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Municipalitatea
lugojeană in ten ţio -
nează să implemen -

teze în scurt timp o nouă ini -
ţiativă, aceea de a acorda bur -
se municipale pentru elevii cu
rezultate deosebite.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

„Începând cu anul şcolar viitor,
vor participa la acest program
toate şcolile care au elevi
participanţi la olimpiadele şi
concursurile şcolare, inclusiv la
com petiţiile sportive. Prin
aceas tă iniţiativă, dorim să
avem o comunitate sănătoasă,
atât fizic, cât şi psihic, prin ac -
centuarea activităţilor sportive
ale elevilor, respectiv angre -
narea acestora în promovarea
educaţiei nonformale, în afara
clasei”, a precizat edilul-şef.
Bur sele vor fi de două cate -
gorii: burse civic-culturale şi
burse sportive, ambele urmând
să fie acordate semestrial, pen -
tru rezultatele obţinute în se -
mestrul anterior. În funcţie de
rezultatele obţinute, bursele vor
fi: de excelenţă, în valoare de
100 lei lunar; de performanţă,
în valoare de 75 lei lunar; şi de
merit, în valoare de 50 lei lunar.
Lista de bursieri se va stabili de
Consiliul de Administraţie al
fiecărei şcoli, ponderea fiind de
33% pentru fiecare din cele trei
tipuri de burse: de excelenţă, de
performanţă sau de merit.

Consiliul de Administraţie
al fiecărei şcoli va înainta Pri -
măriei ierarhia elevilor, ur -
mând ca municipalitatea, din
bu getul local, să plătească bur -
sele. În paralel, se va institui un
premiu de excelenţă, în valoare
de 100 lei lunar, care se va
acorda cadrelor didactice coor -
do natoare.
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MARIA ELENA STĂMUREAN

În data de 8 aprilie 2011,
Primăria Municipiului
Lugoj, împreună cu Di rec -

ţia de Asistenţă Socială Co mu -
ni tară şi Asociaţia „Paru di -
mos” Timişoara au celebrat
Ziua internaţională a romilor,
eve niment aflat la cea de-a pa -
tra ediţie în portofoliul ad mi -
nis traţiei locale a municipiului
de pe Timiş. Ma ni festarea a
debutat cu un marş de pe str.
Caransebeşului – Platoul Casei
de Cultură, într-o explozie de
culoare (prin costume înflorate
multicolore), muzică şi parfum
de flori de primăvară ce au
fost împărţite trecătorilor ori
aruncate pe apă în memoria
romilor ucişi de către nazişti în
cel de-al Doilea Război
Mondial. Pe acest itinerariu s-
a intonat Imnul internaţional
al Romilor „Gelem, gelem”:

Ziua romilor, la a IV-a
ediţie

Gelem, gelem

Gelem, gelem lungone dromença

Maladilem baxtale romença

A, roma!le, kaqar tume aven,

E caxrença, bokhale ćhavença?

Sasas vi man bari familia,

Mudardǎs la i kali legia.

Sarren ćhindăs, vi romen vi

romnĕn,

Maśkar lenqe vi tikne ćhavorren.

Putar, Dev!a, te kale udara,

Te śaj dikhav mirre familia.

Palem ka źav lungone dromença,

Thaj ka phirav baxtale romença!

Opre, rom!a, si vaxt akana,

Ajde mança sa e lumăqe roma!

O kalo muj thaj e kale jakha,

Kamava len sar e kale drakha.

Umblam, umblam

Umblam, umblam pe drumuri
lungi,

Am întâlnit romi fericiţi.
Ah, romilor, de unde veniţi

Cu corturile şi cu copiii înfometaţi?

Am avut şi eu familie mare,
Mi-a ucis-o legea cea neagră.

Pe toţi i-a ucis, pe bărbaţi şi pe
femei,

Între ei şi pe copilaşi.

Deschide-ţi, doamne, porţile cele
negre

Şi-mi pot vedea familia.
Iarăşi să merg pe drumurile lungi,

Să întâlnesc romi fericiţi.

Sus, romilor, este timpul vostru,
Haideţi cu mine, romi din întreaga

lume!
Gura cea neagră şi ochii cei negri
Şi voi iubi precum strugurii cei

negri.

Buletine pentru tinerii care au
împlinit 14 ani
MONICA-OTILIA DAVID

În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei şi
pentru buna organizare şi desfăşurare a recensământului
populaţiei şi al locuinţelor, invităm toate persoanele care au
împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de identitate, precum
şi pe cele ale căror acte de identitate au termenul de
valabilitate expirat, să se prezinte la Compartimentul
Evidenţa Persoanelor din P-ţa J.C. Drăgan nr. 5 Lugoj (sediul
Poliţiei Municipiului Lugoj), pentru a solicita eliberarea
cărţilor de identitate. Termenul de soluţionare a cererilor
pentru eliberarea cărţii de identitate este de până la 30 de
zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.

PROGRAM DE RELAŢII CU PUBLICUL:
- Preluare acte pentru cărţi de identitate:
Luni, marţi, joi şi vineri 10.00 - 14.00; 
Miercuri 10.00 - 17.00;
- Eliberare acte:
Luni, marţi, joi şi vineri 8.30 - 10.00;
Miercuri 8.30 - 10.00 şi 14.00 - 17.00;
- Program casierie (în sediul Primăriei Municipiului Lugoj):
Luni, marţi şi joi 8.00 - 15.00,
Miercuri 8.00 - 15.00 şi 15.30 - 17.00,
Vineri 8.00 - 14.00

Viitorul verde la Lugoj
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean a salutat iniţiativa a 20 de tineri
lugojeni care au înfiinţat recent o asociaţie sub numele de
„Viitorul Verde”: „Doresc să salut această iniţiativă, prin care
tinerii vor avea o colaborare cu Primăria Municipiului Lugoj,
în vederea înfrumuseţării şi igienizării spaţiilor verzi din
municipiu. Asociaţia îşi propune, de asemenea, educarea şi
sensibilizarea tinerilor şi părinţilor acestora, asupra
problemelor de mediu la nivelul municipiului”, a menţionat
Francisc Boldea, primarul Municipiului Lugoj.

