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În premieră pentru municipiul Lugoj, ad-
ministraţia locală va organiza în acest an
o petrecere de revelion în aer liber. Aceasta

va avea loc în Piaţa Victoriei, în faţa Primăriei,
şi sunt aşteptaţi să participe toţi lugojenii care
doresc să treacă în noul an într-o atmosferă de
muzică şi distracţie. 

Petrecerea Revelionului 2011 – 2012 va începe în data de 31
decembrie, la ora 22.00, şi se va prelungi până după miezul
nopţii. Pentru întreţinerea atmosferei, vor susţine concerte tru-
pele Reversed Band, Kraft – Cover Project şi Dust’n Bones. 

Înfiinţată cu aproape doi ani în urmă, trupa Reversed a suferit
mai multe modificări de componenţă. La ora actuala, membrii
trupei sunt: Cristi Vetan - chitara, Sergiu Matei - bass, Denis
Avram - tobe şi Bianca Micşa - voce. Repertoriul abordat este
axat pe coveruri după piese celebre, atât ale formaţiilor din anii
‘70 - Led Zeppelin, Deep Purple, cât şi după artişti aflaţi în
vogă, gen Adele.

Kraft - Cover Project este o cunoscută trupă de coveruri ce-
lebre din anii 80 - 90 şi chiar din zilele noastre, care cântă în
mai multe cluburi din Timişoara şi din ţară. Melodii din reper-
toriul trupelor: Talisman, Holograf, ZZ Top, Brian Adams, Dire
Straits, Bon Jovi, etc. 

Dust’n Bones s-a format în martie 2004, având ca scop pro-
movarea melodiilor uneia dintre cele mai mari trupe rock din
toate timpurile - Guns’n Roses. Din 2006 au început să fie din
ce în ce mai cunoscuţi, având numeroase concerte atât în Un-
garia, cât şi în Olanda, Germania, Austria, Slovacia, Serbia şi
Italia. Ca o recunoaştere a valorii lor, Trupa TRIBUTE Guns’n
Roses din Ungaria, respectiv Dust’n Bones, a înregistrat, alături
de alte trupe TRIBUTE din lume, 4 piese pe albumul Chinesse
Hypocrisy, album apărut în 2006 in USA. La ora actuală, dato-
rită modului de interpretare, cât şi a seriozităţii scenice, Dust’n
Bones este considerată cea mai bună trupă Tribute Guns’n
Roses din Europa. 

Membrii trupei: Titusz: drums, vocals, Ermi: guitar, vocals,
Gabesz: guitar, Steve: bass, vocals, Torkos: lead vocals.

Augustin Bercean

Lugojul sărbătoreşte 22 de ani de libertate

Urbea de pe Timiş îşi comemorează eroii
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Lugojenii sunt invitaţi la
Petrecerea de Revelion

din Piaţa Victoriei În ziua de 20 decem-
brie 1989, cu sacrificii
omeneşti, Lugojul se

înscria ca al doilea oraş
liber după Timişoara, în
mişcarea de răsturnare a
regimului totalitar, in-
trând în noua perioadă is-
torică a democraţiei şi
economiei de piaţă. În
urma evenimentelor din
decembrie 1989, oraşul
dobândea noi valenţe în
dezvoltare, prin apariţia
investitorilor autohtoni şi
străini, în special germani,
atraşi nu numai de facili-
tăţile oferite de municipa-
litate, ci şi de numărul
mare al vorbitorilor de
limbă germană. Aproape
peste noapte, oraşul reve-
nea, pe o altă scară a valo-
rilor, la bunăstarea din
perioada interbelică,
schimbându-şi înfăţişarea. 

Împărtăşim bucuria Crăciunului cu cei pe care îi preţuim şi, de aceea, vă mulţumesc din suflet pentru colaborare şi frumoasa
înţelegere. Doresc ca Lumina Sfântă a Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vă pătrundă în inimi cu linişte şi bucurii,

odată cu mirosul Bradului Sfânt, iar Anul Nou să vă aducă gândurile noastre de sănătate şi împliniri. 

CRĂCIUN FERICIT ŞI AN NOU BINECUVÂNTAT!CRĂCIUN FERICIT ŞI AN NOU BINECUVÂNTAT!
Francisc Boldea

Primarul Municipiului Lugoj

continuarea în pag. 5
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Pentru a celebra venirea nou-
lui an, Direcţia de Asistenţă So-
cială Comunitară în parteneriat
cu Primăria Municipiului Lugoj
organizează în data de 1 ianua-
rie 2012 „REVELIONUL SE-
NIORILOR”, aflat la a şaptea
ediţie. 

Sunt puse la dispoziţia per-

soanelor interesate din Lugoj
480 de locuri la Restaurantul
Acapulco, într-un ambient de
excepţie. Pentru achiziţiona-
rea biletelor, sunt invitate per-
soanele vârstnice, pensionate
pentru limită de vârstă, cu
actul de identitate cuponul de
pensie şi decizia de pensio-

nare, la Serviciul Asistenţă
Socială Comunitară (camera
11 la parterul Primăriei) înce-
pând cu data de 15 decembrie
2011. Costul unui bilet este de
10 lei/ persoană vârstnică, di-
ferenţa fiind suportată de la
bugetul local.

Maria Elena Stămurean

Revelionul Seniorilor

Potrivit hotărârii Consiliului Local Municipal, închirierea locuinţelor
în municipiul Lugoj se face în baza listelor de priorităţi  întocmite  în con-
diţiile legii. Lista de priorităţi se modifică prin modificarea punctajului la
dosarele înscrise în lista  de priorităţi în urma completării dosarului sau
prin introducerea punctajului din fiecare dosar nou depus. Listele de prio-
rităţi se pot consulta la serviciul tehnic iar listele cuprinzând primele 100
locuri se vor afişa trimestrial la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.     

Dosarele solicitanţilor de locuinţe din fondul de stat se depun la Biroul
Comunicare,  Relaţii cu Publicul pe tot parcursul anului. Lista de priorităţi
se completează cu fiecare dosar la care s-a întocmit fisa de punctaj. Do-
sarele se pot completa pe tot parcursul anului cu acte doveditoare a   mo-
dificărilor  apărute în situaţia existentă la data depunerii dosarului.

Categoriile de persoane îndreptăţite să primească cu prioritate o locuinţă
din   fondul  de stat sunt următoarele: familii, familii monoparentale, tineri
proveniţi din instituţiile de ocrotire socială care au împlinit vârsta de 18
ani, invalizi de gradul I şi II, persoane handicapate, pensionari, veterani
şi văduve de război, persoanele oprimate de regimul comunist, alte per-
soane sau familii considerate ca şi cazuri sociale, persoane care datorită
condiţiei de vârstă nu pot beneficia de locuinţe ANL, persoanele evacuate
din casele naţionalizate.

Nu pot beneficia de locuinţe din fondul de stat, persoanele/familiile
care se găsesc în vreuna din următoarele situaţii: deţin în proprietate o lo-
cuinţă, inclusiv casă de vacanţă; au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie
1990; au beneficiat şi/sau beneficiază de sprijinul statului cu credite şi
execuţie pentru realizarea unei locuinţe; deţin, în calitate de chiriaş al Con-
siliului Local Lugoj, o altă locuinţă;  intră sub incidenţa prevederilor art.
14, alin. (2), lit. „c” şi „d” din O.U.G. nr. 40/1999, cu modificările şi com-
pletările ulterioare; au fost incluşi în contractul de închiriere al unei lo-
cuinţe din fondul de stat cu 10 ani înainte de depunerea dosarului; au fost
evacuaţi dintr-o locuinţă din fondul de stat, ca urmare a culpei solicitan-
tului sau  membrilor familiei sale.

Închirierea locuinţelor se face pe baza contractului, încheiat între ad-
ministratorul fondului locativ şi chiriaş.

Lista documentelor justificative necesare pentru înscrierea pe lista de
priorităţi în vederea închirierii unei locuinţe din fondul  locativ de stat 

1. cerere (conform model)
2. declaraţii notariale ale solicitantului şi, după caz, ale soţiei/soţului şi

ale celorlalţi membri majori din familia acestuia (dacă este cazul), cu ur-
mătorul conţinut:

- nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă inclusiv casă de
vacanţă;

- nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
- nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului cu credite

şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
- nu deţin, în calitate de chiriaş al Consiliului Local Lugoj , o altă lo-

cuinţă;
- nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14, alin. (2), lit. „c” şi „d” din

O.U.G. nr. 40/1999,
cu modificările şi completările ulterioare;

3. certificat fiscal de la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale Lugoj;
4. adeverinţă de la asociaţia de proprietari sau carte de imobil;
5. adeverinţă cu venitul fiecărui membru de familie ;
6. copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi membrilor fa-

miliei sale (dacă este cazul);
7. copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi membrilor fa-

miliei sale (dacă este cazul);
8. copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
9. copie xerox după sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă

este cazul);
10. copie xerox după certificate medicale cu boala gravă de care suferă

fiecare membru al
familiei solicitantul, dacă necesită însoţitor sau o cameră în plus, con-

form condiţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 40/1999 şi avizat de organele
medicale competente;

11. copie xerox după actele de identitate ale tuturor locatarilor ce locu-
iesc în acelaşi imobil cu solicitantul (în cazul în care acesta locuieşte cu
părinţii sau rudele);

12. copie xerox după contract de închiriere sau contract de comodat
pentru solicitantul care locuieşte în chirie;

13. adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la
incapacitatea de a urma o formă de învăţământ.

14. dovada ultimului domiciliu avut.
15. alte acte ca fiind considerate necesare.

Criterii de ierarhizare în repartizarea locuinţelor din fondul locativ de
stat Criterii Punctaj

1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat în municipiul Lugoj  4
1.2. Tolerat in spaţiu:
a) la părinţi în municipiul Lugoj  1
b) la părinţi în altă localitate  2
c)   la rude sau alte persoane neînrudite în municipiul Lugoj  3
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, cu părinţii, etc.)
a) mai mare de 18 mp/membru al familiei solicitantului 2
b) 18 – 15,01 mp/membru al familiei solicitantului 4
c) 15 – 12,01 mp/membru al familiei solicitantului 6
d) 12 – 8 mp/membru al familiei solicitantului 8
e) mai mică de 8 mp/membru al familiei solicitantului 10
Notă: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobi-

lului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei
care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc
în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă
deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul
membrilor familiei solicitantului de locuinţă.

2. Situaţia civilă actuală
2.1. a) căsătorit 10

b) necăsătorit 8
2.2. Nr. copii  in întreţinere

a) Copii
- 1 copil 2
- 2 copii 3
- 3 copii 4
- 4 copii 5
- peste 4 copii 5 + 1 pct. pt. fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora 2
Notă. Cu privire la copiii peste 7 ani, se va puncta doar pentru copiii

înscrişi într-o instituţie educaţională.
3. Starea de sănătate actuală
a) sănătoasă 0
b) boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei aflat

în întreţinere ce necesită  însoţitor sau o cameră in plus  6
c) persoană cu handicap accentuat 4
d) persoană cu handicap grav 3
e) persoană cu handicap mediu 2
f) persoană cu handicap uşor 1

4. Nivelul de pregătire
a) fără studii şi fără pregătire profesională 5
b) cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare

la locul de muncă  8
c) cu studii medii, fără pregătire profesională şi / sau cu specializare la

locul de muncă 10
d) cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de spe-

cialitate şi/sau studii  superioare de scurta durata 13
e) cu studii superioare 15

Notă: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform
legii.

