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Potrivit programului de investiţii demarat la începutul
acestui an, în prezent, la nivelul municipiului, se desfăşoară
lucrări în peste 20 de locaţii diferite. „Aşa cum se poate ob-
serva, în toate zonele din oraş se lucrează. Amintesc aici
străzile Memorandului (amenajare trotuare partea dreaptă),
Coloman Wallisch (amenajare trotuare ambele părţi), Pade-
şului (amenajare trotuare partea stângă), Coriolan Bredi-
ceanu (amenajare trotuare partea stângă), 20 Decembrie –
zona Unic (amenajare trotuare partea dreaptă), Nicolae Băl-
cescu (amenajare trotuare partea stângă). De asemenea, se
efectuează marcaje în diferite zone din oraş”, a precizat
Francisc Boldea, primarul Municipiului. 

În paralel, se execută branşamentele la apă pe străzile Ol-
tului şi 13 Decembrie, inclusiv străzile Brânduşelor şi
Horea. Totodată, sunt în desfăşurare lucrările de reabilitare
a reţelei de canalizare pe străzile Pandurilor, Smârdan, Du-
nării şi Romanilor, are loc modernizarea iluminatului din
Cimitirul Ortodox de pe str. Ţesători, respectiv din Cimitirul
Reformat. Veşti bune sunt şi pentru locuitorii străzilor Ol-
tului şi Comuna de Paris, unde vor demara lucrările de as-
faltare. 

În ceea ce priveşte lucrările de modernizare a faţadei Pri-
măriei, termenul de execuţie este data de 5 decembrie.
„Considerăm că la 1 decembrie se va finaliza şi partea din
spate a clădirii, inclusiv montarea tâmplăriei termopan.
Toate fondurile alocate sunt în limita contractului, cu care
s-a câştigat licitaţia, fără niciun act adiţional de suplimentare
a sumei, chiar dacă pe parcursul realizării investiţiei a fost
necesară refacerea în întregime a tencuielii şi a ornamente-
lor. Până la 1 decembrie va fi amenajat şi trotuarul din faţa
Primăriei, în suprafaţă de 340 mp. Acesta va fi realizat din
granit”, a precizat edilul şef. Tot pe faţada Primăriei, sunt
deja instalate suporturile pentru jardiniere.

De asemenea, în aceste zile se instalează în zona Podului
de Beton, pe partea dreaptă a râului Timiş, scara de acces
către malul Timişului.

Liviu Savescu

Municipiul Lugoj s-a înfrăţit cu oraşul
Kriva Palanka din Republica Macedonia

Reprezentanţii celor două localităţi au semnat Protocolul de Înfrăţire
în oraşul macedonean, pe data de 8 octombrie
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Lucrări de investiţii în
23 de puncte din Lugoj

Kriva Palanka este un oraş si-
tuat în partea de nord-est a Repu-
blicii Macedonia, având o
populaţie de 14.558 locuitori. Îm-
preună cu localităţile aparţină-
toare, Municipalitatea Kriva
Palanka are aproape 21.000 de lo-
cuitori. Oraşul se află aproape de
Deve Bair, principalul punct de
frontieră dintre Macedonia şi Bul-
garia. Oraşul este situat în cadrul
Coridorului European G-8. Nu-

mele oraşului vine de la albia cur-
bată a râului Kriva şi înseamnă
„Râul Curbat”.

Oraşul este unul dintre cele mai
tinere din Macedonia, fiind înte-
meiat de turci şi având la început
rolul de fort. Documentele turceşti
consemnează oraşul în 1633. Po-
pulaţia este majoritar ortodoxă. În
oraş şi în împrejurimi există nu-
meroase biserici şi mănăstiri,
Kriva Palanka fiind renumit în

Macedonia pentru una dintre cele
mai frumoase mănăstiri, Sfântul
Joachim Osogovski.

Sosită la Kriva Palanka în
seara zilei de 7 octombrie, dele-
gaţia lugojeană a fost primită cu
multă căldură: „Am rămas im-
presionat de modul în care am
fost trataţi de oficialităţile din
oraşul macedonean. Totul a fost
organizat până în cele mai mici
detalii şi ne-am bucurat de toată
ospitalitatea gazdelor. Personal,
nu am vizitat niciodată Macedo-
nia şi am rămas uimit de modul
în care acest popor îşi păstrează
tradiţiile şi cultura. Kriva Pa-
lanka este un oraş modest, po-
sibi- lităţile de dezvoltare sunt
destul de reduse, ca de altfel în
întreaga ţară. 

Oriunde priveşti rămâi impre-
sionat de peisajul unic pe care îl

întâlneşti. Este o regiune mun-
toasă unde, din păcate, agricultura
nu se poate dezvolta. În schimb,
pot să spun, cu mâna pe suflet, că
macedonenii sunt un popor cald,
deschis, ospitalier, dar mai ales
mândru de tradiţiile pe care au
reuşit să le păstreze şi să le pro-
moveze de-a lungul secolelor”,
ne-a declarat Francisc Boldea. 

Potrivit Protocolului, cele două
localităţi intenţionează să stabi-
lească şi să dezvolte relaţii de co-
laborare între ele, dorind să
faciliteze cunoaşterea reciprocă a
locuitorilor lor. „Pentru început,
ne vom axa colaborarea mai ales
în domeniile cultural, educativ, re-
ligios şi sportiv, mai ales că am
observat multe similitudini între
noi”, a precizat şeful executivului
lugojean.

Andreea Mărgineanţu

Odelegaţie oficială a Municipiului
Lugoj, condusă de primarul Francisc
Boldea, a vizitat în perioada 7-9 oc-

tombrie oraşul Kriva Palanka (Republica Ma-
cedonia). Vizita survine în urma demersurilor
făcute de cele două municipalităţi în vederea
semnării unui Protocol de Înfrăţire. Kriva Pa-
lanka devine astfel cea de-a opta localitate cu
care municipiul nostru a stabilit relaţii de în-
frăţire. 
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În sensul Legii nr. 70/2011,
prin familie se înţelege soţul,
soţia, precum şi alte persoane,
indiferent dacă între acestea
există sau nu relaţii de rudenie,
care au acelaşi domiciliu sau re-
şedinţă şi/sau care locuiesc şi se
gospodăresc împreună, sunt în-
scrise în cartea de imobil şi sunt
luate în calcul la stabilirea chel-
tuielilor de întreţinere a locuin-
ţei. De asemenea, se va ţine
seama de faptul că prin locuinţă
de domiciliu sau de reşedinţă se
înţelege locuinţa situată la
adresa înscrisă în actele de iden-
titate ale membrilor de familie
sau, după caz, adresa la care
persoanele sunt înscrise în car-
tea de imobil şi sunt luate în cal-
cul la stabilirea cheltuielilor de
întreţinere a locuinţei.

Consumatorii vulnerabili,
care utilizează pentru încălzirea
locuinţei gaze naturale benefi-
ciază de ajutor lunar pentru în-
călzirea locuinţei pe perioada
sezonului rece, după cum ur-
mează:

a) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează până la 155 lei li se
acordă o sumă de 262 lei;

b) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 155,1 lei şi 210 lei
li se acordă o sumă de 162 lei;

c) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 210,1 lei şi 260 lei
li se acordă o sumă de 137 lei;

d) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 260,1 lei şi 310 lei
li se acordă o sumă de 112 lei;

e) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 310,1 lei şi 355 lei
li se acordă o sumă de 87 lei;

f) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 355,1 lei şi 425 lei
li se acordă o sumă de 62 lei;

g) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 425,1 lei şi 480 lei
li se acordă lunar o sumă de 44
lei;

h) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 480,1 lei şi 540 lei
li se acordă lunar o sumă de 31
lei;

i) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 540,1 lei şi 615 lei
li se acordă lunar o sumă de 19
lei.

Ajutorul pentru gaze naturale
se acordă în cuantumurile stabi-
lite de lege, dar nu mai mult
decât contravaloarea cantităţii
de gaze naturale consumate în
perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele sin-
gure cu venituri reduse, care uti-
lizează pentru încălzirea
locuinţei lemne, cărbuni, com-
bustibili petrolieri, beneficiază
de ajutor lunar pentru încălzirea
locuinţei pe perioada sezonului
rece, după cum urmează:

a) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează până la 155 lei li se
acordă lunar o sumă de 54 lei;

b) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 155,1 lei şi 210 lei
li se acordă lunar o sumă de 48
lei;

c) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 210,1 lei şi 260 lei
li se acordă lunar o sumă de 44
lei;

d) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 260,1 lei şi 310 lei
li se acordă lunar o sumă de 39
lei;

e) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,

respectiv al persoanei singure se
situează între 310,1 lei şi 355 lei
li se acordă o sumă de 34 lei;

f) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 355,1 lei şi 425 lei
li se acordă o sumă de 30 lei;

g) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 425,1 lei şi 480 lei
li se acordă lunar o sumă de 26
lei;

h) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 480,1 lei şi 540 lei
li se acordă lunar o sumă de 20
lei;

i) familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure se
situează între 540,1 lei şi 615 lei
li se acordă lunar o sumă de 16
lei.

Pentru familiile şi persoanele
singure, beneficiare ale ajutoru-
lui social stabilit potrivit preve-
derilor Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ul-
terioare, ajutorul pentru com-
bustibili solizi sau petrolieri este
de 58 lei.

Stabilirea dreptului la ajuto-
rul pentru încălzirea locuinţei se
realizează prin dispoziţie a pri-
marului, care se emite o singură
dată pentru toată perioada de
acordare a ajutorului individual,
pentru fiecare solicitant în
parte. Dispoziţiile se comunică
până la data de 15 noiembrie ti-
tularilor ajutoarelor pentru în-
călzirea locuinţei, direct, prin
intermediul furnizorilor sau
prin asociaţiile de
proprietari/locatari.

La stabilirea venitului net
mediu lunar pe membru de fa-
milie, după caz, al persoanei
singure se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii
acesteia le realizează, inclusiv
cele care provin din drepturi de
asigurări sociale de stat, asigu-
rări de şomaj, obligaţii legale de
întreţinere, indemnizaţii, aloca-
ţii şi ajutoare cu caracter per-
manent şi alte creanţe legale, cu
excepţia ajutorului social pre-

văzut de Legea nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ul-
terioare, a burselor de studiu şi
a burselor sociale, precum şi a
sprijinului financiar ce se
acordă elevilor în cadrul Pro-
gramului naţional de protecţie
socială “Bani de liceu”.