MARIA ELENA STĂMUREAN

Conform Legii 448/2006,
republicată în 2008, persoanele
cu handicap au obligaţia:

a) să se prezinte din oficiu pen -
tru evaluare/reevaluare la struc -
turile competente în do me niu;

b) să se prezinte din oficiu
pentru reevaluare la comisiile de
evaluare pentru încadrarea în
grad şi tip de handicap, cu cel
putin 30 de zile înainte de ex pi -
rarea termenului de valabilitate al
certificatului de încadrare în grad
şi tip de handicap;

c) să se prezinte pentru re e va -
luare, la solicitarea struc turilor
com petente în domeniu, in di fe -

rent de termenul de valabilitate al
certificatului de încadrare în grad
şi tip de handicap;

d) să depună diligenţele ne -
cesare pentru a beneficia de drep -
turile prevăzute de lege;

e) să urmeze activităţile şi
ser viciile prevăzute în planul de
recuperare pentru copilul cu
handicap, respectiv în planul
individual de servicii al adultului
cu handicap;

f) să depună diligenţe pentru
în cadrarea în muncă, în condiţiile
le gii, în raport cu pregătirea, po -
sibilităţile fizice şi psihice, pe ba -
za recomandărilor comisiei cu
com petenţă în domeniu;

g) să colaboreze cu asistenţii
sociali şi echipele de specialişti,
în scopul recuperării, reabilitării,
orientării profesionale şi inte -
grării sociale;

h) să aducă la cunoştinţa Di -
rec  ţiei Generale de Asistenţă So -
cială şi Protecţia Copilului Timiş,
dar şi Direcţiei de Asistenţă So -
cială Comunitară Lugoj, în ter -
men de 48 de ore de la luarea la
cunoştinţă, orice modificare cu
privire la gradul de handicap, do -
mi ciliu sau reşedinţă, starea ma -
te rială şi alte situaţii de natură să
modifice acordarea drepturilor
prevăzute de lege.

Persoana cu handicap adultă

nu este singura în sarcina căreia
se reţin obligaţii. Persoana care
are în îngrijire, supraveghere şi
în treţinere un copil sau adult cu
han dicap are la rândul său ca
obligaţii principale:

a) să asigure creşterea şi în -
gri jirea corespunzătoare a per -
soanei cu handicap;

b) să respecte şi/sau să ur -
meze activităţile şi serviciile pre -
vă zute în planul de recuperare
pen tru copilul cu handicap, res -
pectiv în planul individual de ser -
vicii al adultului cu handicap;

c) să însoţească persoana cu
han dicap, la termenul necesar sau
la solicitare, pentru evaluare şi
ree valuare, la comisiile cu com -
petenţă în domeniu;

d) să se prezinte la solicitarea
direcţiilor generale de asistenţă
so cială şi protecţia copilului ju -
deţene, respectiv locale ale sec -
toa relor municipiului Bucureşti;

e) să colaboreze cu asistenţii
so ciali şi specialiştii care au ca
scop recuperarea, reabilitarea,
orien tarea profesională şi in te gra -
rea socială;

f) să comunice Direcţiei Ge -
nerale de Asistenţă Socială şi
Pro tec ţia Copilului Timiş, res pec -
tiv Direc ţiei de Asistenţă So cială
Co munitară Lugoj, în termen de
48 de ore de la luarea la cu noş -
tinţă, orice modificare cu privire
la gradul de handicap, domiciliu
sau reşedinţă, starea materială,
precum şi alte situaţii de natură să
modifice acordarea drepturilor
prevăzute de lege.

Obligaţiile persoanelor cu
handicap, ale familiei sau
reprezentanţilor legali ai
persoanelor cu handicap

Cursuri pentru poliţiştii locali
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Angajaţii nou înfiinţatului serviciu de Poliţie Locală vor
urma un program special de pregătire. „În urma discuţiilor
purtate cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi
Internelor, cursurile de pregătire vor dura 3 luni. Primul
compartiment este cel al Siguranţei Rutiere, urmat de
Compartimentul pentru Intervenţii Rapide”, a precizat
Francisc Boldea, primarul Municipiului Lugoj. Cursurile se
vor desfăşura la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii
Cadrelor Jandarmi „Eftimie Murgu” Lugoj.
Poliţia Locală va avea 50 de angajaţi, dintre care 46
funcţionari publici, iar alţi 4 personal contractual. Conform
organigramei, vor fi trei funcţii de conducere, iar restul
funcţii de execuţie.
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Executivul lugojean a elaborat
recent un proiect integrat de
dezvoltare urbană pe următorii 3 ani

Proiectul este structurat
pe 3 nivele: nivelul de
infrastructură urbană,

cel de infrastructură socială şi
un nivel de infrastructură de
afaceri în zona industrială
Timişoarei şi în zona Tapiei. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

„În ceea ce priveşte in frastructura
urbană, ne propunem continuarea
lucrărilor de rea bilitare a străzilor
din oraş, mai ales a celor de la
periferie, pre cum şi continuarea
lucrărilor de reabilitare a reţelei
de ali mentare cu apă. În urma
discuţiilor purtate cu conducerea
Hidroconstrucţia, o echipă de 28
de oameni este prezentă la Lugoj
pentru a face legătura între
căminul de pe strada Făgetului şi
casele din zonă, precum şi în alte
zone din oraş (străzile
Brânduşelor, 13 Decembrie, până
în cartierul Micro I). Ne
propunem ca până în această
toamnă să alimentăm toate
Microraioanele. Vor fi echipe de
lucru formate din 100 de
muncitori, astfel încât lucrările să
fie finalizate cât mai repede
posibil. Aceste lucrări au fost deja
finalizate pe strada Hezerişului”,
a declarat Francisc Boldea, pri -
marul Municipiului Lugoj. 