5. Situaţii locative sau sociale deosebite
5.1. tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit

18 ani 15
5.2. tineri care au adoptat copii 15
5.3. persoane evacuate din casele naţionalizate şi redobândite sau so-

licitate de foştii proprietari,  în condiţiile legii, locuinţe afectate de cala-
mităţi naturale 15

5.4. alte situaţii  15
6. Locul de muncă
6.1. a) cu loc de munca si domiciliul in municipiul Lugoj  10
b) cu loc de munca in municipiul Lugoj si domiciliul in alta localitate

0
c) cu domiciliul in Lugoj si loc de munca in alta localitate. 0
7.Venitul mediu net lunar / membru de familie

a) pana la salariul mediu minim pe economie inclusiv 15
b) intre salarul minim pe economie si venitul mediu pe econo-

mie inclusiv 10
c) peste venitul mediu pe economie 5

8. Vechimea cererii - pentru fiecare an vechime 1
NOTĂ:
a) In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi

in funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării lo-
cuinţelor, având prioritate, numai in acest caz, solicitanţii a căror situaţie
locativă este sau poate deveni, in mod iminent, gravă.

In cazul când departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor cri-
terii, au prioritate

solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu
caracter de protecţie socială(starea civilă + starea de sănătate actuală).

b) În situaţii deosebite, Comisia de repartizare a locuinţelor, la propu-
nerea primarului, acordă un număr de până la 5  puncte.

Notă:
Criteriile de ierarhizare prevăzute prin punctaj au in vedere titularul ce-

rerii şi implicit
rezolvarea situaţiei locative a acestuia. In consecinţă se punctează

numai titularul cererii.
In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi

in funcţie de:
a) vechimea cererii solicitantului, luându-se in considerare data efectivă

a înregistrării cererii (ziua, luna, anul), având prioritate in acest caz soli-
citantul care are vechimea mai mare.

b) situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor,
având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă
este, in mod iminent gravă (dacă criteriul de la lit. a) nu este suficient pen-
tru departajare).

Noul Regulament de repartizare în vederea închirierii locuinţelor din fondul locativ de stat

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în
baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor
date cu caracter personal din Registrul naţional de
evidenţă a persoanelor, referitoare la:

- date de stare civilă (numele, prenumele, data
şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoa-
nelor în cauză);

- date referitoare la actele de identitate eliberate
persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele
acordate;

- date referitoare la codul numeric personal atri-
buit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter
personal din Registrul naţional de evidenţă a per-
soanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 pri-
vind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu mo-
dificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi
de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter perso-
nal şi libera circulaţie a acestor date, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Potrivit acestor acte
normative, furnizarea unor date cu caracter perso-
nal se poate realiza numai după obţinerea, în prea-

labil, a consimţământului scris al persoanelor vi-
zate. Consimţământul persoanelor vizate nu este
necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările
unor date cu caracter personal primite din partea
organelor de Poliţie, Ministerului Apărării, Servi-
ciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei,
instituţiilor specializate de ocrotire socială cu pri-
vire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocro-
tire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt
probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului
legal justificat, persoanelor fizice care solicita co-
municarea unor date proprii de evidenţa persoane-
lor etc.

Conform dispoziţiilor art. 10 alin.(1) si (2) din
OUG nr. 97/2005, coroborate cu dispoziţiile
O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură
fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum
redus, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în pre-
zent, de 1 leu/persoană şi se achită în contul servi-
ciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
care înregistrează cererile. Cererile se timbrează cu
timbru fiscal în valoare de 4 lei.

Monica Otilia David

Furnizarea unor date din Registrul Naţional
de Evidenţă a Persoanelor
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Cu prilejul conferinţelor de
presă săptămânale, primarul
municipiului a vorbit jurnalişti-
lor despre investiţiile de pe raza
oraşului nostru. Sunt astfel
aproape finalizate lucrările de
branşament pe strada Olari şi la
blocurile de pe str. Huniade. De
asemenea, au demarat lucrările
de refacere a trotuarelor de pe
strada Făgetului. „În perioada
următoare, după montarea
pompelor, va fi introdusă pe
noua conductă apă de la Uzina
I şi, în curând, cartierele din Lu-
gojul Român vor beneficia de
apă de calitate. În acelaşi timp
vor fi reduse şi pierderile de apă
de pe conductele vechi. Anul
viitor va începe şi alimentarea
cu apă de calitate a Lugojului
German”, a declarat edilul şef.

Au fost, de asemenea, finali-
zate lucrările de canalizare pe
străzile Smârdan şi Partizanilor,
unde a fost realizată şi o staţie
de pompare pentru a evita pe
viitor inundaţiile care au loc pe
strada Mărăşeşti în cazul ploilor
torenţiale. În continuare se lu-

crează la canalizare pe strada
Romanilor, în condiţii foarte
grele, din cauza solului nisipos.

Pentru alimentarea cu apă a
satelor Tapia şi Armădia a fost
alocată suma de 69 mii lei. Tot
aici se vor procura pompele şi
elementele necesare construirii
unei staţii de tratare a apei şi a
unei staţii de pompare a apei,
care va fi amplasată lângă fora-
jul realizat în acest scop”, a su-
bliniat edilul şef. 

Tot în cadrul conferinţei de
presă, domnul primar a vorbit
jurnaliştilor şi despre stadiul lu-
crărilor la parcările din cartierul
Ştrand şi despre faptul că vor
începe lucrările pentru realiza-
rea celor 160 locuri de parcare
în cartierul Cotu Mic. 

De asemenea, în curând va fi
scoasă la licitaţie execuţia lu-
crărilor la noul cinematograf.
Acesta va avea două săli de
proiecţie, una 3D şi cealaltă 2D,
o sală de aşteptare, o sală de ci-
nema pentru copii, un spaţiu

pentru alimentaţie publică. Cele
două săli sunt multifuncţionale,
putând fi folosite şi pentru alte
activităţi, cum ar fi lansări de
carte, prezentări, conferinţe, se-

minarii, etc., astfel încât acest
cinematograf să devină un ade-
vărat Centru Cultural al oraşu-
lui. 

Liviu Savescu

Lucrări de investiţii în derulare Începe cea de-a patra
etapă de asfaltare

Administraţia locală a finalizat achiziţia publică pentru etapa a
IV-a privind refacerea drumurilor asfaltate, pavate şi pietruite din
municipiul Lugoj. În această etapă vor fi modernizate 3 loturi de
străzi, după cum urmează:

Lotul I: Fundătura Jabărului, Străzile Jabărului, Împăratul Tra-
ian, Fagilor parţial şi Astalaş;

Lotul II: întreg Cartierul Ştrand şi străzile Campionilor, Timi-
şului, Bojinca, Mureşului şi Paul Chinezu;

Lotul III: străzile Tudor Vladimirescu, Cotu Mic, Brâncoveanu,
Someşului şi Poalele Viilor.

Suma totală la care se ridică aceste lucrări este de aproape 6 mi-
lioane de lei. Lucrările vor începe în cursul acestui an.

Liviu Savescu

Şeful municipalităţii lugo-
jene a iniţiat o serie de măsuri
pentru eficientizarea activităţii
Poliţiei Locale Lugoj: „În ve-
derea creşterii eficienţei activi-
tăţii, în data de 25 noiembrie
s-a desfăşurat concursul pentru
ocuparea postului de şef al Po-
liţiei Locale. Comisia de con-
curs - compusă din jur. Banda
Romulus, ing. Liviu Savescu şi

doi reprezentanţi ai Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Pu-
blici - a fost condusă de dl. Dan
Ciucu, secretarul municipiului.
În urma concursului, constând
dintr-o probă scrisă şi un inter-
viu, Dumitru Florin Nistor a
obţinut 184 puncte din 200 po-
sibile, fiind declarat admis”.
Edilul şef a mai subliniat faptul
că se declară mulţumit faţă de
activitatea poliţiştilor locali în
toate punctele de lucru din oraş,
în ciuda celor câteva probleme
apărute în asigurarea ordinii şi
liniştii publice.

Florin Dumitru este absol-
vent a trei facultăţi – Matema-
tică-Mecanică, Informatică şi
Drept, având masterat în drept
penal şi criminalistică.

Andreea Mărgineanţu

Un nou şef la
Poliţia Locală

Un nou sistem de control al
activităţii din Primăria Lugoj

Şeful executivului local a iniţiat o serie de măsuri pentru efi-
cientizarea activităţii din cadrul Primăriei Municipiului. În acest
scop, prin intermediul Compartimentului Audit, a fost stabilit un
nou sistem de control intern, care va fi implementat în cadrul in-
stituţiei. Noul sistem este în concordanţă cu Strategia de Dezvol-
tare a Municipiului, elaborată pentru următorii ani. „Sistemul
cuprinde obiective, atribuţii, standarde, structură, implementare,
ierarhizarea activităţilor, dar mai ales procedurile de lucru pentru
fiecare compartiment, birou, serviciu sau direcţie, precum şi ma-
nagementul riscului în toate aceste activităţi. La elaborarea acestui
sistem se lucrează de mai bine de şase luni, pentru a corespunde
noilor necesităţi. Coroborat cu numirea de persoane tinere şi di-
namice la conducerea unor departamente din cadrul Primăriei,
noul sistem va eficientiza activitatea instituţiei”, a subliniat edilul
şef.

Andreea Mărgineanţu

Municipalitatea lugojeană a
achiziţionat recent un ultraso-
nograf performant pentru Spi-
talul  Municipal. Acest lucru a

fost posibil datorită relaţiei de
înfrăţire cu oraşul Jena (Ger-
mania), care a donat în acest
scop suma de 22.000 Euro.

Preţul total al aparatului a fost
de 41.800 Euro, diferenţa fiind
suportată de la bugetul local.
Ultrasonograful este de ultimă
generaţie, fiind fabricat în no-
iembrie 2011 şi echipat cu soft
2012, fiind produs în Italia.
„Nu există un alt ultrasonograf
mai performant în vestul ţării.
Aparatul este dotat cu patru
sonde de lucru: una pentru ab-
domen, una cardiacă-transto-
racică şi două sonde
ginecologice (una volumetrică
şi una endovaginală). După 1
ianuarie 2012, femeile însărci-
nate şi bolnavii nu mai trebuie
să se deplaseze la Timişoara
pentru a face investigaţii spe-
cifice. Am dori ca anul viitor

să alocăm o sumă importantă
pentru achiziţionarea unor
aparate de mare performanţă.
De asemenea, la aniversarea
celor 100 de ani activitate a
Spitalului Municipal, am pro-
pus ca acesta să se numească
„Spitalul Municipal dr. Teodor
Andrei”, după numele unui
medic lugojean de mare va-
loare din perioada interbelică,
care a condus spitalul timp de
10 ani. De aceea, vom pro-
pune şi Consiliului Local ca,
începând de anul viitor, spita-
lul nostru să se numească
„Spitalul Municipal dr. Teodor
Andrei Lugoj”, a declarat pri-
marul Francisc Boldea.

Flavia Coraş 

Ultrasonograf de ultimă generaţie
pentru Spitalul Municipal 

La iniţiativa municipalităţii
lugojene, la sfârşitul lunii no-
iembrie a avut loc o nouă întru-
nire a Comandamentului de
Iarnă. „Au fost adoptate mai
multe măsuri specifice acestei
perioade. În primul rând, am în-
chiriat încă o maşină (pe lângă
cele trei maşini ale societăţii
Salprest) dotată cu sărăriţă cu o
capacitate de 5 tone, pe care o
vom folosi pentru deszăpezirea
drumurilor naţionale. De ase-
menea, avem asigurate 20 tone
de sare şi 100 tone nisip, la care
se adaugă 60 tone de clorură de
magneziu. Sarea şi nisipul se
vor folosi pe fostele drumuri

naţionale, care între timp au fost
preluate de municipalitate, în
timp ce clorura de magneziu se
va utiliza pentru deszăpezirea
celorlalte străzi din oraş”, a pre-
cizat primarul Francisc Boldea. 

În cadrul aceleiaşi întruniri a
fost stabilită ordinea priorităţi-
lor de intervenţie pentru străzile
din oraş, precum şi componenţa
Comandamentului de Iarnă. În
ceea ce priveşte zonele de prio-
ritate, zona I presupune inter-
venţia pe o suprafaţă de
341.000 mp, iar zona II pe o su-
prafaţă de 58.000 mp. Străzile
din interiorul cartierelor însu-
mează o suprafaţă de 70.000

mp. De asemenea, în cadrul
programului de deszăpezire
sunt implicate societăţile Meri-

dian 22 şi Salprest, precum şi
Serviciul Sere şi Spaţii Verzi.