În cazul în care familia sau
persoana singură are în proprie-
tate, închiriere, concesiune, co-
modat sau altă formă de
deţinere cel puţin unul dintre
bunurile cuprinse în lista bunu-
rilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului pentru în-
călzirea locuinţei, aceasta nu
beneficiază de ajutor pentru în-
călzirea locuinţei. Această listă
poate fi consultată la sediul
DASC.

Titularii ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei sunt obli-
gaţi să comunice primarului
orice modificare intervenită în
componenţa familiei şi a veni-
turilor acesteia, în termen de 5
zile de la data modificării.

Angajaţii DASC au obligaţia
de a efectua lunar, până la înce-
putul sezonului rece următor, la
solicitarea agenţiilor teritoriale,
anchete sociale pentru verifica-
rea veridicităţii datelor înscrise
în declaraţiile pe propria răs-
pundere privind componenţa
familiei şi veniturile acesteia
pentru cel puţin 60% dintre be-
neficiarii dreptului la ajutorul
pentru încălzirea locuinţei. An-
chetele sociale pot fi efectuate
şi la sesizarea unor terţi, per-
soane fizice ori juridice, peste
procentul prevăzut mai sus.

În situaţia în care familia sau
persoana singură beneficiară de
ajutor pentru încălzirea locuin-
ţei refuză să furnizeze informa-
ţiile şi documentele necesare
pentru întocmirea anchetei so-
ciale sau în urma anchetelor so-
ciale efectuate prin sondaj se
constată că la completarea cere-
rii şi declaraţiei pe propria răs-
pundere privind componenţa
familiei şi veniturile acesteia nu
a declarat corect numărul mem-
brilor de familie, veniturile ori
bunurile deţinute, dreptul la
ajutorul pentru încălzirea lo-
cuinţei încetează începând cu
luna următoare, iar sumele plă-
tite necuvenit cu acest titlu se
recuperează în condiţiile legii,
prin dispoziţie a primarului,
care constituie titlu executoriu.

Declararea unui număr mai
mare de membri de familie sau
a unor venituri mai mici decât
cele reale, în scopul vădit de a
obţine foloase materiale necu-
venite, constituie infracţiune de
fals, uz de fals sau înşelăciune,
după caz, şi se pedepseşte potri-
vit dispoziţiilor Codului penal.

Maria Elena Stămurean

Ajutor pentru încălzirea locuinţei
Persoanele care se încadrează în situaţiile prevăzute de lege pot depune cereri

pentru acordarea ajutoarelor de încălzire 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este o măsură de sprijin
destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate
până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop aco-

perirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu în-
călzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de
energie termică în sistem centralizat, gaze naturale şi lemne, căr-
buni şi combustibili petrolieri.

În lumina preveder-
ilor noului Cod Civil,
intrate în vigoare la 1
octombrie, orice mă-
sură de ocrotire a
persoanei fizice se
stabileşte numai în
interesul acesteia, in-
diferent că se dis-
pune instituirea tute-
lei, curatelei sau a
unei alte măsuri re-
glementate de lege.

La stabilirea oricărei măsuri
de ocrotire trebuie să se ţină
seama de posibilitatea persoa-
nei fizice de a-şi exercita drep-
turile şi de a-şi îndeplini
obligaţiile cu privire la per-
soana şi bunurile sale. Conform
noilor prevederi, sunt supuşi
unor măsuri speciale de ocrotire
minorii şi cei care, deşi capa-
bili, din cauza bătrâneţii, a bolii
sau a altor motive prevăzute de
lege nu pot să îşi administreze
bunurile şi nici să îşi apere in-
teresele în condiţii corespunză-
toare.

În ceea ce priveşte persoana
care nu are discernământul ne-
cesar pentru a se îngriji de inte-
resele sale, din cauza alienaţiei
ori debilităţii mintale, va fi pusă
sub interdicţie judecătorească.
Pot fi puşi sub interdicţie jude-
cătorească şi minorii cu capaci-
tate de exerciţiu restrânsă. În
caz de nevoie şi până la soluţio-
narea cererii de punere sub in-
terdicţie judecătorească,
instanţa de tutelă poate numi un
curator special pentru îngrijirea
şi reprezentarea celui a cărui in-
terdicţie a fost cerută, precum şi
pentru administrarea bunurilor
acestuia.

Interdicţia îşi produce efec-
tele de la data când hotărârea
judecătorească a rămas defini-
tivă. Cu toate acestea, lipsa de
capacitate a celui interzis nu
poate fi opusă unei terţe per-
soane decât de la data îndepli-
nirii formalităţilor de
publicitate prevăzute de Codul
de procedură civilă, afară
numai dacă cel de-al treilea a
cunoscut punerea sub interdic-
ţie pe altă cale. Prin hotărârea
de punere sub interdicţie, in-
stanţa de tutelă numeşte, de în-
dată, un tutore pentru ocrotirea
celui pus sub interdicţie judecă-
torească.  Regulile privitoare la
tutela minorului care nu a îm-
plinit vârsta de 14 ani se aplică
şi în cazul tutelei celui pus sub
interdicţie judecătorească, în
măsura în care legea nu dispune
altfel. Tutorele celui pus sub in-
terdicţie judecătorească este în
drept să ceară înlocuirea sa
după 3 ani de la numire. Pentru
motive temeinice tutorele poate
cere înlocuirea sa şi înaintea
împlinirii termenului de 3 ani.

Tutorele este dator să îngri-

jească de cel pus sub interdicţie
judecătorească, spre a-i grăbi
vindecarea şi a-i îmbunătăţi
condiţiile de viaţă. În acest
scop, se vor întrebuinţa venitu-
rile si, la nevoie, toate bunurile
celui pus sub interdicţie judecă-
torească. Instanţa de tutelă,
luând avizul consiliului de fa-
milie şi consultând un medic de
specialitate, va hotărî, ţinând
seama de împrejurări, dacă cel
pus sub interdicţie judecăto-
rească va fi îngrijit la locuinţa
lui sau într-o instituţie sanitară.
Când cel pus sub interdicţie ju-
decătorească este căsătorit, va
fi ascultat şi soţul acestuia.

În afară de cazurile prevă-
zute de lege, instanţa de tutelă
poate institui curatela dacă, din
cauza bătrâneţii, a bolii sau a
unei infirmităţi fizice, o per-
soană, deşi capabila, nu poate,
personal, sa îşi administreze
bunurile sau sa îşi apere intere-
sele în condiţii corespunzătoare
şi, din motive temeinice, nu îşi
poate numi un reprezentant sau
un administrator; dacă, din
cauza bolii sau din alte motive,
o persoană, deşi capabilă, nu
poate, nici personal, nici prin
reprezentant, să ia măsurile ne-
cesare în cazuri a căror rezol-
vare nu suferă amânare; dacă o
persoană, fiind obligată să lip-
sească vreme îndelungată de la
domiciliu, nu a lăsat un manda-
tar sau un administrator gene-
ral; ori dacă o persoană a
dispărut fără a exista informaţii
despre ea şi nu a lăsat un man-
datar sau un administrator ge-
neral.

Poate fi numită curator orice
persoană fizică având deplină
capacitate de exerciţiu si care
este în măsură să îndeplinească
această sarcină. Când cel inte-
resat a desemnat, prin act uni-
lateral sau prin contract de
mandat, încheiate în forma au-
tentică, o persoană care să fie
numită curator, aceasta va fi nu-
mită cu prioritate. Numirea
poate fi înlăturată numai pentru
motive temeinice.

În cazurile în care se instituie
curatela, se aplică regulile de la
mandat, cu excepţia cazului în
care, la cererea persoanei inte-
resate ori din oficiu, instanţa de
tutelă va hotărî că se impune în-
vestirea curatorului cu dreptu-
rile şi obligaţiile unui
administrator însărcinat cu sim-
pla administrare a bunurilor al-
tuia. Dacă sunt aplicabile
regulile de la mandat, instanţa
de tutelă poate stabili limitele
mandatului şi poate da instruc-
ţiuni curatorului, în locul celui
reprezentat, în toate cazurile în
care acesta din urmă nu este în
măsură să o facă.

Curatorul este în drept să
ceară înlocuirea sa după 3 ani
de la numire. Pentru motive te-
meinice curatorul poate cere în-
locuirea sa şi înaintea împlinirii
termenului de 3 ani.

Maria Elena Stămurean

Ocrotirea persoanei fizice conform
noilor reglementări legale în domeniu 

Continuare din Monitorul nr. 28
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Administraţia
lugojeană a
elaborat un

proiect de hotărâre
privind Regulamen-
tul de închiriere a
parcărilor din muni-
cipiu. Actul normativ
reglementează parca-
rea autovehiculelor
în parcările de reşe-
dinţă, precum şi
modul de exploatare
şi întreţinere a aces-
tor locuri de parcare. 

Conform noului act norma-
tiv, „În parcările de reşedinţă,
staţionarea autoturismelor sau
a autoutilitarelor este permisă
contra cost, percepându-se o
chirie lunară. Închirierea locu-
rilor de parcare de reşedinţă se
realizează în cadrul unor lici-
taţii publice cu strigare, preţul
de pornire fiind de 150
lei/loc/an. Identificarea, asfal-
tarea, amenajarea, marcarea,
semnalizarea, instalarea indi-
catoarelor de parcare se asi-
gură prin grija Primăriei, iar
marcarea numărului de înma-
triculare al autovehiculului,
prezentat sub forma unui
model unic, cade în sarcina

chiriaşului. Dacă la licitaţia
pentru un singur loc de parcare
s-a înscris cel mult o persoană,
licitaţia se repetă, iar la a doua
licitaţie, locul de parcare se
atribuie, indiferent de numărul
participanţilor. Licitaţia va fi
asigurată pentru fiecare loc de
parcare. Anunţul de organizare
a licitaţiei va fi publicat într-un
ziar de interes local, cu cel
puţin 15 zile înainte de licitaţie.
Pot participa persoanele fizice
care fac dovada că locuiesc în
vecinătatea locului de parcare,
precum şi dovada că deţin un
autoturism pentru care sunt plă-
tite impozitele. Închirierea se
face doar în limita unui loc de

parcare. Nu vor fi admise la li-
citaţie persoanele care deţin ga-
raje amplasate în zonă sau care
deţin curţi ori alte posibilităţi
de parcare. Contractul de închi-
riere se încheie pe un an, cu po-
sibilitate de prelungire”. 