Transport public modern şi
piste pentru biciclişti
În acelaşi context se înscriu ac -
ţiunile de modernizare a spaţiilor
destinate transportului public în
cartierele de la periferia oraşului
– cartierul Josif Con stantin Dră -
gan, localităţile Măguri, Tapia şi
zonele Heren deşti, respectiv
Balta Lată. Împreună cu so -
cietatea Meridian 22, vor fi luate
măsuri de îm bunătăţire a trans -
portului public, urmând să fie
stabilite staţiile şi un orar al mi -
crobuzelor.

Un alt punct vizat este
modernizarea trotuarelor de la
periferia oraşului, în acest an
urmând să fie reabilitată o
suprafaţă de 15.000 mp. Vor fi
amenajate, de asemenea, noi
parcări, începând cu cartierele
Cotu Mic, Ştrand, Ţesători,
Micro IV etc. Acelaşi plan
cuprinde modernizarea sema foa -
relor şi a intersecţiilor, fiind deja
demarate lucrările de moder -
nizare a intersecţiei din zona
Unic. A fost organizată şi licitaţia
pentru amenajarea sensului
giratoriu de pe strada Huniade,
dar, din păcate, nu s-a înscris
nicio firmă. 

Tot la capitolul circulaţie pe
drumurile publice, vor fi instalate

calmatoare pe strada Tapiei, după
ce restul calmatoarelor au fost
deja instalate la sfârşitul săp -
tămânii trecute. Va fi demarată şi
construcţia noului pod pietonal şi
se vor amenaja piste pentru
biciclişti pe câteva tronsoane ce
vor cumula 7 – 10 km. 

Noi locuinţe ANL, tichete
sociale şi burse pentru elevii
lugojeni
În ceea ce priveşte infrastructura
socială, a fost alocată o sumă
importantă de bani pentru
dezmembrarea terenului de pe
strada Timişoarei, astfel încât să
poată fi atribuite parcele de teren
pentru construcţia de locuinţe
sociale. De asemenea, în urma
discuţiilor purtate cu re pre -
zentanţii Ministerului Apărării
Naţionale, vor demara şi lucrările
de construcţie a 150 de noi apar -
tamente ANL. În acelaşi timp, va
continua acordarea tichetelor
sociale pentru vârstnici, urmând
ca valoarea acestora să crească în
următorii ani. Începând cu luna
decembrie vor fi acordate şi
bursele municipale pentru elevi şi
se vor acorda în continuare pre -
mii de excelenţă şi fidelitate. În
acest an, în august, festivitatea de
premiere a vârstnicilor va fi una

deosebită, întrucât va fi sărbătorit
un lugojean care împlineşte 100
de ani. În urma discuţiilor purtate
cu pen sionarii, a fost creată şi
Asociaţia Pensionarilor din Lu -
goj, care îşi va începe activitatea
în luna iunie. De asemenea,
construcţia de locuinţe ANL şi
atribuirea terenurilor pentru case
vor continua după un nou sistem
care va fi implementat în această
perioadă.

Acelaşi proiect de dezvoltare
prevede îmbunătăţirea aspectului
zonei centrale, amenajarea aleilor
pietonale de pe malurile Ti -
mişului, reluarea planului con -
ceput în colaborare cu Ministerul
Mediului de înfiinţare a unui nou
parc pe o suprafaţă de 20.000 mp,
reabilitarea unor clădiri, precum
şi înlocuirea acoperişurilor de
azbociment pentru clădirile din
oraş, mo dernizarea unor unităţi
de învăţământ din oraş etc. 

„Cred că prin toate acestea se
va îmbunătăţi imaginea oraşului,
dar şi calitatea vieţii din Lugoj,
mai ales că a fost demarat şi
proiectul de amenajare a unui
parc fotovoltaic”, a concluzionat
edilul-şef. 

La nivelul municipiului
sunt în desfăşurare
lucrări de investiţii în 12

puncte: Staţia de Epurare,
lacul din zona fostei Baze
Hipice, străzile Brânduşelor, 13
Decembrie, Islazul Mic,
Oltului, Dimitrie Cantemir,
George Dobrin, Daniel Brocea,
în zona garajelor din cartierul
Cotu Mic, la aleea pietonală
dintre Podul Leucuţa şi Podul
CFR, respectiv la iluminatul
din Parcul Ştrand şi de pe
splaiul Coriolan Brediceanu.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În ceea ce priveşte lucrările
de asfaltare a străzilor din oraş,
cea dintâi etapă cuprinde străzile:
Dimitrie Cantemir, Daniel
Brocea, Vasile Goldiş, Vasile
Dobrin, Şirul Islazului, Bocşei,
Gheorghe Lazăr, Traian Vuia,
Olari, Margaretelor, Miron
Costin, 13 Decembrie, Oltului,
Comuna din Paris, Cassian
Munteanu, Hezerişului, Islazul
Mic, Independenţei, Timotei
Cipariu, Strugurilor şi Victoriei.
La începutul acestei săptămâni
vor fi decopertate străzile
Gheorghe Lazăr şi Hezerişului.