Andreea Mărgineanţu

Lugojul este pregătit de iarnă
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În anul 2007 reputatului psi-
hiatru Mircea Lăzărescu i s-a
decernat titlul de Cetăţean de
Onoare, pentru vasta activitate
în domeniul medical.

Mircea Lăzărescu s-a născut
pe 29 martie 1939 la Lugoj,
unde a absolvit Liceul „Corio-
lan Brediceanu” în anul 1955.
Facultatea de Medicină a înce-

put-o la Timişoara şi a terminat-
o la Cluj-Napoca. În timpul fa-
cultăţii a aplicat pentru prima
dată în România acupunctura în
psihiatrie.

S-a ocupat pentru prima dată
în ţara noastră de aplicarea ci-
berneticii în psihiatrie şi a feno-
menologiei în psihopatologie.
Vastei activităţi în domeniul
profesional i s-a adăugat una di-
dactică, răsplatită în anul 1991
cu titlul de Profesor universitar.

Între anii 1983 - 2009, prof.
dr. Mircea Lăzărescu a fost
şeful disciplinei de Psihiatrie a
Universităţii de Medicină şi
Farmacie “Victor Babeş” din
Timişoara.

Pe lângă psihiatrie a fost
preocupat şi de filozofie, mai
ales de antropologia filozofică,
care este apropiată de o anumită
direcţie a psihopatologiei.

În profesie s-a afirmat atât în
plan naţional, cât şi internaţio-
nal. În anul 1990 a fost ales Pre-
şedintele Asociaţiei Psihiatrice

Române, funcţie pe care a ocu-
pat-o vreme de 5 ani, timp în
care a organizat psihiatria ro-
mânească şi a reprezentat-o
peste hotare. A fost ales mem-
bru în conducerea a două secţii
ale Asociaţiei Mondiale de Psi-
hiatrie, Secţia de Diagnostic şi
Clasificare şi Secţia de Psihopa-
tologie. În această calitate a
creat la Timişoara un Centru de
studii a noii clasificări interna-
ţionale a bolilor psihice.

Intelectual erudit, Mircea Lă-
zărescu este autorul a nume-
roase lucrări de specialitate,
publicate în ţară şi în străină-
tate, precum şi al unor eseuri de
filozofie a culturii, dintre care
amintim: ,,Introducere în psiho-
patologia antropologică”, „Eseu
despre fiinţele intermediare”,
„Culorile nostalgiei”, „Despre
sărbători, grădini şi Logos”,
„Chin, extaz şi nebunie înaltă în
secolul XX”.

Ramona Ţăranu

Cetăţeni de Onoare ai Lugojului
Profesorul universitar doctor Mircea Lăzărescu

Vineri, 9 decembrie, de la ora 18.00,
la Universitatea Europeană Drăgan
a avut loc cea de-a patra ediţie a

Galei Premiilor Lugojene, manifestare deja
tradiţională, organizată de Fundaţia Euro-
peană Drăgan şi Primăria Municipiului
Lugoj.

Ca în fiecare an, Gala Premiilor Lugojene – Premiile Josif Constan-
tin Drăgan a adus în prim plan personalităţi, firme şi instituţii publice
care au avut o contribuţie decisivă la dezvoltarea şi promovarea oraşu-
lui nostru pe plan naţional şi internaţional.

Gala anului 2011 a început cu decernarea trofeului şi diplomei de
excelenţă în administraţia publică. Trofeul a revenit de această dată Di-
recţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, reprezen-
tată de domnul Ionel Cadia. Domnul Cadia a mulţumit în numele celor
37 de angajaţi ai acestui sector, spunând că „aşa cum ziariştii sunt paz-
nicii democraţiei, aşa şi noi suntem paznici ai bugetului, prin decizii
corecte şi venite la timp”.

Trofeul şi diploma de excelenţă în domeniul economic au fost acor-
date societăţii Hella, care produce componente auto pentru industria
de profil din întreaga lume. Societatea are 430 de angajaţi, a împlinit
recent cinci ani de activitate şi este în plin proces de extindere. Mana-
gerul de producţie Alin Ţăpîrdea a fost invitat pe scenă pentru a primi
această recunoaştere.

La capitolul învăţământ, premiante au fost o elevă şi o profesoară.
Roxana Sandu, elevă a Colegiului Naţional Iulia Hasdeu, a obţinut Pre-
miul I la Olimpiada Naţională de Biologie, iar în urma barajului, s-a
calificat pe cea de-a doua poziţie în lotul naţional cu care a reprezentat
România la Olimpiada Internaţională din Taiwan. Apoi a urcat în scenă
Maria Bacău, o profesoară cu desăvârşită conduită profesională şi 45
de ani de carieră în învăţământ. „Consider premiul acesta drept un oma-
giu adus familiei mele, care se poate asocia cu sintagma Lugojul cul-
tural-artistic”, a spus profesoara, referindu-se la bunicul Ioan Bacău şi
la tatăl Octavian Bacău, reputaţi dirijori de coruri, dar şi la cariera sa
de actriţă a Teatrului Popular din Lugoj, timp de 24 de ani.

La capitolul cultură, a fost premiat Dan Patacă, solist al Operei Na-
ţionale Timişorene şi unul dintre cei mai buni baritoni din ţară.

Ca şi în anii trecuţi, sportul a avut din nou parte de două distincţii:
gimnastul Vlad Cotuna, singurul sportiv legitimat la Lugoj şi calificat
la Olimpiada din 2012 de la Londra, precum şi echipa de volei a CSM
Lugoj. Voleibalistele lugojene (conduse de antrenorii Paul Bogdan şi
Vasile Canea, precum şi de preşedintele secţiei, Dan Brudiu), au înche-
iat campionatul naţional pe locul VI şi s-au calificat între primele patru
echipe în turneul final al Cupei României. Anul miraculos s-a încheiat
cu medalia de argint obţinută la Cupa Balcanică desfăşurată în Turcia,
la Bursa.

După un moment de magie artistică realizat de Duo Colompar din
Timişoara, care a interpretat colinde şi balade din repertoriul românesc
şi internaţional, au fost anunţate Premiul Special şi Marele Premiu din
acest an. Primul i-a fost acordat lui Adrian Ardelean, un om care a con-
tinuat tradiţia familiei, a obţinut succese extraordinare în afaceri, dar a
făcut şi multe acte de caritate. În calitate de fost preşedinte al Rotary
Club în perioada 2009-2010, el a amintit deviza rotariană – „a servi
este mai presus de sine”, care îl ghidează în viaţă.

Marele Premiu Josif Constantin Drăgan i-a revenit fostului primar
Virgil Turcan, pentru întreaga activitate desfăşurată în slujba lugojenilor
şi a urbei în care trăim. Primul primar liber ales al Lugojului, Virgil
Turcan, a pus binele concetăţenilor săi deasupra intereselor personale,
sprijinind investiţii de primă importanţă, precum construirea Universi-
tăţii Europene Drăgan. În momentul primirii premiului, numeroasa
asistenţă l-a aplaudat în picioare.

Gala 2011 s-a încheiat cu un regal artistic oferit de marele cântăreţ
folk Nicu Alifantis, care a susţinut un recital de înalt nivel interpreta-
tiv. Liviu Savescu

Premii de excelenţă pentru
personalităţile Lugojului 
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Lugoj a
primit trofeul în domeniul administraţiei publice 

„Steaua fără nume” a fost
prezentată braşovenilor

Actorii Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” au partici-
pat, în perioada 10-12 decembrie, la un schimb cultural organi-
zat de Centrul Cultural „Reduta” Braşov. Trupa lugojeană a
prezentat spectacolul „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian,
în regia Mariei Voronca. În distribuţie: Tudor Trăilă, Cristina
Velici, Lăcrămioara Androni, Ovidiu Decean, Constantin Ilie,
Loredana Lupescu, Constantin Goloşie, Maria Rogobete, Cri-
stian Alexandru.Acelaşi spectacol va fi prezentat lugojenilor în
data de 17 decembrie, de la ora 18.00. Augustin Bercean 

Asociaţia Culturală „Banat
Art” (prof. Simona Avram), în
colaborare cu Primăria Munici-
piului Lugoj, Clubul „Rotary”
Lugoj, Biserica Ortodoxă „Ador-
mirea Maicii Domnului” Lugoj,
Biserica Greco-Catolică Lugoj,
Biserica Baptistă „Harul” Lugoj
Biserica Reformată Lugoj, Bise-
rica Romano-Catolică Lugoj, Co-
legiul Naţional „Iulia Hasdeu”
Lugoj, a organizat o serie amplă
de manifestări culturale. 

Astfel, sâmbătă, 26 noiembrie,
ora 17.00, la Biserica Reformată
din Lugoj, a avut loc Concertul
formaţiei „Cantores Ecclesiae”
din Budapesta; duminică, 11 de-
cembrie, ora 18.00, la Biserica
Ortodoxă „Adormirea Maicii
Domnului” din Lugoj a avut loc
Concertul de Colinde susţinut de

Corul Preoţilor din Caransebeş
(dirijor: Dumitru Jompan), Co-
rala Preoţilor Protopopiatului
Lugoj (dirijor: Cristian Cerbu)
şi prof. Vasile Gondoci (cantau-
tor); deosebitul periplu cultural
a continuat luni, 12 decembrie,
ora 19.00, pe scena Teatrului
„Traian Grozăvescu” din Lugoj,
unde a avut loc Concertul Spiri-
tual „De la Vechiul Testament la
Noul Testament prin poezie şi
muzică”, cu participarea de ex-
cepţie a îndrăgitei Maia Mor-
genstern şi a talentaţilor
Alexandru Moroşanu (violon-
cel), Tatiana Moroşanu (pian) şi
Diana Papp (soprană), care a
fost cel mai important spectacol
din această serie de manifestări;
duminică, 18 decembrie, ora
10.00, la Biserica Baptistă

“Harul”, va avea loc deosebitul
recital susţinut de Costel Busu-
ioc şi Concertul orchestrei şi a
corului bisericii; finalul acestui
demers cultural se va derula du-
minică, 18 decembrie, ora

18.00, în sala Teatrului „Traian
Grozăvescu” din Lugoj, unde va
avea loc Concertul de Colinde
susţinut de Liga Tineretului Or-
todox Lugoj.

Adriana Weimer

Concert spiritual „De la Vechiul Testament la Noul
Testament prin poezie şi muzică” cu Maia Morgenstern

Iată vin colindătorii la
Teatrul Municipal

Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Lugoj, organi-
zează duminică, 18 decembrie, ora 18.00 Concertul de colinde „Iată
vin colindătorii”. Evenimentul va fi găzduit de Teatrul Municipal
„Traian Grozăvescu”. Vor interpreta: Corul Preoţilor din Protopo-
piatul Lugoj, Liliana Savu Badea şi colindătorii din Buziaş, Vasile
Gondoci, Corul Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români-
Timişoara, Corul „Osana” al Ligii Tinerilor Creştini Ortodocşi Ro-
mâni – Lugoj. Intrarea este liberă, dar concertul are caracter caritabil,
strângându-se donaţii pentru nevoiaşi. Flavia Coraş

Ionel Panait, “Poemele câmpiei”
Vineri, 6 ianuarie 2012, în Sala de Protocol a Casei de Cultură

a Municipiului Lugoj – Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu”
Lugoj, Biblioteca Municipală Lugoj, Revista “Banat” Lugoj şi
Cenaclul “Anotimpuri” Lugoj organizează prima lansare de carte
a noului an: lansarea volumului de poezie “Poemele câmpiei”,
semnat de Ionel Panait, apărut recent la Editura Hestia din Timi-
şoara. Cartea va fi prezentată de Lucian Alexiu, Dorin Murariu,
Constantin Buiciuc şi Cristian Ghinea; moderator: Henrieta
Szabo. Adriana Weimer
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Manifestările prilejuite de
Ziua Lugojului au debutat
marţi, 13 decembrie, cu deschi-
derea expoziţiei „Lugoj – De-
cembrie 1989”, găzduită de
Galeria Pro Arte. Organizatorii
au prezentat file cu evenimen-
tele din Decembrie 1989 şi di-
verse materiale cu subiecte din
timpul Revoluţiei. Expoziţia
este deschisă publicului până în
data de 25 decembrie 2011. Vi-
neri, 16 decembrie, la ora
16.00, a avut loc la Galeria Pro
Arte deschiderea expoziţiei
„Revoluţia Română din 1989 în
Banat” şi lansarea cărţii „Lugoj
– 20 Decembrie 1989”, autor
Gino Rado, membru al Asocia-
ţiei Memorialul Revoluţiei. 