După aprobarea Regulamen-
tului în Consiliul Local, se va
întruni o comisie care va iden-
tifica toate parcările de reşe-
dinţă din municipiu. „Am
implicat toate asociaţiile de
proprietari din fiecare cartier,
pentru a avea o estimare a
acestor locuri de parcare”, a
precizat Francisc Boldea, pri-
marul Municipiului. 

Andreea Mărgineanţu

În urma sondajului de opinie
privind amenajarea unui nou
sens giratoriu în zona Parcului
„George Enescu”, la intersecţia
străzilor Coloman Wallisch,
Gheorghe Doja, Bucegi şi Ion
Luca Caragiale, o medie de 85
% dintre lugojeni au răspuns în
favoarea amenajării sensului,
12 % dintre respondenţi au fost
împotrivă, iar 3 % au declarat
că nu îi interesează. „Având în
vedere acest procent, precum şi
hotărârea Comisiei de Circula-
ţie, vom proceda la execuţia
acestui proiect în perioada oc-
tombrie – noiembrie”, a preci-
zat primarul Francisc Boldea.

În cadrul aceleiaşi Comisii de

Circulaţie a fost aprobată posi-
bilitatea de întoarcere a autove-
hiculelor în dreptul cartierului
Josif Constantin Drăgan. Solu-
ţia amenajării acelui sens gira-
toriu provizoriu amenajat în
urmă cu un an nu a fost agreată
de membrii Comisiei. Astfel,
odată cu intrarea Străzii Buzia-
şului în administrarea munici-
palităţii, a fost identificată o altă
soluţie de semnalizare rutieră
prin care întoarcerea autovehi-
culelor este permisă la intrarea
în cartierul Josif Constantin
Drăgan. Urmează apoi amena-
jarea unui nou sens giratoriu în
dreptul societăţii Gammet 2000.

Andreea Mărgineanţu

Lucrările de reabilitare a re-
ţelei de alimentare cu apă în
municipiu sunt în plină desfăşu-
rare. „A fost finalizat deja ra-
cordul la Uzinele de Apă nr. 1
şi 2, au fost realizate căminele
de ramificaţie, s-au montat o
parte din vanele de ramificaţie
şi urmează să fie asigurată ali-
mentarea cu apă pe noua magis-
trală de 450 mm. Până la
jumătatea lunii octombrie, lo-
cuitorii cartierelor Micro I, II,
III, IV şi V, precum şi cei din
zonele Timişoarei I şi II şi cei
de pe Splaiul 1 Decembrie vor
beneficia de apă potabilă de ca-

litate superioară. Pentru
aceasta, au fost spălate conduc-
tele şi s-au efectuat verificările
de presiune a apei”, a declarat
Francisc Boldea, şeful executi-
vului local.

În paralel, au demarat lucră-
rile la cele două noi fântâni fo-
rate la o adâncime de 250 m.
Este vorba despre fântâna am-
plasată la intrarea în satul Tapia,
în dreptul izvorului, respectiv
cea din satul Tapia.

În acelaşi context, Primăria a
alocat suma de 646 mii lei,
avans pentru achiziţionarea ma-
terialelor necesare pentru extin-

derea posibilităţilor de extracţie
a apei la Uzina de Apă nr. 1,
pentru cele şase fântâni care au
fost denisipate. Presiunea la
această uzină va creşte astfel cu
peste 25%. 

„Mergând pe această idee a
forajelor, în trei ani vom renunţa
la Uzina de Apă Nr. 2, care este
situată în aval de Timiş şi ia apă
direct din râu, ceea ce nu este
corect”, a concluzionat pri-
matul Lugo-
jului.

Andreea

Mărgineanţu

O echipă formată din repre-
zentanţi ai Compartimentului
Tehnic, Compartimentului Ur-
banism şi ai societăţii Meridian
22, împreună cu Francisc Bol-
dea, primarul Municipiului, a
fost prezentă recent în zona
Unic. „Am urmărit în primul
rând stabilirea precisă a suprafe-
ţei de trotuar care se moderni-
zează, precum şi a lucrărilor
care se efectuează în Potcoava
Unic. În urma discuţiilor purtate

cu locatarii, intenţionăm să eva-
cuăm apa din subsolurile unor
blocuri din zonă. Pentru că nu
toată lumea are acelaşi punct de
vedere, am cerut reprezentanţi-
lor de scară, respectiv locatarilor
din zonă, ca solicitarea să se
facă în scris, fiind necesare sem-
năturile a cel puţin jumătate plus
1 din numărul total al proprieta-
rilor de apartamente. Intervenţia
se va realiza de către Primărie şi
Meridian 22, fără contribuţia lo-

catarilor, pentru a se asigura
igienizarea subsolurilor care
stau în apă de zeci de ani”, a
precizat edilul şef.

Tot în zona Unic, se va con-
strui un foişor, unde locatarii din
zonă pot juca diferite jocuri de
societate. Alte două asemenea
foişoare se vor mai construi în
Parcul George Enescu, iar unul
lângă troiţa din cartierul Cotu
Mic.

Andreea Mărgineanţu

La începutul lunii octombrie au fost finalizate lucrările de
amenajare a noului drum de acces dinspre parcarea din zona
Autogării către zona Plopi. Acesta va fi folosit pentru depla-
sarea utilajelor de mare tonaj ce vor executa forajele de mare
adâncime necesare pentru construcţia noului pod pietonal, care
va face legătura între Cartierul Ştrand şi Piaţa Agroalimentară
„George Coşbuc”. Astfel, se creează o posibilitate de acces
facil în zona Plopi, unde urmează să se desfăşoare în viitor
evenimentele publice care se ţineau în centrul oraşului.

Andreea Mărgineanţu

La propunerea Prefecturii Ju-
deţului Timiş, Primăria Lugoj
şi-a exprimat disponibilitatea în
ceea ce priveşte transferul către

autorităţile publice locale a
unor atribuţii ale autorităţilor
publice centrale, respectiv a
unor bunuri din patrimoniul sta-
tului. „Consider că suntem pre-
gătiţi pentru preluarea
următoarelor instituţii: Labora-
torul de Sănătate Publică Lugoj,
Agenţia pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, Unitatea Fitosani-
tară Lugoj, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură,
Inspectoratul Teritorial de
Muncă şi Casa Locală de Pen-
sii. Suntem dispuşi să preluăm,
de asemenea, în cadrul Poliţiei
Locale, Serviciul de Circulaţie
Rutieră şi Serviciul de Ordine
Publică din cadrul Poliţiei Mu-
nicipiului”, a precizat edilul şef
al municipiului.

Andreea Mărgineanţu

Universitatea Europeană
Drăgan a găzduit în perioada
4-5 octombrie activitatea de
instruire a recenzorilor pentru
Recensământul Populaţiei.
Pentru recensământul care se
va desfăşura în perioada 20 –
31 octombrie au fost selectaţi
181 recenzori, 26 recenzori
şefi, doi recenzori coordona-

tori, un coordonator a activi-
tăţii de recensământ şi preşe-
dintele Comisiei de
Recensământ. Funcţia de co-
ordonator îi revine Secretaru-
lui Municipiului – Dan
Ciucu, iar ceea de preşedinte
al Comisiei – Primarului Mu-
nicipiului, Francisc Boldea.

Liviu Savescu

Parcări de reşedinţă pentru lugojeni

Un nou sens giratoriu în zona Parcului George Enescu

Apă mai bună la robinete

Primăria şi Meridian 22 vor igieniza subsolurile 
blocurilor din Potcoava Unic

Evenimentele publice 
se mută la Plopi

Primăria Lugoj va prelua
unele atribuţii ale autorită-

ţilor publice centrale

Începe recensământul
populaţiei

Lucrările de modernizare a
Staţiei de Epurare de la Jabăr
continuă şi în această perioadă.
Recent au fost aduse celei trei
cazane pentru centrala termică
şi a fost realizată instalaţia de
cogenerare. „Pentru prima
dată, avem o instalaţie care
produce energie electrică şi ter-
mică din biogaz. Este o instala-
ţie modernă, întrucât mare
parte din fluxul tehnologic îl
asigurăm cu acest biogaz, fără
a consuma energie convenţio-
nală”, a explicat edilul şef. To-

todată, au fost montate aproape
toate utilajele pentru partea
mecanică şi biologică a staţiei.
Urmează să se desfăşoare pro-
bele pentru epurarea mecanică,
iar în perioada următoare va fi
refăcută şi instalaţia din inte-
riorul metantancurilor, opera-
ţiune care, în mod eronat, nu a
fost prevăzută în proiectul ini-
ţial. În acelaşi timp, a fost soli-
citată constructorului oferta
pentru punerea în funcţiune a
Staţiei.

Liviu Savescu

Staţia de epurare va
funcţiona cu biogaz
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În primăvara anului 2008, re-
putatului cardiolog Constantin
Octavian Luca i s-a decernat
TITLUL DE CETĂŢEAN
DE ONOARE AL MUNICI-
PIULUI LUGOJ pentru con-

tribuţia avută la dezvoltarea
cardiologiei româneşti şi vasta
activitate în domeniul medical.

Constantin Octavian Luca s-
a născut la 4 martie 1935 la
Lugoj. După ce a absolvit Li-
ceul „Coriolan Brediceanu”, a
studiat la Universitatea de Me-
dicină şi Farmacie din Timi-
şoara (1956 – 1962),
parcurgând apoi toate treptele
de asistenţă medicală, trecând,
treptat, de la medic generalist în
mediul rural la medic primar
cardiolog. În plan academic, a
parcurs toate etapele, de la pre-
parator universitar la profesor
universitar din anul 1990.

A lucrat de-a lungul carierei
medicale la toate nivelele de
asistenţă medicală din ţara
noastră, fiind pe rând medic de
circumscripţie rurală, medic de

întreprindere, medic de policli-
nică şi apoi medic de spital. A
ocupat funcţia de Director Me-
dical al Spitalului Judeţean nr.
1 din Timişoara şi cea de Direc-
tor Medical al Institutului de
Boli Cardiovasculare Timi-
şoara.

