui
număr de 23 procese-verbale de
aplicare a sancţiunii contraven-
ţionale proprii sau primite de la
alte Servicii de Poliţie Locală
din ţară, procese-verbale care au
fost refuzate de a fi semnate de
contravenienţi şi returnate la se-
diul Poliţiei din care face parte
agentul constatator.

De asemenea, pentru punerea
în aplicare a prevederilor Legii
421/2002 modificată cu Legea
309/2006, privind regimul juri-
dic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe domeniul public,
au fost afişate înştiinţări în tot

oraşul, pentru ridicarea acestora
de pe domeniul public, în urma
cărora acestea au fost ridicate de
către proprietari sau deţinători,
până în momentul de faţă nu au
mai fost constatări şi nu am mai
fost sesizaţi în acest sens. 

Peste 70 de
cetăţeni au apelat
TelVerde 

Agenţii locali au preluat şi în-
registrat un număr de 71 de sesi-
zări telefonice pe linia TelVerde,
prin care cetăţenii oraşului au
prezentat problemele cu care se
confruntă. Acestea au fost solu-
ţionate în mod operativ de poli-
ţiştii locali şi reprezentanţii
administraţiei locale. Solicitanţii
şi-au exprimat mulţumirea pen-
tru modul în care au fost rezol-
vate problemele prezentate.

Tot în această perioadă, au
fost primite 19 sesizări scrise
privind tulburarea ordinii şi lini-
ştii publice, nerespectarea pro-
gramului de linişte, depozitarea
materialelor de construcţie pe
domeniul public fără autorizaţie,
parcări autovehicule în locuri
nepermise ş.a. Au fost soluţio-
nate 18 sesizări scrise, una din-
tre ele, privind arderea de
deşeuri pe str. Traian Vuia, fiind
în curs de soluţionare. 

Dănuţ Vâţ

În cele șase luni de funcţionare,
Poliţia Locală a aplicat amenzi de

peste 55.000 lei

Agenţii nou înfiinţatei Poliţii Locale
au întocmit în ultimele şase luni nu
mai puţin de 539 procese-verbale de

contravenţie, în sumă totală de 56.079 lei.
De asemenea, poliţiştii au soluţionat în mod
operativ problemele sesizate de cetăţeni
prin intermediul liniei telefonice TelVerde. 

Înscrieri pentru practicarea boxului
Secţia de Box din cadrul Clubului Sportiv Munici-

pal Lugoj face înscrieri pentru cei care vor să practice
boxul, în special pentru copiii cu vârste cuprinse între
11 şi 15 ani, în vederea practicării sportului de perfor-
manţă. Antrenamentele se desfăşoară în Sala de Sport
a Şcolii cu Clasele I-VIII Nr. 6 „Anişoara Odeanu”,
pe strada Bucegi, nr. 5-7, după următorul program:
luni, miercuri şi vineri, de la ora 18.30. 

Pentru informaţii şi înscrieri, doritorii
pot apela numărul de telefon 0761.550.586

După ce în primele 4 etape echipa de fotbal CSM Lugoj a obţinut 4 victorii, respectiv

20.08.2011 FC Auto Timişoara - CSM Lugoj 0 : 4
27.08.2011 CSM Lugoj - AS Arsenal Bucovăţ 6 : 0
31.08.2011 CFR 1933 Timişoara - CSM Lugoj 0 : 3
03.09.2011 CSM Lugoj - AS Unirea Cernăteaz 5 : 1

Echipa de fotbal a CSM Lugoj
este liderul Diviziei D Timiș 

Sâmbătă, 10 septembrie, în
cadrul etapei a V-a a Diviziei D
Timiş, CSM Lugoj s-a deplasat
la Nerău, pentru jocul cu echipa
locală A.S. Banatul.

În urma unui joc foarte bun,
echipa lugojeană a obţinut vic-
toria cu scorul de 3 : 1 (1 : 0),
prin golurile înscrise de Lucian
Stoica (min. 19 şi 41) şi Clau-
diu Ardelean (min. 79). Pentru
CSM lugoj au evoluat: Micşa –
Drimuş, Solomon, Hromei,
Marcu – Ploscaru, Vânătu, Băr-
bulescu, Argatu – Stoica, Băr-
burescu. Au mai jucat: Anghel,
Bota, Ardelean şi Mladescu.

După 5 etape, CSM Lugoj
conduce în clasamentul Divi-
ziei D Timiş cu maximum de
puncte – 15 – golaveraj 22 : 2

şi +9 în clasamentul adevărului,
fiind urmată de FC Chişoda cu
13 puncte, care în ultima etapă
a remizat ( 1 : 1 ), în deplasare
cu CSF CFR 1933 Timişoara.

În etapa a VI-a, sâmbătă,
17.09.2011, ora 11.00, pe Sta-

dionul Tineretului, CSM Lugoj
va întâlni AS Juventus Pişchia,
iar miercuri, 21.09.2011, ora
17.30, va juca în deplasare în
compania AS Peciu Nou. 

Tiberiu Olteanu

Echipa de volei feminin a
CSM Lugoj a participat în pe-
rioada 9 – 11 septembrie la
BVA Cup, care s-a desfăşurat la
Bursa, în Turcia. La acest tur-
neu, cunoscut ca şi Cupa Bal-

canică, au participat O.K. Ko-
lubara Lazarevac (Serbia),
Teuta Durres (Albania), CSM
Lugoj (România) şi gazdele de
la Nilufer Belediye Bursa (Tur-
cia), câştigătoarea competiţiei

urmând să acceadă în primul
tur al Cupei Challenge. Lotul
deplasat de prof. Bogdan Paul
a avut următoarea componenţă:
Diana Balintoni, Irina Alexan-
dru, Larisa Ciobanu, Ionela
Canea, Mădălina Şonda, Ale-
xandra Badea, Laura Lungu,
Daniela Lupescu, Sorina Ma-
rian, Andreea Smultea şi Cătă-
lina Bosuioc. Rezultatele
obţinute de lugojence au fost:

În urma acestor rezultate,
CSM Lugoj s-a clasat pe locul
II şi a obţinut medalia de argint
la Cupa Balcanică de volei fe-
minin, ceea ce constituie o
nouă performanţă obţinută de
lugojence sub comanda prof.
Bogdan Paul.

Tiberiu Olteanu

09.09.2011 CSM Lugoj - OK Kolubara Lazarevac (Serbia) 3 : 1 (19:25; 25:20;26:24;25:20)
10.09.2011 CSM Lugoj - Nilufer Belediye Bursa   (Turcia) 1 : 3 (22:25; 11:25;26:24;18:25)
11.09.2011 CSM Lugoj - Teuta Durres                    (Albania) 3 : 0 (25:14;25:15;25:18)

Medalie de argint pentru echipa de volei feminin
a CSM Lugoj la Cupa Balcanică

Onoua etapă din cadrul Campionatului Ju-
deţean de Raliu Timiş s-a desfăşurat sâm-
bătă, 3 septembrie, la Lugoj. 27 de

participanţi au luat startul la runda ce a adunat
peste 2.000 de spectatori, veniţi să vadă bolizii pe
patru roţi şi să aplaude drifturile şi virajele făcute
la o viteză de peste 50 de kilometri la oră.