Pentru luni, 19 decembrie,
ora 12.00, revoluţionarii invită
lugojenii la tradiţionala întâl-
nire de pe Platoul Casei de Cul-
tură a Sindicatelor, unde se va
servi fasole cu ciolan afumat şi
vin fiert. Va avea loc un pro-
gram artistic, cu colinde inter-
pretate de copii, coruri
bisericeşti, solişti vocali etc. 

Ziua de marţi, 20 decembrie,
va debuta la ora 10.00, cu întâl-
nirea revoluţionarilor la Ceasul
Electric, locul de unde a pornit
scânteia Revoluţiei la Lugoj. La
ora 11.00 se va desfăşura şe-
dinţa solemnă a Consiliului
Local Municipal, urmată de
restabilirea traseului parcurs de
revoluţionari în urmă cu 22 de

ani, între Primăria Municipiului
şi Unitatea Militară. Vor avea
loc depuneri de coroane şi
slujbe religioase la Crucea din
faţa Primăriei, Troiţa din faţa
staţiei OMV şi Monumentul
Revoluţiei din Lugoj, în faţa
Unităţii Militare. Coloana ofi-
cială se va îndrepta apoi spre
Cimitirul Ortodox şi Cimitirul
Catolic, unde vor fi de aseme-
nea depuse coroane de flori şi se
vor oficia slujbe religioase. Pen-
tru ora 15.00 este programat un
dineu la Restaurantul Acapulco.
La ora 16.00, Sala de Consiliu
va găzdui premierea sportivilor
lugojeni, în cadrul Galei Spor-
tului Lugojean. 

Programul continuă cu întâl-
nirea revoluţionarilor şi a parti-
cipanţilor la Revoluţie pe
Platoul Casei de Cultură a Sin-
dicatelor, unde se vor aprinde
torţe şi lumânări în memoria
eroilor noştri. Între orele 17.30
- 18.00 va avea loc alaiul obice-
iurilor de iarnă, cu participarea
Ansamblului Folcloric Lugo-
jana, pe traseul Teatrul Munici-
pal - Podul de Fier - Piaţă
Victoriei - Universitatea Euro-
peană Drăgan. Ziua se va în-
cheia la ora 18.00, cu
tradiţionalul Concert de Co-
linde, susţinut  de Corul „Ion
Vidu”, în holul Universităţii
Europene Drăgan. 

Andreea Mărgineanţu

continuare din pag. 1

Acum, la 22 de ani de la acele tragice evenimente,
urbea de pe Timiş îşi comemorează eroii. 

Cea de-a patra ediţie a Târ-
gului de Crăciun şi-a deschis
porţile la începutul lunii decem-
brie. Comercianţii sunt prezenţi
pe Platoul Casei de Cultură a
Sindicatelor, pe strada Mocioni
şi în Piaţa Josif Constantin Dră-
gan. „Tot în această locaţie, am
pregătit cu acest prilej şi un
program artistic, susţinut de in-
stituţiile de învăţământ şi de
cult din oraş, începând de joi,
15 decembrie, şi până în data de
23 decembrie. Programul în-
cepe la orele 11.00 şi se va ter-
mina în jurul orelor 17.00”, a
declarat şeful executivului. 

Luni, 15 decembrie, la ora
14.15, vor cânta copiii de la
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 4,
iar de la ora 16.30 – corul Bise-
ricii „Sf. ioan Botezătorul” din
Cotu Mic. Marţi, 16 decemb-
brie, de la ora 11.00 vor cânta
copii Şcolii Creştine „Harul”, iar
de la ora 20.15 corul Episcopiei
Române Unite cu Roma Greco
Catolică. Corul Bisericii „Ador-
mirea Maicii Domnului” va
cânta colinde sâmbătă, 17 de-
cembrie, de la ora 13.00, în timp
ce duminică, de la ora 12.30, va

poposi pe platou corul Bisericii
„Pogorârea Sf. Duh” de pe
strada Timişoarei. Luni, de la
ora 11.00 vor cânta elevii Şcolii
cu Cls I-VIII „Eftimie Murgu”,
iar de la ora 16.30 corul Parohiei
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril” de pe strada Buziaşului.
Marţi, 20 decembrie, de la ora
11.00 vor cânta copiii de la
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2,
de la ora 12.00 copiii Şcolii cu

Clasele I-VIII Nr. 3, iar de la ora
16.30 corul Parohiei Reformate.
Joi, 22 decembrie vor susţine re-
citaluri de colinde corul Bisericii
„Sf. Iosif  Mitropolitul” din De-
alul Viilor – ora 15.00, respec-
tiv Grupul Şcolar „Aurel
Vlaicu” de la 11.30. Vineri, 23
decembrie 2011, de la ora 13 va
cânta corul Bisericii „Învierea
Domnului”. 

Andreea Mărgineanţu

Copiii şi corurile bisericeşti vor
cânta colinde la Târgul de Crăciun

Un grup de elevi din oraşul înfrăţit Jena
(Germania) au iniţiat o admirabilă acţiune de
caritate pentru copiii cu probleme sociale din
Lugoj. Cei şase copii, sub îndrumarea consilie-
rilor locali Jurgen Haschke şi Norbert Comuth,
ambii membrii ai Asociaţiei de Prietenie Jena
– Lugoj, au reuşit să strângă suma de 10.000
Euro. Banii au fost donaţi Cantinei Caritas care
funcţionează în incinta Bisericii Catolice de pe
strada Bucegi. Ca urmare a acestui frumos gest,
26 de copii lugojeni cu probleme sociale vor
beneficia, pe tot parcursul anului 2012, de o
masă gratuită. Şeful municipalităţii lugojene a
ţinut să mulţumească în mod deosebit pentru
acest ajutor venit din partea oraşului înfrăţit.

Este al şaselea an consecutiv în care se desfă-
şoară această acţiune de binefacere. 

Flavia Coraş

Anul acesta Moş Crăciun a venit de la Jena (Germania)

Corul „Ion Vidu” al Casei de
Cultură a Municipiului Lugoj, di-
rijat de maestrul Remus Taşcău,
va susţine marţi, 20 decembrie
2011, de la ora 18.00 tradiţionalul
Concert de Crăciun, dedicat Săr-
bătorii Naşterii Mântuitorului
Iisus Hristos şi Zilei Lugojului.

Concertul va cuprinde 23 de

colinde şi cântece de Crăciun din
muzica românească şi universală.
Vor putea fi ascultate compoziţii
diverse, de la monodia bizantină
şi gregoriană, până la armoniză-
rile moderne de astăzi ale unor
autori contemporani ca P. Con-
stantinescu, T. Jarda, G. Balint,
A. Pop, R. Georgescu şi V. Ti-

maru, dar şi ale unor clasici pre-
cum A. Pann, D.G. Kiriac, I.
Vidu, Gh. Cucu, T. Popovici şi
I.D. Chirescu. De asemenea con-
certul va cuprinde şi piese corale
din muzica germană, austriacă,
franceză, italiană, engleză şi ame-
ricană ale unor compozitori ce-
lebri: G.F. Händel, A. Adam, Fr.
Gruber, Pierpont, E. Corbetta ş.a.

Pentru a crea o atmosferă de
sărbătoare, cu nimic diferită faţă
de marile catedrale şi săli de con-
certe din Europa, repertoriul uni-
versal va fi interpretat, ca în
fiecare an, în limba originală.

Soliştii concertului vor fi so-
prana Ioana Mia Iuga, basul Lu-
cian Oniţa şi tenorul Daniel Zah.
Concertul va fi găzduit de Uni-
versitatea Europeană Drăgan, iar
intrarea este liberă.

Tudor Trăilă

Concert de colinde la Universitatea Europeană Drăgan
Începând de joi, 8 decembrie,

copiii lugojeni şi nu numai au po-
sibilitatea de a face mişcare în aer
liber la noul patinoar amenajat de
administraţia locală în Parcul „Ge-
orge Enescu”. Pentru iubitorii aces-
tui sport, iniţiativa municipalităţii
lugojene este binevenită: „Este
foarte frumos şi mă bucur că acum
pot să folosesc patinele pe care le-

am primit anul trecut de la Moş
Crăciun. Am veni împreună cu co-
legii de clasă şi ne simţim foarte
bine”, ne-a spus Gabriel S. (12
ani). La rândul său, Maria P. ne-a
mărturisit: „Sunt încântată de
această iniţiativă. Este deja a treia
oară când vin la patinoar cu copiii
mei. Până acum am închiriat pati-
nele, dar ne gândim să îi scriem

Moşului să ne aducă câte o pere-
che”. Şi tinerii din oraş sunt încân-
taţi că pot să patineze la Lugoj:
„Îmi place foarte mult acest sport,
am patinele de câţiva ani, dar până
acum trebuia să merg la Timişoara
să le pot folosi. Acum mi-am pro-
pus să vin la patinoar în fiecare
după-masă, mai ales că preţul bile-
tului de intrare este accesibil”, ne-
a declarat Sebastian B. (21 de ani).

Patinoarul funcţionează de luni
până vineri între orele 10.00 –
21.00, iar sâmbăta şi duminica între
orele 10.00 – 22.00. „Activitatea
patinoarului este coordonată de
SPAIDP, iar pentru buna funcţio-
nare a acestuia sunt implicaţi şi an-
gajaţi ai Serviciului Sere şi Spaţii
Verzi şi Poliţia Locală, toţi angajaţi
ai administraţiei locale, deci nu vor
fi cheltuieli suplimentare cu
această activitate”, a precizat şeful
municipalităţii. Tariful de acces pe
patinoar este de 5 lei pe serie pe
toată durata săptămânii. 

Andreea Mărgineanţu

Patinoar în Parcul „George Enescu”

Pământ pentru revoluţionarii lugojeni
Comisia de Fond Funciar s-a întrunit joi, 15 decembrie, pentru a discuta asupra atribuirii unor

loturi de teren revoluţionarilor lugojeni. În urma discuţiilor, s-a stabilit ca asociaţiile de revolu-
ţionari ai căror membrii au fost validaţi prin Hotărârea 2/58 emisă în data de 28.07.2011 de către
Comis Judeţeană de Fond Funciar, să fie puşi în posesie cu 1 ha de teren în zona numită Poligon.
„Aşa cum am promis, revoluţionarii lugojeni vor puşi în drepturi. În urma discuţiilor purtate cu
reprezentanţii asociaţiilor de revoluţionari din Lugoj, toţi au fost de acord ca punerea în posesie
să se realizeze comasat, pe asociaţiile de revoluţionari, în ordinea descrescătoare a numărului
de membrii validaţi prin Hotărârea 2/58”, ne-a declarat Francisc Boldea, primarul municipiului.