Profesorul Constantin Luca
este autor principal sau a luat
parte ca şi coautor la peste 180
de lucrări ştiinţifice, 36 de lu-
crări în reviste medicale de spe-
cialitate din străinătate. De
asemenea, este autorul studiului
„Indicatori şi tendinţele actuate
ale ocrotirii sănătăţii în judeţul
Timiş” şi al filmelor didactice
„Implantul de stimulator car-
diac” şi „Explorarea electrofi-
ziologică a inimii”.

A contribuit personal la înfi-
inţarea primei Unităţi Corona-

riene din Timişoara şi din vestul
ţării, care funcţionează de peste
trei decenii, precum şi la im-
plantarea primelor stimulatoare
cardiace în 1976, având activi-
tate de pionierat în acest dome-
niu în ţara noastră. Este coautor
la introducerea explorărilor mo-
derne în aritmologie în ţara
noastră, la trei ani după introdu-
cerea lor pe plan mondial.

Activitatea cardiologului
Constantin Octavian Luca, re-
cunoscută şi în străinătate, a
fost încununată şi prin obţinerea
calităţii de membru al Acade-
miei de Ştiinţe Medicale din
România şi al Academiei de
Ştiinţe din New York, precum şi
prin cea de editor-şef al perio-
dicului CERMA News Letter
din Milano.

Ramona Ţăranu

Cetăţeni de Onoare ai Lugojului
Profesorul universitar doctor Constantin Octavian Luca

Un vis mai vechi al cantauto-
rului Vasile Gondoci s-a împli-
nit. Astfel, începând cu data de
12 iulie, în fiecare marţi, de la
ora 19.00, iubitorii de muzică
folk şi de poezie se întâlnesc la
terasa “Taifas” din Lugoj; încă
de la prima ediţie, întâlnirile de
marţi s-au identificat ca fiind
“Taifas folk” sau “Vasile Gon-
doci şi prietenii”, adevărate se-
rate de muzică folk şi poezie.

Printre invitaţii săi, solişti folk,
cantautori folk, formaţii de mu-
zică folk, instrumentişti, scrii-
tori şi actori, un colaborator
permanent este Cristian Buică,
din Reşiţa, unul dintre cei mai
cunoscuţi folkişti ai României,
fost membru al Cenaclului “Fla-
căra” şi al Cenaclului “Totuşi
iubirea”; este organizatorul se-
rilor de muzică folk şi poezie la
“Rock caffe” Reşiţa, sub gene-
ricul “Cristian Buică şi priete-
nii”; totodată, este cel care l-a
impulsionat pe Vasile Gondoci
să organizeze aceste ediţii folk
la Lugoj. Ceilalţi colaboratori
permanenţi, cantautori şi instru-
mentişti, sunt: Alexandru Gon-
doci (fiul cantautorului Vasile
Gondoci, student la Facultatea
de Muzică din Timişoara, lide-
rul formaţiei “Rubik’s Cube”
din Timişoara), Cezar Costescu
(fost membru al trupei lugojene
“Logic”) şi Christian Melcher
(din Reşiţa). Dintre invitaţi mai
amintim folkiştii, interpreţii şi
instrumentiştii: din Lugoj: Co-
rina Ignea (fostă membră a Ce-
naclului “Alter Ego”), Ocsi Egri
(fost membru al formaţiilor
“Stelele”, “Betta”, “Clasic XX”,
“Logic”), Doru Belu (fost mem-
bru al trupei rock “Alfa Almi
‘78”, fost membru al Cenaclului
“Alter Ego”, fondator al trupei
rock “Cosmos”, unul dintre fon-
datorii Cenaclului “Ora lansă-
rii”), Alexandru Reisz (student

la Facultatea de Muzică din Ti-
mişoara, membru al formaţiei
“Rubik’s Cube”), trupa “Proiect
B”, trupa “Reversed”, Anca
Bogdan, Raluca Olariu şi Estera
Buciuta; din Reşiţa: Marcel
Colcer, Vasile Neamţu (realiza-
tor TV Reşiţa), Dan Câmpan,
Ion Milea, Daniel Paniţă şi
Alina Ehrman; din Făget: Ge-
orge Popovici (cantautor şi
poet); din Timişoara: Vasile

Mardare (fost membru al Cena-
clului “Totuşi iubirea”), trupa
“Vest” (Viorel Screciu, Radu
Stoica, Ladislau Varadi), Eugen
Morăriţa (violinist la Filarmo-
nica “Banatul”, membru al tru-
pei “New Cantilena”), Adrian
Mardan (chitarist clasic la Filar-
monica “Banatul”, membru al
trupei “New Cantilena”). 

Dintre poeţii şi actorii invitaţi
la “Taifas folk” amintim: din
Lugoj: Laurian Lodoabă, Cri-
stian Ghinea, Adriana Weimer,
Sergiu Boian, Ion Oprişor, Ionel
Panait, Ionel Peia, Maria Vo-
ronca, Daniela Radu, Gheorghe
Busuioc; din Reşiţa: Dan Liuţ
(realizator TV Reşiţa), Valentin
Homescu (Radio Reşiţa); din
Timişoara: Ionel Iacob Bencei;
din Făget: George Popovici, Ion
Căliman, Adi Chirşbaum, Dana
Nicolescu, Etelca Groza. 

Doi invitaţi speciali ai serate-
lor de la “Taifas” Lugoj au fost:
prof. ing. Francisc Boldea, pri-
marul Lugojului, şi Lia Lungu,
artistă profesionistă în New
York, interpretă de folclor tradi-
ţional românesc (a fost solistă
vocală a Ansamblului Profesio-
nist “Banatul” din Timişoara şi
cântăreaţă în corul Operei Na-
ţionale din Timişoara; pe lângă
cariera artistică, din ţară şi din
străinătate, Lia Lungu este şi
ziaristă a presei româno-ameri-
cane). 

Adriana Weimer

13 ediţii de muzică folk 
şi poezie la “Taifas” Lugoj,

cu Vasile Gondoci

Obiectele Lojei Masonice 
Sibiene expuse la Lugoj

Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj în colaborare cu
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu şi Cercul Militar Lugoj
organizează joi, 13 octombrie, ora 18.00, în cadrul Gale-
riei Army a Cercului Militar Lugoj, vernisajul expoziţiei
„Obiecte ale Lojei Masonice Sibiene Sfântul Andrei la

cele trei frunze de nufăr” (1767 – 1790). Expoziţia v a fi
deschisă publicului până în data de 28 octombrie. 

Subvenţia pentru alocaţia de
hrană se solicită pe bază de ce-
rere scrisă de către reprezentanţii
legali ai copiilor care frecven-
tează o grădiniţă cu program
prelungit ori o creşă de pe raza
municipiului Lugoj, la sediul Di-
recţiei de Asistenţă Socială Co-
munitară, Piaţa Victoriei, nr. 4,
putând fi dispusă numai pentru
lunile următoare depunerii cere-
rii, pentru întregul an şcolar. Ce-
rerea trebuie să fie însoţită de:

Copie după certificatul de
naştere al copilului;

Copie după actele de identi-
tate ale părinţilor/ reprezentanţi-
lor legali;

Acte doveditoare privind ve-
niturile părinţilor/ reprezentanţi-
lor legali din luna anterioară
depunerii cererii (se depun
lunar);

Declaraţie notarială a părinte-
lui/ părinţilor care sunt lipsiţi de

orice venit;
Declaraţia părinţilor/ repre-

zentanţilor legali prin care se
obligă să îşi trimită zilnic copiii
la grădiniţă, cu excepţia cazuri-
lor de boală, dovedite cu acte
medicale de la medicul de fami-
lie sau de la medicul specialist.

Cererile se preiau de către
Serviciul Autoritate Tutelară din
cadrul Direcţiei de Asistenţă So-
cială Comunitară, care va efec-
tua anchetele sociale, ulterior
propunându-se acordarea ori ne-
acordarea ajutorului pentru
hrana zilnică a copilului ce frec-
ventează o grădiniţă cu program
prelungit ori o grupă de creşă de
pe raza municipiului Lugoj.  Ul-
terior, vor fi comunicate centre-
lor financiare liste cu beneficiarii
subvenţiilor acordate, pe fiecare
grădiniţă în parte. Pentru Servi-
ciul Creşe, se comunică lista cu
beneficiarii subvenţiilor acor-

date, pe fiecare grupă de creşă în
parte. 

Fiecare centru financiar va
calcula valoarea subvenţiei pen-
tru fiecare copil în parte, urmând
ca până în data de 15 ale lunii să
transmită centralizatoarele Bi-
roului Buget Contabilitate al
DASC. În urma acestui demers,
se întocmeşte Dispoziţia prima-
rului de acordare a acestui ajutor
pentru luna anterioară, conţinând
în anexă centralizatorul cu iden-
titatea solicitantului (reprezen-
tantul legal), identitatea
copilului, grădiniţa frecventată,
precum şi suma subvenţionată. 

Serviciul Creşe va calcula va-
loarea subvenţiei pentru fiecare
copil în parte, urmând ca până în
data de 15 ale lunii să transmită
centralizatoarele Biroului Buget
Contabilitate al DASC. În urma
acestui demers, se întocmeşte
Dispoziţia primarului de acor-

dare a acestui ajutor pentru luna
anterioară, conţinând în anexă
centralizatorul cu identitatea so-
licitantului (reprezentantul legal),
identitatea copilului, grupa de
creşă frecventată, precum şi
suma subvenţionată. 

La stabilirea subvenţiei vor fi
luate în calcul aceleaşi categorii
de venituri ca şi în cazul acordă-
rii venitului minim garantat şi a
alocaţiei pentru susţinerea fami-
liei, acordarea subvenţiei ba-
zându-se pe testarea mijloacelor.
În stabilirea dreptului la subven-
ţie, se ţine seama de veniturile
familiei, dar şi de bunurile aces-
teia evaluate conform prevederi-
lor Legii 416/2001 şi a Legii nr.
277/2010. 