În paralel, se pregăteşte cea

de-a doua şi cea de-a treia etapă
de asfaltare, etape care cuprind
străzile: Ceahlăului, Astalaş,
Păun Pincio, Brânduşelor, Poa -
lele Viilor, Timişului, Nera, Paul
Chinezu, Splaiul Spor turilor,
Bojinca, Mureşului, Jabărului, 1
Mai, Cernei, Oituzului, C. D.
Loga, Cotu Mic, Romanilor,
Plopilor, Panait Cerna, Livezilor
2, Horia şi Ţesătorilor. În acelaşi
timp, a fost finalizată licitaţia
pentru repararea tuturor celorlalte
străzi asfaltate sau pavate. 

Lucrările de reabilitare a re -
ţelei de canalizare au fost fi -
nalizate pe străzile Brânduşelor
şi 13 Decembrie, următoarea
stradă pe care vor fi finalizate
aceste lucrări fiind strada Oltului.
De asemenea, sunt în plină
desfăşurare lucrările de ali -
mentare la noua conductă de apă,
pe strada Făgetului. 

În acelaşi context, au demarat
lucrările de amenajare a aleii
pietonale dintre Podul „Leucuţa”
şi Podul CFR. Au fost primite, de
asemenea, ultimele clarificări
pentru avizarea construcţiei Po -
dului pietonal dintre Ştrand şi
Piaţa Agroalimentară „George
Coşbuc”.

Investiţii în derulare în 12
puncte din municipiu

Piaţa de miei a fost deschisă
Piaţa de miei din incinta Pieţei Agroalimentare „George
Coşbuc”  a fost deschisă luni, 11 aprilie. Au fost finalizate
toate lucrările necesare şi s-au obţinut avizele, pentru ca
piaţa să funcţioneze până în data de 1 mai.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului local va lua măsuri pentru înlocuirea indicatoarelor
rutiere deteriorate din oraş. „Avem un număr foarte mare de
indicatoare distruse pe străzile Bucegi, Nicolae Titulescu,
Memorandului, Ep. Dr. Ioan Bălan, Comuna din Paris, Cernei,
Bobâlnei, Plopilor, Liviu Rebreanu, Tudor Vladimirescu, Timişoarei,
Astalaş, 13 Decembrie, Ion Popovici Bănăţanu, Insulei, Făgetului,
Caransebeşului, Narciselor, Cloşca, Timişoarei, Splaiul Tinereţii etc.”,
a menţionat Francisc Boldea, primarul Municipiului Lugoj.

Indicatoare rutiere noi 
pe străzile din Lugoj

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean s-a întâlnit la sfârşitul lunii martie cu
locuitorii cartierului Josif Constantin Drăgan: „Am discutat asupra
rezolvării unor probleme, între care plasarea containerelor, fasonarea
pomilor ornamentali, amenajarea terenului de joacă, respectiv a unui
teren de sport”, a precizat edilul-şef.

De asemenea, primarul Francisc Boldea a fost prezent în cartierul
Cotu Mic, unde a fost dată dispoziţia pentru execuţia unui proiect de
modernizare a spaţiului dintre blocurile 6, 7 şi 8, şi au fost înlocuite
tablourile de distribuţie aflate într-o stare avansată de degradare. 

În acelaşi context, şeful executivului local a precizat faptul că a fost
de marat proiectul pentru modernizarea cartierului Ţesători. „În urma de -
pla sării efectuate la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, am
primit 500.000 lei, pentru construcţia de locuinţe sociale, bani cu care
vom mări bugetul pe acest an la capitolul investiţii”, a mai spus edilul-şef. 

Modernizări în cartierele lugojene



M o n i t o r u l  d e  L u g o j aprilie 2011

În anul 2001, doamnei
Anita Osterloh i se acordat
TITLUL DE CETĂŢEAN

DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI Lugoj,
pentru întreaga activitate
caritabilă depusă în sprijinul
municipiului.

RAMONA ŢĂRANU

Doamna Anita Osterloh s-a
născut în anul 1939 în oraşul
Varel din Germania, unde
trăieşte şi în prezent. Timp de 16
ani a ocupat funcţii onorifice şi
administrative, gestionând şi
organizând activităţile Societăţii
de Artă şi Ştiinţă din Varel, iar 8
ani a ocupat funcţia de vi ce -
preşedinte al Crucii Roşii din
acelaşi oraş. De asemenea, a
activat în cadrul operei diaconice
„A jutor de viaţă pentru oamenii
nea jutoraţi”. Este conducătorul
Aso ciaţiei "Rumänienhilfe Va -
rel" care ajută dezinteresat oraşul
Lugoj. 

Dintre numeroasele acţiuni
u manitare organizate de către
doam na Anita Osterloh, ai căror
bene ficiari au fost cetăţenii lu -
gojeni, se pot menţiona: finan -
ţarea construcţiei Casei de Bă -
trâni „Anitaheim”, finanţarea ex -
tin derii şi modernizării Şcolii de
Mu zică şi Arte Frumoase din
Lugoj, contribuţia la mo der ni za -
rea Creşei Mondial şi dotarea
acesteia, dotarea Creşei nr. 3,
con tribuţia la modernizarea gră -
di niţei din Cartierul „J. C. Dră -
gan”. 