Asociaţia „16-21 Decembrie 1989 Lugoj” are 28 de persoane de pus în posesie, Asociaţia
„Forum Timişoara Nr. 2” – 10 persoane, Asociaţia „Banatul Liber Lugoj” are 9 persoane,
A.L.P.A.R. Lugoj – 9 persoane, Asociaţia „Libertatea Timişoara Nr. 1” – 6 persoane, iar revo-
luţionari independenţi sunt trei persoane. În total, la nivelul municipiului, au fost validaţi 63 de
revoluţionari. Andreea Mărgineanţu
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HCL nr. 114 din 21.07.2011 Însuşirea Rapoartelor de evaluare pen-
tru unele terenuri situate în municipiul Lugoj, Cartier Efimie Murgu
(Balta Lată), în vederea vânzării acestora

HCL nr. 115 din 21.07.2011 privind Modificarea inventarului te-
renurilor disponibile care pot fi atribuite în  folosinţă gratuită pentru
tineri sub 35 de ani

HCL nr. 116 din 21.07.2011 Modificarea Regulamentului privind
publicitatea stradală în municipiul Lugoj, aprobat prin Hotărârea Con-
siliului Local nr. 131 din 29.06.2006

HCL nr. 117 din 21.07.2011 Aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urba-
nism şi amenajarea teritoriului

HCL nr. 118 din 21.07.2011 Trecerea din proprietatea municipiului
Lugoj în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apă-
rării Naţionale a unor terenuri situate în municipiul Lugoj, str. A. Mo-
cioni, nr. 30, pe care se află edificate construcţii administrative şi
social - culturale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale

HCL nr. 119 din 21.07.2011 Aprobarea campaniei de sterilizare
gratuită a câinilor cu stăpân

HCL nr. 120 din 21.07.2011 Participarea Consiliului Local al Mu-
nicipiului Lugoj în calitate de cofinanţator la tipărirea revistei „Banat”

HCL nr. 121 din 21.07.2011 Exprimarea acordului cu privire la în-
tocmirea şi depunerea cererii de finanţare pentru proiectul „Îmbună-
tăţirea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de Spitalul Municipal
Lugoj prin introducerea unui sistem medical informatizat” în cadrul
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Eco-
nomice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunica-
ţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de
Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-
sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este nece-
sar”

HCL nr. 122 din 21.07.2011 Constituirea Comisiilor de evaluare
finală a managerilor  de cultură şi a Comisiilor de contestaţii

HCL nr. 123 din 21.07.2011 Scoaterea la licitaţie în vederea con-
cesionării a 74 de parcele, situate în Lugoj, str. Timişorii,  Zona
M.A.N., pentru construirea unor locuinţe  şi aprobarea Caietului de
sarcini

HCL nr. 124 din 21.07.2011 Rectificarea bugetului local pe anul
2011

HCL nr. 125 din 01.08.2011 Aprobarea contului de execuţie al bu-
getului local pe trimestrul II al anului 2011

HCL nr. 126 din 08.08.2011 Aprobarea Documentaţiei de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie “Înlocuire racorduri apă Str. 13 Decem-
brie”

HCL nr. 127 din 08.08.2011 Aprobarea Documentaţiei de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţie“Înlocuire racorduri apă Str. Oltului, Co-
muna din Paris şi Brânduşelor”

HCL nr. 128 din 08.08.2011 Aprobarea Documentaţiei tehnico –
economice “Suplimentarea covorului elastic pe terenul de joc la Sala
de sport Viitorul”

HCL nr. 129 din 08.08.2011 Aprobarea documentaţiilor tehnico-
economice ale unor lucrări de reparaţii de interes public

HCL nr.130 din 08.08.2011 Rectificarea bugetului local pe anul
2011

HCL nr. 131 din 08.08.2011 Acordarea unui mandat special repre-
zentantului municipiului Lugoj în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

HCL nr. 132 din 08.08.2011 Aprobarea unor măsuri cu privire la
procedura de expropriere în cazul a şapte terenuri aflate în proprietatea
Municipiului Lugoj situate pe amplasamentul lucrării de utilitate pu-
blică  “Autostrada Lugoj - Deva”

HCL nr. 133 din 25.08.2011 Aprobarea vânzării către dl. Molea
Ion Sorin a terenului concesionat în suprafaţă de 350 m.p. situat în
Lugoj, Cartier Eftimie Murgu (Balta Lată),  str. G.A. Petculescu, nr.
29, înscris în C.F. nr. 405941 Lugoj (provenită din conversia de pe
hârtie a C.F. 9532 L.R.), nr. top 9027/118

HCL nr. 134 din 25.08.2011 Aprobarea vânzării către d-na Balint
Melinda Erika a terenului concesionat în suprafaţă de 427 m.p. situat
în Lugoj, Cartier Eftimie Murgu (Balta Lată), str. V. Goldiş, nr. 11, în-
scris în C.F. nr. 404654 Lugoj (provenită din conversia de pe hârtie a
C.F. 9566 L.R.), nr. top 9027/152

HCL nr. 135 din 25.08.2011 Aprobarea vânzării către dl. Mitar Da-
cian Florin a terenului concesionat în suprafaţă de 361 m.p. situat în
Lugoj, Cartier Eftimie Murgu (Balta Lată), str. L. Blaga, nr. 2, înscris
în C.F. nr. 406247 Lugoj (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.
9601 L.R.), nr. top 9027/187

HCL nr. 136 din 25.08.2011 Aprobarea vânzării către d-na Stă-
nescu Daniela a terenului concesionat în suprafaţă de 350 m.p. situat
în Lugoj, Cartier Eftimie Murgu (Balta Lată), str. G.A. Petculescu, nr.
41, înscris în C.F. nr. 403543 Lugoj (provenită din conversia de pe
hârtie a C.F. 9538 L.R.), nr. top 9027/124

HCL nr. 137 din 25.08.2011 Aprobarea Regulamentului pentru sta-
bilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală

HCL nr. 138 din 25.08.2011 Acordarea scutirii de la plata dobân-

zilor şi majorărilor de întârziere, unor persoane fizice care au achitat
integral debitele restante, inclusiv amenzile contravenţionale existente
în sold

HCL nr. 139 din 25.08.2011 Modificarea inventarului terenurilor
disponibile care pot fi atribuite în  folosinţă gratuită pentru tineri sub
35 de ani

HCL nr. 140 din 25.08.2011 Aprobarea Planului de ocupare a func-
ţiilor publice din cadrul Direcţiei de asistenţă socială comunitară

HCL nr. 141 din 25.08.2011 Aprobarea Planului de ocupare a func-
ţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului muni-
cipiului Lugoj

HCL nr. 142 din 25.08.2011 Vânzarea către  dl. Luca Ioan şi d-na
Luca Maria a terenului aferent construcţiei dobândite prin cumpărare
în temeiul Legii nr. 112/1995, situate în Lugoj, str. Bucegi, nr. 15, ap.1

HCL nr.143 din 25.08.2011 Rectificarea bugetului local pe anul
2011

HCL nr. 144 din 25.08.2011 Numirea membrilor Comisiei de cen-
zori la S.C. “SALPREST” S.A. Lugoj

HCL nr. 145 din 25.08.2011 Numirea membrilor Comisiei de cen-
zori la S.C. “MERIDIAN 22” S.A. Lugoj

HCL nr. 146 din 25.08.2011 Aprobarea Studiului de fezabilitate al
lucrării de investiţie “Refaţadizare clădirea Primăriei Lugoj – expertiză
şi proiectare” (completări în baza expertizei tehnice şi a studiului geo-
tehnic)

HCL nr. 147 din 25.08.2011 Modificarea Anexei la Hotărârea Con-
siliului Local nr. 71 din 29.04.2010 privind modificarea Hotărârii Con-
siliului Local nr. 39 din 24.02.2005 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comu-
nitară

HCL nr. 148 din 07.09.2011 Rectificarea bugetului local pe anul
2011

HCL nr. 149 din 07.09.2011 Aprobarea Studiului de Fezabilitate
al lucrărilor de investiţie “Parcări şi sistematizare rutieră, Cartier Ţe-
sători – D.A.L.I.+C.S.+ D.A.C.+P.T.”

HCL nr. 150 din 07.09.2011 Schimbarea destinaţiei unor imobile
situate în municipiului Lugoj, str. Buziaşului nr. 35, fost sediu al Gru-
pului Şcolar “Aurel Vlaicu”

HCL nr. 151 din 07.09.2011 Aprobarea participării a doi consilieri
locali la manifestarea “Sărbătoarea Culesului de Vii – Balul Struguri-
lor” ce se va desfăşura la Vârşeţ – Serbia

HCL nr. 152 din 07.09.2011 Aprobarea deplasării unei delegaţii la
manifestarea “Sărbătoarea Culesului Viei” ce se va desfăşura la Szek-
szard - Ungaria

HCL nr. 153 din 29.09.2011 Aprobarea vânzării unor terenuri si-
tuate în municipiul Lugoj, Cartier Eftimie Murgu (Balta Lată)

HCL nr. 154 din 29.09.2011 Concesionarea directă a unui teren în
suprafaţă de 255 m.p., aferent construcţiei, situat în Lugoj, sat Măguri
nr 185, înscris în C.F. nr. 402771 Lugoj, nr. top. 1/b/1/54, pe seama d-
lui Heisey Peter Olson

HCL nr. 155 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 403 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406414 Lugoj, nr. cadastral 406414, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-nei Mikloş Aurora

HCL nr. 156 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 404 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406415 Lugoj, nr. cadastral 406415, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Florea Darius

HCL nr. 157 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 403 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406416 Lugoj, nr. cadastral 406416, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Iechimovici Ionuţ

HCL nr. 158 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406417 Lugoj, nr. cadastral 406417, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Stăniea Silviu

HCL nr. 159 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406418 Lugoj, nr. cadastral 406418, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Magu Ioan

HCL nr. 160 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406419 Lugoj, nr. cadastral 406419, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Miculin Todor

HCL nr. 161 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406420 Lugoj, nr. cadastral 406420, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Constantin Ioan

HCL nr. 162 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406421 Lugoj, nr. cadastral 406421, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Constantin Dan

HCL nr. 163 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406422 Lugoj, nr. cadastral 406422, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Ionică Sebastian

HCL nr. 164 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie

publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406423 Lugoj, nr. cadastral 406423, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Todor Aurel

HCL nr. 165 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406424 Lugoj, nr. cadastral 406424, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Moiş Costel

HCL nr. 166 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406425 Lugoj, nr. cadastral 406425, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Mărgineanţu Petru

HCL nr. 167 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 411 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406426 Lugoj, nr. cadastral 406426, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Holodneac Mihai

HCL nr. 168 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 403 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406427 Lugoj, nr. cadastral 406427, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-nei Bubuligă Evghenia

HCL nr. 169 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 404 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406428 Lugoj, nr. cadastral 406428, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-lui Roth Erno 

HCL nr. 170 din 29.09.2011 Aprobarea concesionării, prin licitaţie
publică, a unui teren în suprafaţă de 403 m.p., situat în Lugoj, str. Ti-
mişorii, înscris în C.F. nr. 406429 Lugoj, nr. cadastral 406429, pentru
construirea unei case de locuit, pe seama d-nei Delibaşi Silvia

HCL nr. 171 din 29.09.2011 Alocarea din bugetul local a sumei
de 30.000 lei pentru realizarea sonorizării la biserica ortodoxă română
“Adormirea Maicii Domnului”

HCL nr. 172 din 29.09.2011 Încheierea Înţelegerii de Cooperare
între municipiul Lugoj din judeţul Timiş, România şi municipalitatea
Kriva Palanka din Republica Macedonia

HCL nr. 173 din 29.09.2011 Încheierea Înţelegerii de Cooperare
între municipiul Lugoj din judeţul Timiş, România şi municipalitatea
Corint din Grecia

HCL nr. 174 din 29.09.2011 Avizarea taxelor şi tarifelor practicate
de unităţile învăţământului preuniversitar de stat, pentru anul şcolar
2011 – 2012

HCL nr. 175 din 29.09.2011 Aprobarea prelungirii liniei de credit
contractată de către S.C. “Salprest” S.A. de la Alpha Bank România -
Agenţia Lugoj 

HCL nr. 176 din 29.09.2011 Aprobarea achiziţionării prin leasing
financiar a celor trei autoturisme ce vor intra în dotarea Poliţiei Lo-
cale