Angajaţii Serviciului Autori-
tate Tutelară vor efectua anchete
sociale de verificare în lunile oc-
tombrie şi martie ale anului şco-
lar, precum şi ori de câte ori
consideră necesar, ţinând mai
ales seama de situaţiile în care se
solicită acordarea subvenţiei din
partea Consiliului Local pentru
copiii expuşi riscului de aban-
don. Formularistica utilizată în
ceea ce priveşte cererea, decla-
raţia pe proprie răspundere pri-
vind veniturile, precum şi
ancheta socială va fi adaptată
pornindu-se de la cele stabilite
de lege pentru venitul minim ga-
rantat şi alocaţia de susţinere a
familiei.

Părinţii/ reprezentanţii legali
sunt obligaţi să anunţe orice mo-
dificare în statutul social sau fi-
nanciar al familiei în termen de
maxim 10 zile de la intervenirea
respectivei modificări. În caz
contrar, dacă se stabileşte în
urma unei anchete sociale că nu
s-au achitat de obligaţiile ce le
revin, ajutorul va fi încetat de în-
dată, fără posibilitate de acor-
dare în acelaşi an şcolar.

Maria Elena Stămurean

Subvenţii pentru copiii din grădiniţele şi creşele Lugojului

Prin Hotărârea nr. 184/ 29.09.2011 a Consiliului Local al Municipiului
Lugoj, s-a stabilit nivelul alocaţiei zilnice de hrană la 6 lei/ zi pentru
creşe şi grădiniţe cu program prelungit. Consiliul Local acordă subvenţii

pentru copiii ce provin din familii ale căror venituri sunt sub pragul de 370
lei/ membru, iar diferenţerea acordării acestei subvenţii se realizează în funcţie
de numărul copiilor minori din familie, sprijinind mai ales familiile monopa-
rentale. Pentru copiii înscrişi la creşă sau grădiniţă care sunt expuşi riscului
de abandon, Consiliul Local al Municipiului Lugoj suportă integral contribuţia
ce revine părintelui/ reprezentantului legal.
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Pentru salubrizarea oraşului în condiţii
eficiente, Primăria Municipiului Lugoj îm-
preună cu S.C. Salprest S.A. Lugoj organi-
zează acţiunea „Curăţenia de Toamnă „ pe
teritoriul municipiului în zilele de sâmbătă
după cum urmează:

- 29 octombrie 2011 - ,,Lugojul Ger-
man” – jumătatea Municipiului Lugoj si-

tuată pe malul stâng al râului Timiş
- 05 noiembrie 2011 - ,,Lugojul Român”

– jumătatea Municipiului Lugoj situată pe
malul drept al râului Timiş

Cetăţenii care locuiesc la case vor scoate
deşeurile în faţa imobilelor, iar cetăţenii care
locuiesc la bloc vor depune deşeurile la
punctele de colectare a deşeurilor menajere.
Acolo unde aceste puncte au fost desfiinţate

se vor depune deşeurile lângă containerele
pentru colectarea selectivă a cartonului sau
pe vechiul amplasament pentru colectarea
gunoiului menajer.

Activitatea în aceste zile începe la orele
07,30, fapt pentru care populaţia este rugată
să scoată în faţa imobilelor deşeurile prove-
nite din gospodăriile proprii până la această
oră .

Se vor colecta şi transporta:
- deşeuri vegetale (resturi provenite din

tăierea pomilor, a viţei de vie) etc.
- obiecte de uz casnic scoase din uz, 
- mobilier degradat sau de prisos în gos-

podărie,
- obiecte sanitare degradate, 
- alte deşeuri din gospodăriile populaţiei.
În această perioadă se va colecta în paralel

şi deşeuri de echipamente electrice şi elec-
tronice: deşeuri de televizor, monitoare de
calculator, radiouri vechi, frigidere, maşini
de spălat etc.

Pentru ridicarea deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice se vor face co-
menzi telefonice, de luni până vineri între
orele 07.00 – 15.00 în săptămânile premer-
gătoare zilelor de colectare. 

Nu se colectează în cadrul acţiunii ,,Cu-
răţenia de Toamnă” resturi din construcţii şi
gunoi menajer. 

Curăţenia de toamnă la Lugoj
Şeful municipalităţii lugo-

jene a participat recent la eve-
nimentele organizate de
Consulatul German din Timi-
şoara cu prilejul Zilei Germa-
niei. „La invitaţia domnului
Claus Christian Olasz, am luat
parte la aceste acţiuni, unde
am avut onoarea să stau de
vorbă cu doamna Suzanne
Kastner, preşedintele Comisiei
de Apărare a Bundestag-ului,
precum şi cu alţi parlamentari
germani. Au mai fost prezenţi
la manifestări domnul Mircea
Băcală, Prefectul Judeţului
Timiş, domnul Adam Crăciu-
nescu, vicepreşedintele Consi-

liului Judeţean Timiş, domnul
Gheorghe Ciuhandu, primarul
Municipiului Timişoara, şi
alte personalităţi din zonă. Cu
acest prilej, doamna Suzanne
Kastner ne-a încurajat în ceea
ce priveşte menţinerea Consu-
latului German din Timişoara,
un lucru extraordinar, mai ales
din prisma relaţiilor foarte
bune pe care le avem cu dom-
nul Claus Christian Olasz.
Acesta este un factor foarte
important pentru aducerea la
Lugoj a unor noi investitori
germani”, a precizat Francisc
Boldea, primarul Municipiu-
lui. Liviu Savescu

Ziua Germaniei săr-
bătorită la Timişoara

Factorii de decizie locali au stabilit, cu prilejul ultimei şedinţe
de executiv, să trimită somaţii către toţi proprietarii terenurilor
intravilane lăsate în paragină, deoarece acestea afectează im-
aginea oraşului. „Dacă lucrurile nu se vor remedia ca urmare a
avertismentelor scrise, vom trece la aplicarea amenzilor”, a pre-
cizat Francisc Boldea, primarul Municipiului. În acelaşi context,
edilul şef a solicitat Poliţiei Locale şi Naţionale adoptarea unor
măsuri drastice împotriva persoanelor fără adăpost din diferitele
zone ale oraşului, care deranjează cetăţenii.

Andreea Mărgineanţu

Somaţii pentru 
proprietarii care 

nu îşi curăţă terenurile

Cu prilejul săptămânalei
conferinţe de presă, şeful muni-
cipalităţii lugojene a vorbit des-
pre comunicatele primite de la
Inspectoratul Şcolar Judeţean
în ultima perioadă, care creează
confuzie în ceea ce priveşte
modificarea şi preluarea centre-
lor financiare din unităţile de
învăţământ cu personalitate ju-
ridică: „Ca atare, am transmis
tuturor centrelor financiare un
nou sistem de calcul a bugete-
lor pentru perioada următoare.
Reducerea drastică a numărului
de contabili de la centrele fi-
nanciare creează o problemă
foarte grea privind evidenţa
contabilă, deoarece nu este
vorba despre o raportare cum-

ulată a mai multor şcoli într-un
singur buget. Trebuie înţeles că
evidenţa contabilă pe cod fiscal
se face prin raportare proprie de
bilanţ, iar statele de funcţii şi de
plată, precum şi controlul fi-
nanciar sunt elemente absolut
necesare execuţiei bugetare. De
aceea, voi propune Consiliului
Local un control financiar dele-
gat, astfel încât unii dintre con-
tabilii cu experienţă să poată
suplini lipsa controlului pre-
ventiv. Personal, consider că
lipsa unor norme metodologice
clare de aplicare a Legii Nr.
1/2011 face practic imposibilă
aplicarea legală a acestui act
normativ.”

Andreea Mărgineanţu

Nou sistem de calcul a bugetelor
centrelor financiare din Lugoj

Municipalitatea lugojeană va
premia în cursul lunii octom-
brie elevii olimpici. Este vorba
despre elevii din învăţământul
preuniversitar, care au obţinut
premii la fazele judeţene, naţio-
nale sau internaţionale ale olim-
piadelor şcolare organizate de
Ministerul Educaţiei, Cercetă-
rii, Tineretului şi Sportului. În
prezent, Biroul de Management

Proiecte Programe, împreună
cu Compartimentul Învăţământ
din cadrul Primăriei, se ocupă
de centralizarea rezultatelor ob-
ţinute de elevii lugojeni în anul
şcolar 2010-2011. Elevii care
au obţinut performanţe deose-
bite în domeniul sportiv vor fi
premiaţi în data de 20 decem-
brie. 

Andreea Mărgineanţu

Premii pentru elevii olimpici

În cursul lunii octombrie a
fost recepţionată complet inves-
tiţia din cartierul Eftimie
Murgu, atât în ceea ce priveşte
drumurile şi trotuarele, cât şi în
ceea ce priveşte marcajele şi in-
dicatoarele rutiere. 

De asemenea, în cadrul pro-
gramului de reparaţii a străzilor
asfaltate din municipiu, în
această perioadă vor demara lu-
crările pe 23 de străzi. Termenul
de finalizare a lucrărilor este
data de 10 noiembrie. „În data

de 10 octombrie, am emis ordi-
nul de începere a lucrărilor de re-
paraţii pe străzile Nera, Siretului,
Timişoarei, Cornet, Someşului,
spl. Tinereţii, Spl. G. Coşbuc,
Plopilor, Ghiocelului, Şincai,
Campionilor, Bocşei, Memoran-
dului, Gen. Dragalina, spl. 1 De-
cembrie 1918, Dunării, Nar-
ciselor, Brazilor, precum şi în
cartierele Micro I, Micro II şi
Josif Constantin Drăgan”, a preci-
zat şeful municipalităţii lugojene.

Andreea Mărgineanţu

Recepţie finală în cartierul
Eftimie Murgu

Municipalitatea lugojeană a
emis în data de 12 octombrie
ordinul de începere a lucrărilor
la proiectul „Drum de acces
din strada Timişoarei în zona
M.Ap.N.”. Valoarea lucrării
este de 1.160.000 lei, fiind
vorba de o lucrare multia-
nuală. Pentru anul 2011 a fost
prevăzută suma de 500.000
lei, iar restul banilor vor fi pre-
văzuţi în bugetul pe anul 2012.
„Lucrările prevăd moderniza-
rea trecerii la nivel cu calea fe-

rată, modernizarea intersecţiei
din dreptul clădirii Butan Gas,
precum şi amenajarea în între-
gime a drumului de acces în
noul cartier Militari. Noua in-
tersecţie va permite accesul
autoturismelor care circulă în
ambele sensuri în interiorul
noului cartier”, a precizat edi-
lul şef.