Pentru meritele sale deo se bi -

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI 

Doamna Anita Osterloh,
director al Asociaţiei
Rumänienhilfe

te în ajutorarea Lugojului, prin
Hotărârea nr. 80 din 31 mai 2001,
Con siliul Local al Municipiului
Lu goj a acordat doamnei Anita
Os terloh titlul de „Cetăţean de O -
noa re al Municipiului Lugoj”. În
da ta de 15 septembrie 2001,

Con siliul Local al Municipiului
Lu goj s-a întrunit în şedinţă fes -
ti vă cu ocazia înmânării Di plo -
mei de Cetăţean de Onoare, fiind
pentru prima dată când o a se me -
nea distincţie a fost decernată
unui ce tăţean străin.

Primăria Muncipiului
Lugoj, Consiliul Local
Municipal Lugoj,

Consiliul Judeţean Timiş şi
Biblioteca Municipală Lugoj
organizează, în cadrul
Festivalului “Lucian Blaga”
Lugoj 2011, ediţia a XVII-a,
Concuruls de Poezie, ediţia a
VIII-a, deschis tuturor elevilor,
creatori de poezie, cu vârsta
cuprinsă între 12 şi 19 ani. 

ADRIANA WEIMER

Concursul de Poezie este
organizat pe două secţiuni de
vârstă (12–15 ani şi 16–19 ani) şi
se desfăşoară după următorul
regulament: poeziile trimise, în
număr de maximum 5 (cinci),
trebuie să fie dactilo gra fiate/lis -
tate, fiecare în câte 5 (cinci)
exemplare; fiecare exemplar tre -
buie să aibă acelaşi Motto;
acelaşi Motto trebuie să fie scris
şi pe plicul care conţine datele

personale ale elevului/elevei:
data naşterii, adresa, şcoala,
clasa, telefonul, dacă a mai
publicat poezii şi unde a mai
publicat, premiile obţinute.
Poeziile dactilografiate şi plicul
cu datele personale se vor pune
toate într-un plic A4 şi se vor
trimite pe adresa poştală:
Biblioteca Municipală Lugoj, Str.
Ion Creangă Nr.1, Lugoj, Cod
305500, Jud. Timiş. 

Poeziile şi datele personale
ale elevului/elevei se pot trimite
şi în format electronic: pe un CD/
DVD sau pe adresa de e-mail:
biblioteca_lugoj@yahoo.com,
astfel: se salvează poeziile şi
datele personale în 2 fişiere tip
document (Poezii.doc; Date
personale.doc); ambele fişiere
trebuie să aibă acelaşi Motto; atât
textele trimise prin poştă, cât şi
cele în format electronic trebuie
să fie redactate în Word, corpul

de literă (mărimea literei) să fie
de 14 şi fontul redactării să fie
Times New Roman CE. Plicurile,
CD/DVD-urile şi e-mail-urile cu
poeziile participante la Concursul
de Poezie şi datele personale ale
participanţilor se vor primi, pe
adresa poştală şi pe cea
electronică a Bibliotecii
Municipale Lugoj, începând cu
data de 15 aprilie 2011, până în
data de 15 mai 2011. Poeziile
premiate la Concursul de Poezie
vor fi publicate în cea de a VIII-
a plachetă/ antologie a
Festivalului “Lucian Blaga”
Lugoj 2011. Lansarea antologiei
festivalului şi înmânarea
diplomelor se vor desfăşura în
cadrul Festivalului “Lucian
Blaga” Lugoj 2011, care va avea
loc în perioada 1–10 iunie 2011,
dată care va fi publicată în mass-
media.

Festivalul “LUCIAN BLAGA” - Lugoj 2011,
ediţia a XVII-a, Concurs de Poezie

ADRIANA WEIMER

În luna martie a fiecărui an –
în 21 martie – ziua în care începe
primăvara astronomică – se
sărbătoreşte Ziua Mondială a
Poeziei (World Poetry Day),
constituită în anul 1999 de către
Organizaţia Naţiunilor Unite
pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură (UNESCO); în Franţa,
Ziua Mondială a Poeziei este
similară cu Festivalul „Primăvara
Poeţilor” („Le Printemps des
Poétes”). Ziua Mondială a
Poeziei este marcată pretutindeni
pe glob, în acest fel
recunoscându-se că iubitorii şi
creatorii de literatură – poeţii şi
scriitorii din întreaga lume, dar şi
oamenii de litere şi de cultură, şi-
au adus şi îşi aduc o contribuţie

remarcabilă la îmbogăţirea
culturii şi spiritualităţii
universale, scopul principal al
acestei acţiuni întreprinse de
UNESCO fiind şi acela de a
sprijini diversitatea lingvistică
prin intermediul poeziei.

La Lugoj, Ziua Mondială a
Poeziei a fost marcată în 22
martie 2011 (pentru a nu se
suprapune evenimentului similar
desfăşurat la Timişoara),
eveniment cultural organizat de
Cenaclul & Revista “Banat”
Lugoj (redactor şef, criticul
literar Dorin Murariu), Şcoala de
Arte Frumoase “Filaret Barbu”
Lugoj – “Cercul de lectură”
(coordonator prof. Dorin
Murariu), Biblioteca Municipală
Lugoj, Casa de Cultură a

Sindicatelor Lugoj. Această
deosebită manifestare culturală –
Ziua Mondială a Poeziei – a fost
sărbătorită, la Lugoj, în Sala
Festivă a Şcolii de Arte Frumoase
“Filaret Barbu”, printr-un recital
de poezie din lirica bănăţeană
contemporană – poezie de Ioan
Ardeleanu, Robert Şerban,
Octavian Doclin, Gheorghe Azap
– în lectura lui Dorin Murariu şi a
elevilor Patricia Drăghici, Maria
Neag, Flavius Costi şi Alina
Paulescu (membri ai “Cercului
de lectură” al Şcolii de Arte
Frumoase “Filaret Barbu”) – un
recital de poezie, creaţie proprie,
oferit de poeţi lugojeni –
Constantin Buiciuc, Adriana
Weimer, Ionel Panait, Georgia
Miculescu, Maria Rogobete,