HCL nr. 177 din 29.09.2011 Aprobarea contractului - cadru de fi-
nanţare în cadrul schemei de ajutor de minimis aprobată prin Hotărâ-
rea Consiliului Local nr. 111/2011

HCL nr. 178 din 29.09.2011 Acordarea scutirii de la plata majoră-
rilor de întârziere în cuantum de 4.763 lei pentru S.C. “Solar M&M”
S.R.L. în cadrul schemei de ajutor de minimis aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 111/2011

HCL nr. 179 din 29.09.2011 Modificarea hotărârii Consiliului
Local nr. 62 din 31.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata do-
bânzilor şi majorărilor de întârziere, persoanelor fizice care achită in-
tegral până la data de 30.09.2011 debitele restante, inclusiv amenzile
contravenţionale existente în sold

HCL nr. 180 din 29.09.2011 Acordarea scutirii de la plata dobân-
zilor şi majorărilor de întârziere, unor persoane fizice care au achitat
integral debitele restante, inclusiv amenzile contravenţionale existente
în sold

HCL nr. 181 din 29.09.2011 Atribuirea în folosinţă gratuită, pe o
perioadă de 5 ani, Clubului Sportiv Şcolar Lugoj - Secţiei de judo, a
Sălii de Gimnastică – Recuperare, situată în municipiul Lugoj, str. Bu-
cegi, nr. 39

HCL nr. 182 din 29.09.2011 Alocarea unui număr cadastral unei
parcele de teren intravilan, situată în municipiul Lugoj, str. Memoran-
dului, lângă imobilul înscris în C.F. nr. 3712 L.G., nr. top 408/b/1/b,
având o suprafaţă de 1.906 m.p., neînscrisă în cartea funciară

HCL nr. 183 din 29.09.2011 Prelungirea contractului de închiriere
a spaţiului situat în Lugoj, str. Oltului nr. 3, et. I, ap. 14, încheiat cu
Institutul de Medicină Legală Timişoara, până la data de 02.11.2013

HCL nr. 184 din 29.09.2011 Stabilirea nivelului alocaţiei de hrană
şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali şi a Consiliului Local
la întreţinerea copiilor în grădiniţele şi creşele din municipiul Lugoj

HCL nr. 185 din 29.09.2011 Modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 47 din 24.02.2011 privind stabilirea nivelului ve-
niturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce de-
păşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în Anexa nr. 4 din
Hotărârea de Guvern nr. 50/2011

HCL nr. 186 din 29.09.2011 Aprobarea criteriilor (condiţiilor) şi
procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pen-
tru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului – Serviciul Poliţia Locală

Activitatea Consiliului Local Municipal în perioada iulie – septembrie 2011



decembrie 2011

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului  de intervenţie privind
măsuri de creştere a calităţii arhitectural  - ambientale a

clădirilor din municipiul Lugoj
Nr. 213 din 24.11.2011

Art.1. – Se aprobă Regulamentul de intervenţie privind mă-
suri de creştere a calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor
din municipiul Lugoj, conform anexei, care face parte inte-
grantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea  prevederilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Compartimentului urbanism,  amenajarea teritoriului.

ANEXĂ la HCL 213 din 24.11.2011
REGULAMENT DE INTERVENŢIE

privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural 
ambientale a clădirilor din municipiul Lugoj

Municipiul Lugoj este al doilea oraş ca mărime şi importanţă din ju-
deţul Timiş, cel mai vestic judeţ al României. Judeţul Timiş face parte
din Regiunea de Dezvoltare Vest situată în vestul României, la graniţa
cu Ungaria şi Serbia, ceea ce îi conferă o poziţie geografică privilegiată
şi în raport cu Europa de Vest. Regiunea de Dezvoltare Vest din punct
de vedere al nivelului de dezvoltare, este considerată a fi o regiune cu
rezultate economice superioare mediei pe ţară şi cu potenţial de creştere
ridicat.

În considerarea dreptului constituţional la un mediu înconjurător să-
nătos, reprezintă acţiune de interes public major şi general creşterea
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare
structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în scopul asigurării sănă-
tăţii, vieţii, integrităţii fizice şi siguranţei populaţiei, al conservării ca-
racterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum şi a
calităţii mediului natural, în condiţiile respectării şi punerii în valoare
a specificităţii patrimoniului local şi naţional.

Datorită faptului că în municipiul Lugoj nu există o zonă conturată
din punct de vedere al procentului mare de clădiri a căror anvelopă ne-
cesită lucrări de intervenţie prioritare, regulamentul de intervenţie v-a
cuprinde reglementări cu privire la întreg fondul construit al localităţii,
cu excepţia celor clasate sau în curs de clasare ca monumente istorice.

Consiliul Local Municipal Lugoj adoptă prezentul regulament, cu
respectarea legii 153 din 5 iulie 2011:  

Art.1. Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de de-
gradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea,
viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea
mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice
urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi
ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de inter-
venţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădiri-
lor.

Art.2. Autorităţile administraţiei locale au obligaţia de a monitoriza
şi controla lucrările de intervenţie privind creşterea calităţii arhitectu-
ral-ambientale a clădirilor, în concordanţă cu planurile de urbanism şi
regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii.

Art.3. În situaţia în care deţinătorii clădirilor prevăzute la art.1 nu
iau din proprie iniţiativă măsurile de realizare a lucrărilor de intervenţie
pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, auto-
rităţile administraţiei publice locale notifică acestora obligaţiile ce le
revin în condiţiile prezentului regulament.

Art.4. Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament :
a) clădirile expertizate tehnic şi încadrate, în condiţiile legii, în clasa

I de risc seismic; 
b) clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrării

în vigoare a prezentului regulament ;
c) clădirile şi ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în condiţiile

legii, ca monumente istorice.
Art.5. Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhi-

tecturală a anvelopei clădirilor, pot consta, după caz, în:
a) lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori; 
b) lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum ten-

cuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi altele asemenea; 
c) lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire; 
d) lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor

exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cor-
nişe şi altele asemenea; 

e) lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală,
precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea; 

f) lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate apa-
rent pe faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora după efectuarea
lucrărilor de intervenţie. 

Art.6. Odată cu lucrările prevăzute la articolul precedent, se pot exe-
cuta, după caz, şi lucrări de intervenţie justificate din punct de vedere
tehnic prin proiect, precum: 

a) lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecţie al clădirii; 
b) lucrări de eliminare a igrasiei, precum şi de izolare a rosturilor; 
c) alte lucrări de această natură, după caz.
d) deţinătorii pot decide şi executarea lucrărilor de reabilitare termică

a anvelopei clădirii, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind creşterea
performanţei energetice a clădirilor.

Art.7. Anexă la prezentul regulament o constituie inventarul clădi-
rilor prevăzute la art.1. aferent municipiului Lugoj, pentru perioada ia-
nuarie-decembrie 2012 cu identificarea deţinătorilor conform
declaraţiilor depuse la Serviciul Impozite şi Taxe.

Art.8. Inventarul clădirilor prevăzute la art.1 va fi actualizat anual
sau de câte ori este nevoie datorită unor cauze excepţionale.

Art.9. Pentru realizarea faţadelor se vor utiliza în principal culorile
existente pe faţadele clădirilor din zona unde se realizează intervenţia,
dar şi culori din următoarele categorii aplicate în câmpuri care nu de-
păşesc 80% din faţadă în nuanţe deschise şi neutre ( alb, galben, bej,
gri, verde, bleu, etc.) .

Art.10. Se vor putea folosi culori puternice în procent de 20%
maxim, pe elemente volumetrice distincte ale faţadei.

Art.11. Pentru realizarea faţadelor se vor utiliza combinaţii din
nuanţe diferite ale aceleiaşi game cromatice, excepţie făcând combi-
naţiile cu alb.

Art.12. Delimitarea culorilor sau nuanţelor diferite se va realiza prin
asize, brâuri sau la modificarea de planuri în câmpul aceleiaşi faţade.

Art.13. Materialul şi culorile tâmplăriei vor fi alese în concordanţă
cu cromatica propusă pentru faţadă.

Art.14. Culoarea şi materialul învelitorilor pentru clădirile cu aco-
periş tip şarpantă, se va alege în concordanţă cu cromatica faţadei şi a
tâmplăriei şi ţinând cont de cromatica învelitorilor clădirilor din zonă.

Art.15. În cazul lucrărilor care din motive obiective necesită modi-
ficarea aspectului arhitectural al faţadelor ( măriri sau obturări de go-
luri, modificări sau înlăturări de ornamente, schimbare de proporţii,
modificare a sistemului de acoperire ), se va obţine autorizaţie de con-
struire potrivit prevederilor Legii 50/1991cu toate modificările afe-
rente.

Art.16. Primăria municipiului Lugoj, prin persoanele abilitate con-
form Legii, are următoarele obligaţii :

de a actualiza inventarul clădirilor prevăzute la  art.1 şi a deţinătorilor

acestora conform art.8;
de a notifica deţinătorii clădirilor inventariate în vederea realizării

intervenţiei;
de a autoriza lucrările de intervenţie în condiţiile legii;
de a controla modul de realizare a lucrărilor de intervenţie;
de a participa la recepţia la terminarea lucrărilor.
Art. 17. Deţinătorii de construcţii notificaţi au următoarele obliga-

ţii:
să comunice - în urma notificării – acordul privind realizarea măsu-

rilor notificate;
să asigure sursa de finanţare necesară pentru realizarea măsurilor

notificate;
să contracteze proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, în

condiţiile legii;
să înştiinţeze Primăria municipiului Lugoj şi Inspectoratul Judeţean

în Construcţii Timiş, cu privire la începerea executării lucrărilor:
să organizeze recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi recepţia fi-

nală la sfârşitul perioadei de garanţie de 5 ani.
Art.18. Finanţarea lucrărilor nu face obiectul prezentului regula-

ment. Modalităţile prin care se pot finanţa lucrările de intervenţie se
stabilesc în concordanţă cu Legea 153/2011 prin Hotărâre a Consiliului
Local Municipal Lugoj.

Art.19. Etapele necesare elaborării şi implementării programului
multianual şi perioadele aferente acestora sunt următoarele :

identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art.1., cât şi a
deţinătorilor acestora

notificarea de către Primar a deţinătorilor clădirilor inventariate –
30 zile de la inventariere - ;

decizia deţinătorului privind realizarea măsurilor notificate – 60 zile
de la primirea notificării - ;

proiectarea şi execuţia lucrărilor notificate, de către deţinător  - 12
luni de la data transmiterii către primărie a deciziei deţinătorului (acord
sau hotărâre ), majorată cu cel mult 6 luni prin acordul scris al prima-
rului, pentru lucrări complexe şi de amploare -;

recepţia la terminarea lucrărilor – cel mult 15 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la alineatul precedent;

recepţia finală a lucrărilor – La 5 ani de la data recepţiei la terminarea
lucrărilor.