Firma desemnată în urma li-
citaţiei să execute lucrările este
Strabag.

Andreea Mărgineanţu

Municipalitatea lugojeană a finalizat proiectul de amenajare a
noi locuri de parcare în cartierul Cotu Mic. Este vorba despre 161
de locuri de parcare, care vor fi amenajate în zona blocurilor 27,
30, 32 şi 34. „Dintre cele trei variante propuse de proiectant am
ales cea de-a doua variantă, care prevede amenajarea a 151 locuri
de parcare perpendiculare, respectiv 10 locuri de parcare longitu-
dinale, având o lungime de 5-6 metri şi lăţimea de 2,5 metri”, a
declarat primarul municipiului.

Andreea Mărgineanţu

Drum de acces în
noul cartier Militari

Noi locuri de parcare
în Cotu Mic
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Art.1. - Se avizează taxele şi tarifele practicate de unităţile învăţământului preuniversitar de stat,
pentru anul şcolar 2011 – 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Centrelor financiare ale in-
stituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat.

ANEXĂ
la H.C.L. nr. 174 din 29.09.2011

Taxele şi tarifele practicate de unităţile învăţământului preuniversitar de stat, pentru anul şcolar
2011 – 2012:

1. Centrul Financiar Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu”
Mic dejun 5 lei
Prânz 8 lei
Cină                                                                                       7 lei
Regie cantină 10% din tarifele de mai  sus        
Adaos comercial chioşc                                                  maxim 30 %
Închiriere sală de sport                                                   40 lei/oră
Închiriere sală de clasă                                                    16 lei/oră
Închiriere sală de mese                                                   100 lei/zi
Închiriere sală de mese + bucătărie + veselă               250 lei/zi
Închiriere de laboratoare şcolare utilate, pentru organizarea de programe de  instruire şcolară par-

ticulară                                 25lei/oră
Eliberare diplome curente                                        10 lei/act
Eliberare diplome arhivate                                           50 lei/act
Eliberare duplicat acte studii                                        100 lei/act
Eliberare foi matricole                                             10 lei/buc./an de studiu

2. Centrul Financiar Grup Şcolar “Valeriu Branişte”
Hrană elevi 11 lei/zi/elev
Regie cantină, internat elevi                             1 leu/zi/elev
Cazare internat elevi 20 lei/lună/elev
Cazare grupuri de elevi 15 lei/noapte/elev
Cazare grupuri ocazionale 20 lei/noapte/persoană
Închiriere cantină  pentru evenimente cu până la 50 persoane  500 lei/even.           
Închiriere cantină pentru evenimente cu peste  50 persoane   600 lei/even.
Cazare studenţi 100 lei/lună/student
Închiriere de spaţii şi terenuri unităţilor de producţie        1 euro/m.p./lună
Taxă hostel                                                                             8 euro/noapte
Închiriere de spaţii şi terenuri unităţilor comerciale           2 euro/m.p./lună
Închiriere sală de sport sau sală de clasă                               20 lei/oră

3. Centrul Financiar  Grup Şcolar “Aurel Vlaicu”
3.1. Grup Şcolar “Aurel Vlaicu”

Închiriere sală de sport                                                   35 lei/oră
Închiriere sală de clasă                                                     30 lei/oră
Eliberare foi matricole la cerere                                       20 lei/buc.
Eliberare duplicate acte studii                                           150 lei/buc.
Eliberare acte studii ale tuturor categoriilor de absolvenţi              5 lei/buc.
Închiriere utilaje                                                                 40 euro/utilaj/lună
Închiriere microbuz                                                                       2  lei/km
Arhivare                                                                                        150 lei/buc.

3.2. Şcoala “Eftimie Murgu”
Închiriere sală de sport                                                                75 lei/oră
Închiriere sală de fitness                                                               30 lei/oră

Închiriere sală de clasă mică                                                          30 lei/oră
Închiriere sală de clasă mare                                                              35 lei/oră
Închiriere sală profesorală                                                                  35 lei/oră
Închiriere sală de mese                                                                       50 lei/oră
Închiriere terasă                                                                                  50 lei/oră
Închiriere masă de tenis                                                              10 lei/oră/buc.
Închiriere spaţiu pentru afişe publicitare                                              10 lei/zi
Închiriere spaţiu pentru expoziţii cu specific  educaţional                 10 lei/oră
Eliberare foi matricole la cerere                                                       20 lei/buc.
Eliberare duplicate acte studii                                                         150 lei/buc
Eliberare diplome absolvenţi promoţii anterioare ( cu timbru sec)  60 lei/buc

4. Centrul Financiar Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”
4.1. Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”

Eliberare acte de studii ale tuturor categoriilor   de absolvenţi       10  lei/buc.
Eliberare duplicate acte de studii                                                    1 50 lei/buc.
Eliberare foi matricole la cerere, adeverinţe studii                          20 lei/buc.
Curs Postliceal                                                                            1.800 lei/an      
Închiriere sală de clasă                                                                     30 lei/oră
Închiriere spaţiu pentru afişe publicitare                                          10 lei/zi
Eliberare adeverinţe autentificate, diplome şi foi matricole             10 lei/buc.
Eliberare adeverinţe autentificate plan şcolarizare la Postliceal     30 lei/buc.
Înscriere Postliceal                                                                           100 lei/an
Închiriere cantină şcolară                                                           1.120 lei/lună

4.2. Şcoala cu cls. I- VIII nr. 3 
Închiriere sală de clasă                                                                    35 lei/oră
Închiriere sală de sport                                                                     75 lei/oră
Eliberare adeverinţe                                                                         1 leu/buc.
Eliberare foi matricole la cerere                                                      5 lei/buc. 
Eliberare certificat echivalare                                                          10 lei/buc.   

4.3 Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4
Eliberare foi matricole la cerere                                                     20 lei/buc.
Închiriere sală de sport                                                                     75 lei/oră
Închiriere sală de clasă                                                                      35 lei/oră
Închiriere teren amplasare chioşc alimentar                                 262 lei/lună

4.4. Şcoala cu cls. I-VIII nr. 12 
Închiriere sală de clasă                                                                    35 lei/oră
Eliberare foi matricole la cerere                                                      10 lei/buc.
Eliberare certificat echivalare                                                        10 lei//buc.
Închiriere spaţiu unde există instalate staţii TV prin cablu         150 lei/lună

5. Centrul Financiar Grup Şcolar  “Ştefan Odobleja ”
Hrană                                                                                    8 lei/zi/persoană
Regie masă                                                                            1 leu/zi/persoană
Cazare cămin                                                                    13 lei/lună/persoană
Regie cămin                                                                           1 leu/zi/persoană
Cazare persoane fizice                                                  13 lei/noapte/persoană
Cazare grupuri de elevi                                               10 lei/noapte/persoană
Închiriere spaţii şi teren de  sport                                                    800 lei/an
Închiriere spaţii şi teren unităţilor comerciale                 163 lei/lună/16 m.p.
Închiriere  cantină pentru evenimente                               600 lei/eveniment
Cazare studenţi                                                                 100 lei/lună/student
Închiriere locuinţă                                                               2,5 lei/m.p./lună
Eliberare diplome curente                                                              10 lei/act 
Eliberare diplome arhivate                                                             50 lei/act
Eliberare duplicate acte studii                                                      100 lei/act
Eliberare foi matricole                                                  10 lei/buc/an de studii

Notă : Pentru tarifele stabilite în Euro se va încasa contravaloarea în lei a acestora la cursul

de referinţă din data efectuării plăţii.

HOTĂRÂREA
privind avizarea taxelor şi tarifelor  practicate de unităţile învăţămân-

tului preuniversitar de stat,  pentru anul şcolar 2011 – 2012
Nr. 174 din 29.09.2011

Art.I. – Hotărârea Consiliului Local
nr. 47 din 24.02.2011 privind stabilirea
nivelului veniturilor 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, se modifică şi se
completează prin introducerea unui nou
articol, Art. 11, care va avea următorul
cuprins:

Art.11- Se aprobă criteriile proprii
suplimentare în vederea aplicării preve-
derilor Legii nr. 227/2010 precum şi
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, după cum ur-
mează: 

a) munca ocazională se cuantifică la

30 lei/zi, iar suma rezultată în funcţie de
numărul de zile lucrate va fi reţinută din
cuantumul ajutorului social;

b) dacă din ancheta socială rezultă o
situaţie materială şi locativă foarte bună,
sau dacă la reevaluarea dosarului se con-
stată o îmbunătăţire semnificativă a si-
tuaţiei materiale şi locative, deşi nu
există documente din care să rezulte ob-
ţinerea de venit, dosarul va fi respins,
sau după caz, dreptul va fi încetat;

c) preluarea cererilor şi a declaraţiilor
pe propria răspundere însoţite de actele
aferente, precum şi preluarea actelor în
completarea dosarelor depuse anterior
se va face în perioada 1 – 25 a fiecărei

luni, cu excepţia lunilor februarie şi de-
cembrie, când data limită va fi de 21 a
lunii;

d) cererea de acordare a ajutorului so-
cial va fi respinsă sau, după caz, va fi în-
cetată plata ajutorului social în cazul
persoanelor/familiilor care au în pro-
prietate sau în folosinţă unul sau mai
multe din bunurile menţionate la punctul
3 din Anexa nr. 5 la H.G. nr. 50/2011
privind aprobarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garan-
tat.

Art.II. - Îndeplinirea prevederilor pre-
zentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
de asistenţă socială comunitară.

Art.I. – Hotărârea Consiliului
Local nr. 62 din 31.03.2011 privind
acordarea scutirii de la plata dobânzi-
lor şi majorărilor de întârziere, per-
soanelor fizice care achită integral
până la data de 30.09.2011 debitele
restante, inclusiv amenzile contraven-
ţionale existente în sold se modifică
după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică şi va
avea următorul cuprins:

“privind acordarea scutirii de la
plata dobânzilor şi majorărilor de în-
târziere, persoanelor fizice care achită

integral până la data de 31.12.2011
debitele restante, inclusiv amenzile
contravenţionale existente în sold”

2.  alin. (1) al art.1 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

“(1) Se acordă scutirea de la plata
dobânzilor şi majorărilor de întâr-
ziere, persoanelor fizice care achită
integral până la data de 31.12.2011
debitele restante, inclusiv amenzile
contravenţionale existente în sold.”