Nicolae Toma, Gheorghe
Busuioc – şi un superb recital de
muzică susţinut de talentaţi elevi
ai şcolii gazdă – Elisabeth
Ciortuz şi Denisa Dragoescu
(vioară) şi Cristina Temu (pian) –
coordonaţi de profesorii Raluca
Micăluş, Valentina Vasiliu,
Remus Laţa. S-a creat astfel o
frumoasă întâlnire de suflet între
poeţi şi iubitori de poezie, între
poezie şi iubitori de muzică.
Scriitorul Dan Floriţa-Seracin a
vorbit despre primii poeţi ai
Banatului, iar despre importanţa
şi rolul poeziei în viaţa noastră au
vorbit scriitorul Cristian Ghinea
şi Henrieta Szabo, directoarea
Bibliotecii Municipale Lugoj.

Francofonia a fost
sărbătorită şi în acest an
la Casa Româno-

Franceză a Bibliotecii
Municipale Lugoj. În perioada
24 - 25 martie au avut loc Zilele
Francofoniei, prilej cu care s-
au desfăşurat mai multe
manifestări, ce au adus în
atenţia lugojenilor limba şi
cultura franceză. 

ADRIANA WEIMER

Joi, 24 martie, prin bună vo in ţa
Centrului Cultural Francez din
Ti mişoara, a poposit la Lugoj o
expoziţie de 25 de afişe şi ilus -
traţii ale celebrului André Fran -
çois, cel care a realizat grafica a
numeroase cărţi ale marilor
scriitori francezi: Jacques
Prévert, François David. Acestea
sunt expuse la Casa Româno-

Franceză şi vor putea fi văzute
zilnic, între orele 9.00-16.00. 

Tot joi, elevi ai Colegiului
Na ţional “Iulia Hasdeu” din Lu -
goj, coordonaţi de doamna pro fe -
soară Simona Avram, au par ti ci -
pat la Ziua Filmului Francez din
cadrul Zilelor Francofoniei,
urmată de o audiţie de muzică
franceză din secolul XX. În acest
context, doamna Claudia Spitzer,
bibliotecară la Casa Româno-
Franceză şi vicepreşedintă a
Asociaţiei Francofile Lugoj, a
prezentat câteva aspecte ale

acestei colaborări româno-
franceze, cu o tradiţie de peste 20
de ani în Lugoj.

Vineri, 25 martie, a avut loc
Concursul “Le meilleur franco -
phone” pe teme de cultură şi civi -
lizaţie franceză, la care au par ti ci -
pat elevi de la şcolile lugojene:
Şcoala Generală cu Clasele I-
VIII “Eftimie Murgu”, coor -
donaţi de doamna profesoară
Mar cela Balint, şi Şcoala Ge ne -
rală cu Clasele I-VIII Nr. 3, coor -
donaţi de doamna profesoară
Nina Molnar.

Zilele Francofoniei la Lugoj

Ziua Mondială a Poeziei / World Poetry Day /
Le Printemps des Poètes

Poliţia politică incompatibilă 
cu titlul de Cetăţean de Onoare
ANDREEA MĂRGINEANŢU 

Ca urmare a materialelor apărute în presă în ultima perioadă,
şeful executivului lugojean are în vedere posibilitatea retragerii
titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Lugoj, domnului
Nicolae Breban. 

„În conformitate cu Regulamentul de acordare a acestei
distincţii, una dintre condiţiile obligatorii este ca persoana
respectivă să nu fi făcut poliţie politică. În cazul în care vom primi
o adresă oficială prin care ni se comunică faptul că un Cetăţean de
Onoare al Lugojului a făcut poliţie politică, voi propune Consiliului
Local retragerea acestei distincţii”, a subliniat primarul Francisc
Boldea.

Proiectul „Pod peste râul Timiş” care face legătura dinte Cartierul
Ştrand şi Piaţa „George Coşbuc”, iniţiat de executivul lugojean, a primit
re cent toate aprobările necesare, iar în perioada următoare va fi
organizată li citaţia pentru execuţia acestuia. Totodată, a fost finalizată
licitaţia pentru rea bilitarea clădirii Bibliotecii Municipale. În acelaşi
context, edilul şef s-a întâlnit cu proiectanţii sosiţi de la Ministerul
Mediului pentru a discuta des pre modernizarea malurilor Timişului:
„După modelul dintre Ştrand şi Podul de Fier, vom continua reabilitarea
spre Podul de Beton şi, mai apoi, până la Pasarela „Leucuţa”. Este o
lucrare foarte grea, s-au dislocat circa 40.000 tone de material, întrucât
în zona Podului de Fier adâncimea apei este de peste patru metri”, a
menţionat Francisc Boldea, primarul Mu ni ci piu lui Lugoj.

Un nou pod peste Timiş 
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ANDREEA MĂRGINEANŢU

Consiliul de Administraţie al
Spitalului Municipal s-a întrunit
la sfârşitul lunii trecute, la
şedinţă fiind prezent şi şeful
executivului local. „Aşa cum
ştiţi, Casa de Asigurări de
Sănătate nu încheie contractele
pe acest an până în luna iunie,
întrucât nu sunt clasificate
spitalele pe categorii. Spitalul
nostru se încadrează între
categoriile 3 şi 4 din 5 posibile.
Categoria 4 nu ne satisface,
întrucât se apropie de un spital
orăşenesc, iar fondurile primite
ar fi prea mici. De aceea, ne
luptăm acum să ajungem un
spital de gradul 3. Pentru aceasta
trebuie însă îndeplinite mai
multe condiţii, dintre care două
se referă la o investiţie rapidă:
achiziţionarea unui aparat de
radio-diagnostic digital, care
costă 194.350 Euro, precum şi

Burse municipale pentru elevii lugojeni Noi investiţii la Spitalul Municipal

reabilitarea şi recom par ti men ta -
rea Secţiei de Obstetrică-Gi ne co -
lo gie, lucrări în valoare 109.834
Euro. Va trebui amenajată aici o a
doua sală de operaţie, precum şi

o sală de aşteptare”, a precizat
Francisc Boldea, primarul Mu ni -
cipiului Lugoj. Tot la spital, este
necesară modernizarea Secţiei de
Dializă. 