Potrivit inventarului efectuat în anul 2011, clădirile sunt: Str. I. Vidu,
nr. 4, Str. Imparatul Traian, nr. 17, Str. Imparatul Traian, nr. 7, Str. St.
cel Mare, nr. 16, Str. St. cel Mare, nr. 9, Str.M. Kogălniceanu nr.10, Str.
St. cel Mare,nr. 3, Str. Fagetului, nr. 69, Str. Fagetului, nr. 74, Str. In-
sulei, nr. 3, Făgetului nr. 84, I. Vidu, nr.18, Str. D. Bolintineanu, nr. 4,
Spl. G. Coposu, nr. 8, Str. Siretului, nr. 9, Str. Fdt. Olari, nr. 19, Str. 13
Decembrie, nr. 24, Str. Timisorii, nr. 100, Str. Timisorii, nr. 58, Str. Ti-
misorii, nr. 77, Str. A. Iancu, nr. 27, Str. A. Iancu, nr. 18, Str. 20 De-
cembrie 1989, nr.8, Str. A.C.popovici, nr. 9, Str. V. Rosada, nr. 16, Str.
V. Rosada, nr. 18, Str. V. Rosada, nr. 10, Str. A.Astalas, nr. 40, Str. N.
Grigorescu, nr. 2, Str. Oituz, nr. 41, Str. V. Babes, nr. 35, Camin Tesa-
tori, nr. 1, Cladire fost I.P.E.G., Str. Izlazul Mic, nr. 27, Str. N. Titulescu
nr. 30, Str. N. Titulescu nr. 54, Str. Bega, nr. 21, Str. Bega, nr. 5, Str.
Bega, nr. 1, Str. Gh. Doja, nr. 29, Str. Jabarului, nr. 2, Str. Garoafelor,
nr. 11, Str. Ghiocelului, nr. 4, Str. Marasesti, nr. 2, Str. Marasesti, nr.
27, Str. Oltului, nr. 24, Str. Oltului, nr. 22, Str. Oltului, nr. 19, Str. Ol-
tului, nr. 5, Str. T. Grozavescu, nr. 14, Str. T. Grozavescu nr. 16, Str. T.
Grozavescu, nr. 17, Str. T. Grozavescu, nr. 34, Str. T. Grozavescu, nr.
36, Str. T. Grozavescu, nr. 33, Str. N. Titulescu, nr. 39, Str. Xenopol,
nr. 41, Str. Xenopol, nr. 16, Str. Xenopol, nr. 5,Str. Cernei, nr. 34, Str.
C.D.Ghera, nr. 1, Str. C.D.Ghera, nr. 3, Str. Bobilnei, nr. 9, Str. Bobil-
nei, nr. 13, Str. N. Balcescu nr. 18, Str. N. Balcescu nr. 20, Str. P. Chi-
nezu, nr. 19, Str. Banatului, nr. 10A.

Mihaela Ştefănescu

Potrivit hotărârii Consiliului Local, începând cu data de 1 decembrie 2011, se modifică orarul
de funcţionare al autobuzelor care asigură transportul în comun în municipiul Lugoj după cum
urmează:

a)  Linia 1 C – ora 8:25, Linia 7 – ora 8:10, Linia 17 – ora 19:45  - vor fi anulate;
b) Pe perioada vacanţelor şcolare orarul de funcţionare al autobuzelor va fi redus cu cursele

care asigură transportul şcolar  în comun.

Municipiul Lugoj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Realizare locuri de parcare cu accese şi dotări aferente” propus a fi
amplasat în localitatea Lugoj, cartierul Ştrand, judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Timişoara, localitatea
Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, şi la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, localitatea
Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, în zilele de luni-joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00 -
14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la ARPM Timişoara.

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj, compar-
timentul Stare Civilă, informează populaţia că, în perioada sărbătorilor legale, activitatea de re-
laţii cu publicul pentru preluare declaraţii deces se va desfăşura după următorul program:

- 26 decembrie 2011 - între orele 09.00 - 11.00
- 2 ianuarie 2012 - între orele 09.00 - 11.00.

Primăria Municipiului Lugoj anunţă că, datorită problemelor ce se impun a fi rezolvate la sfâr-
şit de an, programul de audienţe la Primarul Municipiului se suspendă în perioada 28 noiembrie
2011 – 6 ianuarie 2012. 

În baza Regulamentului Comisiei CEE nr. 807/2010
de stabilire a normelor de punere în aplicare pentru li-
vrarea de produse alimentare din stocurile de intervenţie
pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune şi a
Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 pentru stabilirea be-
neficiarilor de ajutoare alimentare care provin din sto-
curile de intervenţie comunitare, destinate categoriilor
de persoane cele mai defavorizate din România şi atri-
buţiile instituţiilor implicate în planul european, înce-
pând cu luna septembrie categoriile sociale defavorizate
au beneficiat de ajutoare alimentare, la aceeaşi locaţie
din anii trecuţi Str. Siretului, nr.1 (fostul magazin Bum-
bacul).

În urma distribuirii cantităţilor alocate Lugojului pen-
tru cele patru categorii sociale defavorizate (familiile şi
persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă

a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat
în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garan-
tat, cu modificările şi completările ulterioare; şomerii
care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată po-
trivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asi-
gurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare; pen-
sionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi,
obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate,
se află sub 400 lei/lună; persoanele cu handicap grav şi
accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate), au rămas
în stoc cantităţi de făină, orez, mălai, paste făinoase, bis-
cuiţi şi lapte praf, care vor fi incluse în procesul de re-
distribuire, care a fost iniţiat din data de 14.12.2011, de
luni până vineri, între orele 10.00 – 13.00.

Maria Elena Stămurean

Redistribuirea alimentelor destinate categoriilor cele mai defavorizate

Beneficiarii si cantităţile REDISTRIBUITE prin PROGRAMUL PEAD 2011-2012



decembrie 2011

Consiliul Local Municipal Lugoj şi Primăria Municipiului Lugoj, or-
ganizează marţi 20.12.2011 ora 1600 în Sala de Consiliu a Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj, festivitatea de premiere a sportivilor şi antrenorilor ce
au obţinut rezultate deosebite în anul 2011.

Conform Regulamentului de premiere al sportivilor şi antrenorilor, ce
a fost aprobat prin HCL nr. 39 / 28.02.2007, cu modificările ulterioare,
vor fi premiaţi 65 de sportivi şi 13 antrenori de la C.S.Ş. Lugoj, C.S.M.
Lugoj şi C.S.H.F. „Maraton ’93” Lugoj, ce au obţinut performanţe deose-
bite în competiţiile naţionale şi internaţionale, suma totală alocată de Con-
siliul Local Municipal Lugoj  fiind de 47.650 lei.

Lista sportivilor şi antrenorilor care vor fi premiaţi pentru rezultatele
obţinute în anul 2011 este următoarea:

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR LUGOJ
Secţia de atletism: Cristea Kerstin - campioană naţională aruncări lungi

copii I – disc;  Bulgăraşu Mădălin - locul III – Campionatul Naţional ju-
niori III – echipe – marş şosea, locul III – Campionatul Naţional juniori
III – 5 km marş; Gaşpar Adrian - locul III – Campionatul Naţional juniori
III – echipe – marş şosea; Cârpaci Emanuel - locul III – Campionatul Na-
ţional juniori III – echipe – marş şosea; Puşcaşu Diana – CSŞ Lugoj - vi-
cecampioană naţională de sală copii I – triatlon, vicecampioană naţională
copii I – triatlon; Bolkis Melissa - campioană naţională de sală copii II –
triatlon, campioană naţională copii II – triatlon;  Bulgăraşu Andrada –
CSŞ Lugoj, campioană balcanică – alergare montană – echipa României
junioare I; 8. Pricop Miruna – CSŞ Lugoj - locul III – Cupa României
copii III – 1000 m;  prof. Vrudnik Adrian – CSŞ Lugoj - cu sportivii pe
care îi antrenează, a obţinut în anul 2011, următoarele performanţe: 1 me-
dalie de aur – Campionatul Balcanic Junioare I, 1 medalie de aur- Cam-
pionatul Naţional Copii I, 2 medalii de aur – Campionatul Naţional Copii
II, 2 medalii de argint – Campionatul Naţional Copii I, 2 medalii de bronz
-  Campionatul Naţional Juniori III, 1 medalie de bronz– Cupa României
Copii III; prof. Lupulescu Adrian - cu sportivii pe care îi antrenează, a ob-
ţinut în anul 2011  medalie de bronz la Campionatul Naţional Juniori III.

Secţia de gimnastică: Savu Andrei - locul III – Campionat naţional şco-
lar gimnastică – sol – juniori I, vicecampion naţional gimnastică – sol -
juniori I, locul III – Campionat naţional individual gimnastică – sărituri –
juniori I; Ciucu Armando - campion naţional şcolar gimnastică – inele -
juniori I, locul III – Campionat naţional şcolar gimnastică – bară fixă –
juniori I, vicecampion naţional gimnastică – individual compus - juniori
I, locul III – Campionat naţional individual gimnastică – inele – juniori I;
Todor Ionuţ – vicecampion naţional şcolar gimnastică – echipe - juniori
II, locul III – Campionat naţional gimnastică – echipe - juniori II, campion
naţional şcolar gimnastică – inele - juniori II,  vicecampion naţional indi-
vidual gimnastică – cal - juniori II; Bănicioiu Victor – vicecampion na-
ţional şcolar gimnastică – echipe - juniori II, locul III – Campionat naţional
gimnastică – echipe - juniori II; Toda Marian - vicecampion naţional şcolar
gimnastică – echipe - juniori II; Tomescu Octavian - vicecampion naţional
şcolar gimnastică – echipe - juniori II, locul III – Campionat naţional gim-
nastică – echipe - juniori II; Pecie Lorenzo - vicecampion naţional gim-
nastică – echipe – juniori III, campion naţional şcolar gimnastică – inele
- juniori III, locul III - Campionatul naţional şcolar gimnastică – bară -
juniori III, locul III - Campionatul naţional şcolar gimnastică – paralele -
juniori III, locul III - Campionatul naţional individual gimnastică – sol -
juniori III, locul III - Campionatul naţional individual gimnastică – inele
- juniori III; Bănicioiu Alexandru - vicecampion naţional gimnastică –
echipe - juniori III, campion naţional şcolar gimnastică – bară - juniori
III, vicecampion naţional şcolar gimnastică – inele - juniori III, campion
naţional individual gimnastică – individual compus - juniori III,  campion
naţional individual gimnastică – inele - juniori III, campion naţional indi-
vidual gimnastică – paralele - juniori III, vicecampion naţional individual
gimnastică – sărituri - juniori III; Crăiniceanu Lazăr - vicecampion naţio-
nal gimnastică – echipe – juniori III,  vicecampion naţional şcolar gim-
nastică – individual compus - juniori III, vicecampion naţional şcolar
gimnastică – bară - juniori III; Szabo Rafael - vicecampion naţional gim-
nastică – echipe - juniori III, vicecampion naţional individual gimnastică
-  individual compus – juniori III, vicecampion naţional individual gim-
nastică -  sol – juniori III, locul III - Campionat naţional individual gim-

nastică – cal - juniori III, locul III - Campionat naţional individual gim-
nastică – inele - juniori III, locul III - Campionat naţional individual gim-
nastică – bară - juniori III, campion naţional individual gimnastică -
individual compus – juniori IV,  campion naţional gimnastică -  bară – ju-
niori IV, campion naţional gimnastică -  inele – juniori IV, campion naţio-
nal gimnastică -  sărituri – juniori IV, vicecampion naţional gimnastică –
sol - juniori IV; Popescu Alexandru - campion naţional individual gim-
nastică – inele - juniori IV, campion naţional individual gimnastică – pa-
ralele – juniori IV, locul III - Campionat naţional individual gimnastică –
bară - juniori IV; prof. Meleancă Adrian – CSŞ Lugoj - cu sportivii pe
care îi antrenează, a obţinut în anul 2011, următoarele performanţe: 1 me-
dalie de argint – Campionatul Naţional Şcolar Juniori II – echipe, 1 me-
dalie de bronz – Campionatul Naţional echipe - Juniori II, 1 medalie de
argint – Campionatul Naţional echipe - Juniori III, 1 medalie de aur –
Campionatul Naţional Şcolar Juniori I, 2 medalii de bronz – Campionatul
Naţional Şcolar Juniori I, 2 medalii de argint – Campionatul Naţional In-
dividual Juniori I, 2 medalii de bronz – Campionatul Naţional Individual
Juniori I, 1 medalie de aur – Campionatul Naţional Şcolar Juniori II, 1
medalie de argint – Campionatul Naţional Individual Juniori II, 1 medalie
de aur – Campionatul Naţional Şcolar Juniori III, 3 medalii de argint –
Campionatul Naţional Şcolar Juniori III, 3 medalii de aur – Campionatul
Naţional Individual Juniori III, 3 medalii de argint – Campionatul Naţional
Individual Juniori III, 3 medalii de bronz – Campionatul Naţional Indivi-
dual Juniori III, 4 medalii de aur – campionatul Naţional Individual Juniori
IV, 1 medalie de argint – Campionatul Naţional Individual Juniori IV; prof.
Bulacu Ion – CSŞ Lugoj - cu sportivii pe care îi antrenează, a obţinut în
anul 2011, următoarele performanţe: 1 medalie de argint – Campionatul
Naţional Şcolar Juniori II – echipe, 1 medalie de bronz – Campionatul
Naţional echipe - Juniori II, 1 medalie de argint – Campionatul Naţional
echipe - Juniori III, 1 medalie de aur – Campionatul Naţional Şcolar Ju-
niori III, 2 medalii de bronz – Campionatul Naţional Şcolar Juniori III, 2
medalii de bronz – Campionatul Naţional Individual Juniori III, 2 medalii
de aur - Campionatul Naţional Individual Juniori IV, 1 medalie de bronz
– Campionatul Naţional Individual Juniori IV; prof. Muntean Aurel cu
sportivii pe care îi antrenează, a obţinut în anul 2011, următoarele perfor-
manţe: 1 medalie de argint – Campionatul Naţional Şcolar Juniori II –
echipe, 1 medalie de bronz – Campionatul Naţional echipe - Juniori II, 1
medalie de argint– Campionatul Naţional echipe - Juniori III; Secţiei de
gimnastică a C.S.Ş. Lugoj - i se va acorda diploma de excelenţă pentru
rezultatele deosebite obţinute în anul 2011