Art.II. - Îndeplinirea prevederilor
prezentei hotărâri se încredinţează
Serviciului impozite şi taxe. 

HOTĂRÂREA
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 24.02.2011 privind 

stabilirea nivelului veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc 
cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în Anexa nr. 4 din Hotărârea de Guvern  nr. 50/2011

Nr. 185 din 29.09.2011

HOTĂRÂREA
privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 62 din

31.03.2011 privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor şi
majorărilor de întârziere, persoanelor fizice care achită

integral până la data de 30.09.2011 debitele restante, inclusiv
amenzile contravenţionale existente în sold

Nr. 179 din 29.09.2011
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Structura organizatorică ac-
tuală a Direcţiei cuprinde:

-  Serviciul Ajutor Social
-  Serviciul Asistenţă Socială

Specializată
-  Serviciul Autoritate Tute-

lară
-  Cantina de Ajutor Social
-  Complexul de servicii pen-

tru persoane vârstnice „Sfântul
Nicolae”, ce are în componenţă
Căminul pentru persoane vâr-
stnice şi centrul de zi pentru
persoane vârstnice

-  Biroul Buget – Contabili-
tate

-  Compartimentul Relaţii cu
publicul

-  Compartimentul Juridic –
Informatică

-  Compartimentul Resurse
Umane – Salarizare

-  Centrul de zi pentru adulţii
cu handicap neuropsihic

-  Centrul de zi pentru copiii
cu handicap neuropsihic, cu
Compartiment de tip „after
school”

-  Centrul comunitar de spri-
jin pentru prevenirea abandonu-
lui şcolar 

-  Serviciul Creşe
Obiectul de activitate al Di-

recţiei  îl constituie realizarea
ansamblului de măsuri, pro-
grame, activităţi profesionali-
zate, servicii specializate de
protejare a persoanelor, grupu-
rilor şi comunităţilor cu pro-
bleme speciale (motive de
natură economică, fizică, psi-
hică sau socială), aflate în difi-
cultate, care nu au posibilitatea
de a realiza prin mijloace şi
eforturi proprii, un mod normal
şi decent de viaţă, găsindu-se în
imposibilitate de a-şi dezvolta
propriile capacităţi şi compe-

tenţe pentru integrarea socială.
Direcţia îndeplineşte, în prin-

cipal, următoarele funcţii:
De strategie, prin elaborarea

planurilor de asistenţă socială
pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale şi a pro-
gramelor de acţiune antisărăcie,
pe care le supune spre aprobare
Consiliului Local al Municipiu-
lui Lugoj.

De coordonare, prin stabili-
rea măsurilor pentru dezvolta-
rea strategiilor de intervenţie în
sprijinul persoanelor aflate în
nevoie şi de prevenire a situaţii-
lor de marginalizare şi exclu-
dere socială la nivel local.

De administrare, prin asigu-
rarea gestionării bunurilor pri-
mite în administrare şi
folosinţă, precum şi a fonduri-
lor financiare pe care le are la

dispoziţie.
De colaborare, prin promo-

varea parteneriatului cu servi-
ciile publice descentralizate ale
ministerelor şi instituţiilor care
au responsabilităţi în domeniul
asistenţei sociale, cu serviciile
publice locale de asistenţă so-
cială şi organizaţiile neguverna-
mentale implicate în derularea
programelor de asistenţă so-
cială.

De execuţie, prin asigurarea
mijloacelor umane, materiale şi
financiare necesare pentru im-
plementarea planurilor de asis-
tenţă socială şi soluţionarea
nevoilor sociale individuale şi
colective.

De reprezentare, prin repre-
zentarea Consiliului Local al
Municipiului Lugoj pe plan in-
tern şi extern în domeniul asis-
tenţei sociale.

Mulţumim tuturor parteneri-
lor noştri, angajaţilor şi benefi-
ciarilor, asigurându-i că vom
depune şi pentru viitor eforturi
permanente în scopul îmbună-
tăţirii serviciilor sociale prestate
pentru lugojeni!

Maria Elena Stamurean

La mulţi ani pentru Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară! 

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, serviciu
public de interes local, cu personalitate juridică, care
funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Mu-

nicipiului Lugoj, înfiinţat prin Hotărârea nr. 354 din
22.12.2003 a Consiliului Local al Municipiului Lugoj, a
împlinit în data de 01.10.2011 şapte ani de existenţă. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ anunţă publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de canalizare în
municipiul Lugoj- etapa I, lot 3” propus a fi amplasat în locali-
tatea Lugoj, 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 8ºº -
16³º, vineri între orele 8ºº - 14ºº.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la ARPM Timişoara.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ anunţă publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Drum acces din strada Timişorii în
zona M.Ap.N. Lugoj” propus a fi amplasat în localitatea Lugoj,
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, P-ţa Victoriei, nr. 4, în zilele de luni-joi între orele 8ºº -
16³º, vineri între orele 8ºº - 14ºº.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la ARPM Timişoara.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ intenţionează să or-
ganizeze „Sărbătorile Toamnei 2011”, în perioada 21 –23 oc-
tombrie 2011.

În acest sens, se caută firme specializate în organizarea acestor
manifestări. Selecţia solicitanţilor se va face conform unor cri-
terii care pot fi puse la dispoziţia celor interesaţi. Depunerea
ofertelor se va face până în data de 17.10.2011, ora 10.00. In-
formaţii suplimentare şi documentele necesare participării la
această selecţie se pot obţine de la Primăria Lugoj, cam.112, de
luni până vineri, între orele 8.30-12.00.

ANUNŢURI

Programul de lucru 
cu publicul al 

Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă 

a Persoanelor

Compartiment Evidenţa Populaţiei:

Preluare acte:
luni, marţi, joi între orele 8,30 – 12,00;
miercuri între orele 12,00 – 17,00;

Eliberare acte: 
luni, marţi, joi între orele 14,00 – 16,30;
miercuri între orele 17,00 – 18,30;
vineri între orele 10,00 – 14,00.

Compartiment Stare Civilă:

Preluare acte:
luni, marţi, joi şi vineri între orele 8,30 – 12,00;
miercuri între orele 12,00 – 17,00;
sâmbătă între orele 9,00 – 11,00 – preluare

declaraţii deces;

Eliberare acte:
luni, marţi, joi între orele 15,30 – 16,30;
miercuri între orele 17,00 – 18,30;
vineri între orele 12,00 – 14,00;
sâmbătă între orele 9,00 – 11,00.

HOTĂRÂREA
privind încheierea Înţelegerii de
Cooperare între municipiul Lugoj
din judeţul Timiş, România şi mu-

nicipalitatea Kriva Palanka din 
Republica Macedonia
Nr. 172 din 29.09.2011

Art.1. – Se aprobă încheierea Înţelegerii de Cooperare între mu-
nicipiul Lugoj din judeţul Timiş, România şi municipalitatea Kriva
Palanka din Republica Macedonia.

Art.2. – Prezenta hotărâre îşi va produce efectul începând cu
data de 1 a lunii următoare celei în care Înţelegerea de Cooperare
va fi semnată de ambele părţi.

Art.3. – Principiile şi condiţiile generale ale Înţelegerii de Co-
operare sunt cele cuprinse în anexa ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.4. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Biroului management, proiecte, programe.

HOTĂRÂREA
privind încheierea Înţelegerii de
Cooperare între municipiul Lugoj

din judeţul Timiş, România şi 
municipalitatea Corint din Grecia

Nr. 173 din 29.09.2011

Art.1. – Se aprobă încheierea Înţelegerii de Cooperare între mu-
nicipiul Lugoj din judeţul Timiş, România şi municipalitatea Co-
rint din Grecia.

Art.2. – La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea
Consiliului Local nr. 272 din 25.09.2003 privind înfrăţirea şi co-
operarea municipiului Lugoj din judeţul Timiş, România, cu  ora-
şul Assos – Lehaio, Grecia.

Art.3. – Prezenta hotărâre îşi va produce efectul începând cu
data de 1 a lunii următoare celei în care Înţelegerea de Cooperare
va fi semnată de ambele părţi.

Art.4. – Principiile şi condiţiile generale ale Înţelegerii de Co-
operare sunt cele cuprinse în anexa ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.5. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Biroului management, proiecte, programe.

Înscrieri pentru practicarea boxului
Secţia de Box din cadrul Clubului Sportiv Municipal

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



octombrie 2011

Ministerul Administraţiei şi
Internelor, prin Unitatea Cen-
trală pentru Reforma Adminis-
traţiei Publice, a organizat o
selecţie de bune practici pri-
vind modernizarea administra-
ţiei publice locale. Activitatea
s-a desfăşurat în cadrul proiec-
tului „Mecanisme moderne
pentru o administraţie efi-
cientă”, cofinanţat din Fondul
Social European, prin Progra-

mul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative.

La nivel de ţară, au fost se-
lectate 24 de instituţii ale ad-
ministraţiei publice centrale şi
locale drept exemple de bună
practică. Acestea vor fi incluse
în baza de date dezvoltată de
Unitatea Centrală pentru Re-
forma Administraţiei Publice,
baza fiind o resursă pentru
proiectele iniţiate de institu-

ţiile respective. „Spre bucuria
noastră, în rândul primelor 12
instituţii clasate se numără şi
Primăria Municipiului Lugoj.
Este un lucru extraordinar, în
condiţiile în care pe primele
10 locuri se află prefecturi şi
consilii judeţene şi doar o sin-
gură primărie, cea din Con-
stanţa. Punctajul obţinut de
Primăria Lugoj este de aseme-
nea relevant – 73,33 puncte, în
condiţiile în care Prefectura
Bihor s-a situat pe locul 1 cu
80 de puncte”, a declarat Fran-
cisc Boldea, primarul Lugoju-
lui.

Proiectul cu care s-a remar-
cat Primăria Municipiului
Lugoj se intitulează „Sesizări
şi răspunsuri online la proble-
mele cetăţenilor”, domeniul
Implicarea cetăţenilor în actul
decizional, capitolul Bune
practici.