Continuare 
din pag. 1

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Activităţile extraşcolare care
se vor lua în considerare sunt:
activităţi de tip comunitar (par te -
ne riate cu centre de plasament
sau cămine de bătrâni, activităţi
eco logice, proiecte de protecţie
ci vilă, proiecte împotriva con su -
mului de droguri sau a abu zu ri -
lor, proiecte pentru siguranţă ru -
tieră etc.), activităţi cultural-ar -
tis tice (teatru, publicaţii sau cer -
curi de pictură, sculptură, dan -

suri etc.) şi activităţi sportive.
„Vreau să subliniez faptul că nu
va fi admisă în program nicio
şcoa lă care nu desfăşoară acti vi -
tă ţi sportive la cel puţin patru dis -
ci pline dintre următoarele: han d -
bal, fotbal, volei, baschet sau
atle  tism. Activităţi sportive mai
pot fi desfăşurate în domeniile
dans mo dern sau dans sportiv”, a
menţionat domnul primar.

Punctajul copiilor pentru ob -
ţi nerea burselor civic-culturale se
va calcula astfel: 75% media ge -
ne rală pe semestrul anterior şi
25% activităţile extraşcolare.
Pen tru bursele sportive ponderea

va fi: 50% media generală pe se -
mes trul anterior şi 50% acti vi -
tăţile sportive. 

„Vom organiza o dezbatere
publică cu toate cadrele didactice
interesate, pentru că trebuie să
încurajăm educaţia copiilor, nu
doar cea formală, ci şi cea
nonformală, în afara şcolii. Chiar
dacă se va cheltui o sumă
importantă de bani în acest scop,
cred că acest lucru este absolut
necesar”, a concluzionat edilul-
şef. Suma totală alocată în acest
scop este de aproximativ 150.000
lei anual.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Executivul lugojean va iniţia în
scurt timp un proiect de hotărâre
privind controlul reproducerii
câinilor de pe domeniul public şi
privat. „În acest moment au fost
sterilizaţi toţi câinii fără stăpân din
oraş, au mai rămas doar cei cu
stăpân. Prezenta hotărâre re gle -
mentează măsurile necesare în

vederea controlului reproducerii
tuturor câinilor de pe domeniul
public şi privat. Totodată, facem
demersuri pentru constituirea unui
grup de voluntari, care, pe lângă
medicii veterinari, să sprijine
acţiunea. Deţinătorul oricărui câine
va avea obligaţia de a steriliza
animalul cu vârsta de peste 6 luni,
cu excepţiile prevăzute în
legislaţie”, a precizat edilul-şef.

Măsuri pentru reducerea
numărului de câini fără stăpân

Deţinătorul unui câine are dreptul
să refuze sterilizarea animalului, în
situaţia în care medicul veterinar
constată că nu poate fi sterilizat sau
în cazul în cazul în care animalul
este destinat reproducerii.

Primarul şi-a
prezentat
raportul 
de activitate
ANDREEA

MĂRGINEANŢU

În cadrul şedinţei
ordinare a Consiliului
Local din data de 31
martie, Francisc
Boldea, primarul
municipiului Lugoj a
prezentat consilierilor
raportul de activitate
pe anul 2010. „Este un
raport structurat pe
domenii de investiţii,
cuprinzând toate
realizările, între care:
investiţii în
infrastructura rutieră,
infrastructura
edilitară, reabilitarea
termică a blocurilor,
modernizarea
iluminatului public,
arhitectural şi festiv,
preluarea Spitalului
Municipal, finalizarea
Bazarului, activităţile
sociale destinate
vârstnicilor şi copiilor
etc.” Toţi cei interesaţi
pot consulta raportul
de activitate la
avizierul din incinta
Primăriei Municipiului
Lugoj sau pe adresa de
internet a instituţiei –
www.primarialugoj.ro
sau www.lugojul.ro.

ANDREEA
MĂRGINEANŢU

Curăţenia de pri mă -
vară, desfăşurată în acest
an sub sloganul „Acasă la
ce tăţean”, a fost des -
făşurată de Primăria Mu -
nicipiului Lugoj, în co la bo -
rare cu societatea lo cală de
salubrizare „Sal prest”. De -
rulată pe par cursul a două
săptămâni, ac ţiunea a fost
considerată un real succes.
Conform infor ma ţii lor
furnizate de Mircea Ghera,
directorul „Sal prest”, au
fost sa lu bri zate toate
zonele cu pro bleme din
oraş şi s-au co lectat 1.900
de metri cubi de de şeuri (în
special ma terial ve  getal şi
mobilier), din care 900 de
metri cubi în pri ma etapă şi
1.000 de me tri cubi în
etapa a doua. Totodată, au

S-a încheiat curăţenia de primăvară

fost colectate şi peste 2.700 de
ki lo gra me de de şeuri electrice,
elec tronice şi elec trocasnice
(peste 700 de ki lograme în pri -
ma etapă şi 2.000 de kilo -
grame în etapa a doua).