Secţia de judo: Mazilu Alexandra - locul III – Campionat naţional judo
U 15 – categoria + 63 kg, locul III – Finala Campionatului naţional Ne
Waza U 15 – categoria + 52 kg; Micula Ramona - campioană naţională
judo U 11 – categoria 48 kg, campioană naţională Ne Waza U 11 – cate-
goria + 40 kg; Voaideş Alina - campioană naţională judo U 13 – categoria
- 26 kg;  Bortoş Ramona - campioană naţională judo U 13 – categoria 36
kg, locul III – Finala Campionatului naţional Ne Waza U 13 – categoria -
44 kg; Penişoară Cristian - locul III – Campionat naţional judo U 13 – ca-
tegoria 27 kg; Todorescu Alma - locul III – Campionat naţional judo
U 13 – categoria 44 kg; Istfan Andreea - locul II – Finala Campionatului
naţional Ne Waza U 13 – categoria - 36 kg; prof. Batkai Adalbert - cu
sportivii pe care îi antrenează, a obţinut în anul 2011, următoarele perfor-
manţe: o medalie de aur - Campionatul Naţional judo U 13, o medalie de
argint– Campionatul Naţional judo U 13, o medalie de bronz - Campio-
natul Naţional judo U 13, o medalie de bronz- Finala Campionatului Na-
ţional Ne Waza U 13, o medalie de bronz - Campionatul Naţio
nal judo U 15, o medalie de bronz -  Finala Campionatului Naţional
Ne Waza U 15;  prof. Olteanu Andreea - cu sportivii pe care îi antrenează,
a obţinut în anul 2011, următoarele performanţe: o medalie de aur– Cam-
pionatul Naţional judo U 11, o medalie de aur - Finala Campionatului
Naţional Ne Waza U 11, o medalie de aur– Campionatul Naţional judo U
13, o medalie de bronz - Campionatul Naţional judo U 13. 

Secţia de lupte greco – romane: 
Macarei Laurenţiu - campion naţional lupte greco-romane juniori I -

categoria 60 kg, locul I – Cupa României – lupte greco-romane juniori I
– categoria 60 kg; prof. Todorescu Avrămuţ - cu sportivii pe care îi antre-
nează, a obţinut în anul 2010, următoarele performanţe: 1 medalie de aur
– Campionatul Naţional Juniori I, 1 medalie de aur – Cupa României Ju-
niori I.

Secţia de lupte libere : Munteanu Cornel - vicecampion naţional lupte
libere juniori I - categoria 96 kg, locul III – Cupa României - lupte libere
juniori I la categoria 96 kg; Pâslaru Ion - locul III - Campionat naţional
lupte libere juniori I - categoria 84 kg; Rusteac Cristina –  vicecampioană
naţională lupte libere juniori III - categoria 37 kg; Peter Andrei - locul III
- Campionat naţional lupte libere juniori III - categoria 73 kg, prof. Vanea
Emil - cu sportivii pe care îi antrenează, a obţinut în anul 2011, următoa-
rele performanţe: o medalie de argint - Campionatul Naţional Juniori I,
o medalie de bronz - Campionatul Naţional Juniori I, o medalie de bronz
- Cupa României -  Juniori I, o medalie de bronz - Campionatul Naţio-
nal Juniori III; prof. Rădoi Luca - cu sportivii pe care îi antrenează, a ob-
ţinut în anul 2011, următoarele performanţe: - o medalie de argint-
Campionatul Naţional Juniori III

Secţia de volei: 
Bosuioc Cătălina - vicecampioană naţională  volei pe plajă – echipe ca-

dete, locul III - Campionatul naţional volei pe plajă – echipe junioare;
Brebeneanu Eveline - locul III - Campionatul naţional volei pe plajă –
echipe junioare; Matei Maria - vicecampioană naţională  volei pe plajă –
echipe cadete; prof. Horvath Dorin – CSŞ Lugoj - cu sportivele pe care le
antrenează, a obţinut în anul 2011, următoarele performanţe: 1 medalie

de argint - Campionatul Naţional Volei pe plajă  - echipe cadete, 1 meda-
lie de bronz - Campionatul Naţional Volei pe plajă  - echipe junioare; 

De asemenea, Clubului Sportiv Şcolar Lugoj i se va acorda diploma de
onoare pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2011

C.S.H.F. „MARATON `93” LUGOJ: 
Vărgatu Dorina campioană naţională persoane cu handicap – tenis de

masă – individual, echipe, atletism – 100 m cărucioare şi 800 metri căru-
cioare, vicecampioană naţională persoane cu handicap – atletism – arun-
carea cu suliţa; Stoica Vasile - vicecampion naţional persoane cu handicap
– tenis de masă – echipe, locul III - Campionat naţional persoane cu han-
dicap – tenis de masă - individual, campion naţional persoane cu handicap
– atletism – 100 m şi 1500 m cărucioare, locul III - Campionat naţional
persoane cu handicap – atletism – aruncarea cu suliţa; Doană Victor - cam-
pion naţional persoane cu handicap – tenis de masă – individual şi echipe,
atletism – aruncarea cu suliţa şi cu greutatea; Dumitru Gabriel - locul III
- Campionat naţional persoane cu handicap – tenis de masă – individual
şi echipe; Micu Tudor - locul III - Campionat naţional persoane cu handi-
cap – tenis de masă - echipe, campion naţional persoane cu handicap – at-
letism – aruncarea cu suliţa şi 100 m, vicecampion naţional persoane cu
handicap – atletism – săritura în lungime şi aruncarea cu greutatea. 

Secţiei de tenis de masă a  CSHF Maraton `93 Lugoj i se va acorda di-
ploma de excelenţă pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2011, iar
Clubului Sportiv al Handicapaţilor Fizic „Maraton `93” Lugoj  i se va
acorda diploma de onoare pentru rezultatele deosebite obţinute în anul
2011

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL LUGOJ
Secţia de gimnastică: 
Cotuna Vlad - locul I - Campionatul naţional gimnastică Individual

Maeştri – bară fixă, locul II - Campionatul naţional gimnastică Individual
Maeştri – paralele, locul II - Campionatul naţional gimnastică Individual
Maeştri – sol, locul III - Campionatul naţional gimnastică  Individual
Maeştri– inele, locul III - Universiada de vară 2011 – echipa României;
prof. Boici Ioan - cu sportivii pe care îi antrenează, a obţinut în anul 2011,
următoarele performanţe: 1 medalie de aur - Campionatul Naţional Gim-
nastică – Maeştri – bară fixă, 1 medalie de argint 

- Campionatul Naţional Gimnastică – Maeştri – paralele, 1 medalie de
argint - Campionatul Naţional Gimnastică – Maeştri – sol, 1 medalie de
bronz - Campionatul Naţional Gimnastică – Maeştri – inele, 1 medalie
de bronz - Universiada de vară 2011 – echipa României. 

Secţia de volei
Echipa de volei feminin a CSM Lugoj - locul III la Cupa României pe

anul 2011, în componenţa Balintoni Diana, Paşca Larisa, Canea Ionela,
Constantin Gabriela, Lungu Laura, Lupescu Daniela, Marian Sorina, Ale-
xandru Irina, Smultea Andreea şi Şonda Mădalina, locul II la Cupa Bal-
canică, în componenţa Balintoni Diana, Paşca Larisa, Canea Ionela, Badea
Alexandra, Lungu Laura, Lupescu Daniela, Marian Sorina, Alexandru
Irina, Smultea Andreea, Şonda Mădalina, Bosuioc Cătălina şi Matei
Maria; Alexandru Irina - CSM Lugoj - vicecampioană balcanică volei pe
plajă – echipe senioare; prof. Paul Bogdan – CSM Lugoj cu echipa de
volei feminin pe care o antrenează, a obţinut în anul 2011, următoarele
performanţe: locul VI – Campionat Naţional Divizia A1 feminin, locul
III – Cupa României, locul II – Cupa Balcanică; prep. fizic  Canea Vasile
– CSM Lugoj s-a ocupat cu pregătirea fizică a echipei de volei fe-
minin în anul 2011. 

Secţiei de volei a C.S.M. Lugoj i se va acorda diploma de excelenţă
pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2011, iar Dl. Brudiu Dan –
Preşedinte al secţiei de volei a C.S.M. Lugoj va primi diploma de exce-
lenţă pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2011.

Secţia de lupte libere: 
Ceban Nicolai  - campion naţional individual lupte libere seniori - ca-

tegoria 96 kg; Tălămbăţ Anisin  locul II - Campionatul naţional individual
lupte libere seniori - categoria 74 kg;  Guidea Ivan locul II - Campionatul
naţional individual lupte libere seniori - categoria 55 kg;  Cojocaru Nicolae
locul III - Campionatul naţional individual lupte libere seniori - categoria
66 kg; Cimponeriu Valentin locul III - Campionatul naţional individual
lupte libere seniori - categoria 84 kg  Ţepeneag Cristian – CSM Lugoj -
locul III - Campionatul naţional individual lupte libere seniori - categoria
120 kg; Echipa de lupte libere a CSM Lugoj campioană naţională a
României pe echipe, în componenţa : Ursache Sergiu, Guidea Ivan, Că-
prăruş Sorinel, Cojocaru Nicolae, Chirtoacă Alexandru, Şolga Lucian,
Cimponeriu Valentin, Tălămbăţ Anisin, Ştefan Gheorghiţă, Ceban Nicolai,
Ţepeneag Cristian, Atofani Marius şi Gheorghe Daniel; prof. Vanea Emil
cu sportivii pe care îi antrenează, a obţinut în anul 2011, următoarele per-
formanţe: 1 medalie de aur Campionatul Naţional Echipe Seniori, 1
medalie de aur Campionatul Naţional Individual Seniori, 2 medalii
de argint Campionatul Naţional Individual Seniori, 3  medalii de bronz
Campionatul Naţional Individual Seniori; prof. Rădoi Luca  cu
sportivii pe care îi antrenează, a obţinut în anul 2011, următoarele perfor-
manţe: 1 medalie de aur Campionatul Naţional Echipe Seniori, 1 medalie
de aur Campionatul Naţional Individual Seniori, 2 medalii de argint Cam-
pionatul Naţional Individual Seniori, 3  medalii de bronz Campiona-
tul Naţional Individual Seniori.

Secţiei de lupte libere a C.S.M. Lugoj i se va acorda diploma de exce-
lenţă pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2011, iar dl. Bologa
Gheorghe – Preşedinte al secţiei de lupte libere a C.S.M. Lugoj va primi
diploma de excelenţă pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2011.

Clubului Sportiv Municipal Lugoj i se va acorda diploma de onoare
pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2011

Tiberiu Olteanu
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