În organizarea Consiliului
Local al Municipiului Lugoj şi
a Primăriei Municipiului
Lugoj, în colaborare cu Direc-
ţia de Sport a Judeţului Timiş,
Poliţia Municipiului Lugoj, Po-
liţia Locală Lugoj şi Clubul
Sportiv Şcolar Lugoj, se va
desfăşura la Lugoj, vineri
21.10.2011, Crosul „Spiritul
Olimpic”, pe traseul Podul de
Beton – Splaiul 1 Decembrie
1918 – Pasarela Cotu Mic –
Podul de Beton – Splaiul 1 De-
cembrie 1918 – Sosire la Sala
de sport „Ioan Kunst Ghermă-
nescu”. Startul se va da la ora
13.20 la Radio Reşiţa, simultan
în mai multe localităţi din jude-

ţele Timiş şi Caraş Severin.
Distanţa care se va parcurge

va fi 2.500 m, iar categoriile de
vârstă vor fi:

- 1997 - 2000 (fete - băieţi);
- 1992 - 1996 (fete - băieţi);
- 1991 - şi mai în vârstă (fete

- băieţi).
Primii trei sosiţi (fete - bă-

ieţi) la categoriile de vârstă
menţionate mai sus, atât legiti-
maţi cât şi nelegitimaţi, vor fi
premiaţi cu diplome, medalii şi
premii în bani.

Toţi sportivii participanţi vor
fi apţi din punct de vedere me-
dical. În acest sens, fiecare uni-
tate de învăţământ (şcoală cu
clasele I – VIII, grup şcolar sau

colegiu) va prezenta un tabel cu
numele şi prenumele sportivu-
lui participant, numărul şi seria
de buletin (sau certificat de naş-
tere) şi viza medicală pentru
fiecare sportiv în parte.

Înscrierile se vor face la Sala
„Ioan Kunst Ghemănescu”, vi-
neri, 21.10.2011, între orele
12.15 - 13.00, la directorul de
concurs – prof. Vrudnik
Adrian, după care la ora 13.00
se va pleca spre locul de start.

Persoane de contact:
prof. Vrudnik Adrian

tel. 0721-772546
ing. Olteanu Tiberiu 

tel. 0746-257560
Tiberiu Olteanu

Actorii Teatrului Municipal
„Traian Grozavescu” au parti-
cipat, în perioada 6-9 octom-
brie, la cea de a XI-a ediţie a
Festivalului Internaţional de
Teatru „Tragos” de la Tulcea.

Trupa lugojeană a prezentat,
vineri, 7 octombrie, de la ora
17.00, în sala mare a teatrului
Jean Bart, spectacolul „Steaua
fără nume”, de Mihail Seba-
stian, în regia Mariei Voronca,
în distribuţie: Tudor Trăilă,
Cristina Velici, Lăcrămioara
Androni, Ovidiu Decean, Con-
stantin Ilie, Loredana Lupescu,
Constantin Goloşie, Maria Ro-
gobete, Cristian Alexandru.

Alături de actorii lugojeni, pe
scena festivalului au mai urcat
trupa de teatru „Jean Bart” -
Tulcea, Teatrul Tineretului -
Piatra Neamţ, Compania „SBa-
roc” - Bucureşti, Teatrul de
Artă - Bucureşti şi Teatro Impi-

ria - Verona, trupa de teatru din
Italia, care a participat, în 2010,
cu acelaşi spectacol „Il Ponte
sugli oceani. Amori”, şi la cea
de a X-a ediţie a festivalului
„FestteamArt” de la Lugoj.

Augustin Bercean

Echipa de volei feminin a CSM Lugoj a organizat în perioada 5 – 7 octomrie 2011, la Sala „Ioan
Kunst Ghermănescu”, Cupa CSM Lugoj. Au participat CSU Tg. Mureş, U. Cluj şi Vojvodina Novi
Sad (Serbia).

Lotul utilizat de prof. Bogdan Paul a avut următoarea componenţă: Diana Balintoni, Larisa Cio-
banu, Ionela Canea, Mădălina Şonda, Alexandra Badea, Laura Lungu, Daniela Lupescu, Sorina Ma-
rian, Andreea Smultea şi Cătălina Bosuioc. Rezultatele obţinute de lugojence au fost:

05.10.2011 CSM Lugoj - CSU Tg. Mureş  1 : 3 (25:17;19:25;22:25;20:25)
06.10.2011 CSM Lugoj - U. Cluj 1 : 3 (18:25;25:16;11:25;15:25)
07.10.2011 CSM Lugoj -  Vojvodina Novi Sad   3 : 1 (25:18;19:25;25:22;25:17)

În urma acestor rezultate, CSM Lugoj s-a clasat pe locul III, rezultat sub aşteptări, dar motivat de
absenţele Irinei Alexandru (operată la umăr, va lipsi 2 luni) şi Danielei Lupescu (ruptură de ligamente

şi menisc, va lipsi 1 an), acci-
dentată în jocul cu CSU Tg.
Mureş. De asemenea, şi Larisa
Ciobanu are probleme la me-
nisc, dar a evoluat în aceste jo-
curi de pregătire.

Sezonul oficial începe pe 15
octombrie 2011, cu meciul din
Cupa României, împotriva
CSM Bucureşti. În prima etapă
a Diviziei A1, pe 22.10.2011,
CSM Lugoj va întâlni pe teren
propriu Penicilina Iaşi.

Tiberiu Olteanu

Partida a fost atractivă, s-a
jucat cu multă ambiţie şi deter-
minare, dar forţa grupului a în-
clinat în cele din urmă balanţa
în favoarea echipei lugojene,
care a obţinut o victorie de ex-
cepţie, cea mai frumoasă şi în
acelaşi timp cea mai categorică,
cu scorul de 7 : 1.

Dacă în primele 30 de mi-
nute, gazdele au dominat clar
jocul, însă atacanţii Dochiţa şi
Riviş nu au reuşit să pericliteze
prea mult poarta lui Micşa, în
min. 38 s-a produs momentul
psihologic al jocului, când Bota
a centrat în careul echipei din
Chişoda, iar unul dintre apără-
torii gazdelor, în încercarea de
a respinge mingea, a degajat

într-un coechipier, balonul rico-
şând în poartă – 0 : 1 – scor cu
care s-a încheiat prima repriză.

În partea secundă, amfitrionii
au jucat doar pe cartea atacului,
însă au lăsat mari spaţii în de-
fensivă, de care au profitat lu-
gojenii. În min. 62 Ardelean a
făcut o incursiune pe partea
stângă, a centrat până la Stoica,
care i-a pasat lui Bota, iar
acesta, după ce a întors un ad-
versar, a înscris, scorul deve-
nind 0 : 2.

Cu toate că jocul părea jucat,
ultimele 20 de minute au fost
deosebit de spectaculoase. În
min. 71, nou intratul Bărbu-
lescu a marcat pentru 0 : 3, re-
luând în plasă mingea respinsă

de portarul gazdelor, în urma
unui „cap” al lui Solomon. Sco-
rul a devenit 0 : 4, în min. 74,
în urma unui contraatac şcoală,
balonul circulând excelent pe
traseul Ploscariu – Stoica –
Bota, iar Ardelean a finalizat.
Drimuş a înscris pentru 0 : 5, în
min. 77, reluând cu capul cor-
nerul executat de Bota. Gazdele
au reuşit să înscrie golul de
onoare, în min. 80, în urma
unui şut deviat de la 25 m – 1 :
5. Cel mai frumos gol al parti-
dei l-a reuşit Bota, în min.84,
când a driblat toţi adversarii în-
tâlniţi în drumul spre poartă – 1
: 6. În min. 90, Anghel a recu-
perat o minge la centrul terenu-
lui, l-a deschis pe Argatu, care
a stabilit scorul final – 1 :7.

Pentru CSM Lugoj au evo-
luat: Micşa – Onae Horia, So-
lomon, Hromei, Ardelean –
Ploscaru, Vânătu, Drimuş, Te-
letin – Stoica, Bota. Au mai
jucat: Bărbulescu, Anghel,
Mladescu şi Argatu.

După 10 etape, CSM Lugoj
s-a detaşat în fruntea clasamen-
tului Diviziei D Timiş cu maxi-
mum de puncte – 30 –
golaveraj 43 : 4 şi +18 în clasa-
mentul adevărului, fiind urmată
de FC Chişoda şi CFR 1933 Ti-
mişoara cu câte 25 puncte, des-
părţite de golaveraj.

În etapa a XI-a, sâmbătă
15.10.2011 ora 11.00, pe Sta-
dionul Tineretului, CSM Lugoj
va întâlni CS Timişul Şag. 

Tiberiu Olteanu

Bunele practici ale Primăriei Lugoj
premiate la nivel naţional

Teatrul lugojean prezent la Festivalul
Internaţional „Tragos” Tulcea

Cupa CSM Lugoj la volei feminin

CROSUL „SPIRITUL OLIMPIC”

Echipa de fotbal a CSM Lugoj şi-a consoli-
dat poziţia de lider al Diviziei D Timiş 

Din fotoliul de lider al Diviziei D Timiş,
în cadrul etapei a X-a, echipa de fot-
bal a CSM Lugoj s-a deplasat la Chi-

şoda pentru derby-ul cu contracandidata la
ocuparea locului I, care dă dreptul de parti-
cipare la barajul de promovare în Divizia C.

Clubul Sportiv Şcolar
Lugoj 

Concurs de atletism
Sâmbătă, 8.10.2011, la Timişoara, s-a des-

făşurat concursul OLIMPIC START. Repre-
zentanţii CSŞ Lugoj au obţinut următoarele
rezultate:

Loc I - Bolkis Melissa - săritura lungime
- Anghel Denisa - 200 m plat
- Pricop Miruna - 1000 m
- Anghel Denisa - 100 m plat

Loc II  - Bolkis Melissa - 1000 m
- Bolkis Melissa - 60 m plat

Duminică, 9 octombrie 2011, în Sala Ioan
Kunst Ghermănescu, în cadrul etapei a II-a a
Campionatului Naţional de volei junioare, în

urma unui joc bun 
CSŞ. Lugoj - CSŞ Timişoara 1 : 3

Memorialul „Gheorghe Tapalagă” 
la lupte libere

Duminică, 9 octombrie 2011, la Jimbolia
s-a desfăşurat Memorialul „Gheorghe Tapa-

lagă” la lupte libere. Luptătorii CSŞ Lugoj au
obţinut trei locuri I prin Rusteac Alexandru

(35 kg), Rusteac Cristina (44 kg) şi
Peter Andrei (73 kg).