„Doresc să le mulţumesc
lugojenilor pentru atitudinea
lor, aceea de a înţelege că

prin această activitate dorim
să evităm deponeele clan des -
tine pe spaţiile verzi din mu -
ni cipiu. Subliniez faptul că, la
groapa  de gunoi a oraşului,
cetăţenii pot depune, gratuit,
orice resturi menajere”, a
subliniat Francisc Boldea,
primarul Municipiului Lugoj.

Lugojul prezentat oamenilor 
de afaceri din Banat
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Primarul Lugojului, Francisc Boldea, a participat
joi, 14 aprilie, la o întâlnire cu oamenii de afaceri
din Banat, la invitaţia primită din partea
Consulatului Germaniei la Timişoara, respectiv
din partea domnului Klaus Cristian Olasz. Cu
acest prilej, edilul şef a prezentat participanţilor
oportunităţile de afaceri din municipiul Lugoj,
alături de o scurtă prezentare a oraşului, cu scopul
atragerii de noi investitori germani în municipiul
de pe Timiş. „Menţionez că şi celelalte legături cu
firme care au investit la Lugoj în ultima perioadă
s-au materializat pe baza sprijinului primit din
partea Consulatului German la Timişoara, creând
astfel peste 400 de noi locuri de muncă. De aceea,
aş dori să mulţumesc domnului consul pentru
foarte buna colaborare de până acum”, a declarat
şeful executivului lugojean.

Pregătiri pentru Paşte

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Încă din cursul lunii martie,
angajaţii Serviciului Sere şi Spaţii
Verzi lucrează 6 zile pe săptămână,
inclusiv sâmbăta, pentru a curăţa şi
înfrumuseţa oraşul în aşteptarea
Sărbătorilor Pascale. Astfel, sunt
vopsite scuarurile din intersecţii,
bordurile, trotuarele, trecerile de
pietoni etc. De asemenea, în aceste
zile se amenajează Târgul de Paşti,
pe Platoul Casei de Cultură a
Municipiului.
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Sunt membru al Consiliului
Local Municipal Lugoj din data
de 29 iulie 2010, dată la care am
fost validat prin Hotărârea CLML
nr.103/29.07.2010.

În cadrul Consiliului Local
activez în următoarele comisii:

� comisia juridică de
disciplină, muncă, protecţie
socială, de apărare a ordinii
publice, respectarea drepturilor
omului şi libertăţilor cetăţeneşti;

� comisia de validare;
� comisia de atribuire a

locuinţelor;
� comisia de soluţionare

a contestaţiilor;
� reprezentant al CLML

în Consiliul de administraţie la
Grupului Şcolar „Ştefan
Odobleja”;

� reprezentant al CLML
în Comisia privind calitatea
învăţământului la Grup Şcolar
„Aurel Vlaicu”.

În perioada august -
decembrie 2010 am participat la
toate şedinţele de comisie şi la
toate şedinţele CLML, fiind
absent doar la o şedinţă
extraordinară şi de asemenea am
luat parte la toate manifestările
organizate de către CLML. În
luna septembrie am reprezentat
CLML la manifestarea
“Sărbătoarea Culesului de Vii –
Balul Strugurilor” care a avut loc
în oraşului înfrăţit Vârşeţ, la
invitaţia primarului din acest
oraş. Am participat la toate
şedinţele comisiei de atribuire a
locuinţei având şi o propunere de

modificare a regulamentului de
atribuire a locuinţelor din fondul
locativ de stat. În calitate de
reprezentant al CLML în
Consiliul de Administraţie a
Grupului Şcolar „Ştefan
Odobleja” am participat la
şedinţele de C.A. Am luat parte la
o avarie la magistrala de apa
potabilă a oraşului din zona
FMN, unde am discutat cu
directorul S.C. „Meridian 22”
S.A. Lugoj.

Am fost iniţiator la două
proiecte de hotărâre, în coautorat
cu colegii din consiliu, şi care s-
au concretizat în hotărâri de
consiliu respectiv: HCL nr.
131/31.08.2010 privind
înlocuirea unui membru în
Consiliul de Administraţie la S.C.
“Meridian 22” S.A. şi HCL nr.
166/28.10.2010 privind
desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al Municipiului
Lugoj în consiliul de

administraţie al Spitalului
Municipal Lugoj. De asemenea
am avut două interpelări la adresa
domnului primar. 

În cadrul grupului de lucru a
consilierilor PD-L am participat
la toate şedinţele, având un
contact direct cu cetăţenii. În
perioada lunilor august am avut
întâlniri cu cetăţenii din cartierul
Cotu-Mic şi cartierul Micro II.
Am participat la şedinţa de sfârşit
de an la CSM Lugoj.

În scurta perioadă de când
activez în calitate de consilier
local nu am avut interese
personale şi de grup. 

În încheiere, vreau să asigur
cetăţenii că pot avea în mine un
partener de dialog şi voi putea fi
contactat pentru eventualele
probleme la sediul PD-L din piaţa
Iosif Constantin Drăgan nr. 10,
tel. 0256-352188.

Consilier local, psih.
Anucin Bogo Octavian

Consiliul Local al Municipiului Lugoj
Anucin Bogo Octavian
Consilier local în cadrul grupului de consilieri al PD-L

RAPORT DE ACTIVITATE

HOTĂRÂREA
privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2011
Nr. 56 din 07.03.2011

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 15.027 din

03.03.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din

15.02.2011 privind aprobarea bugetului local pe anul 2011;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe

anul 2011;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2011,

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se

încredinţează Direcţiei Economice.

HOTĂRÂREA
privind completarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 157 din 30.09.2010
privind avizarea taxelor şi tarifelor

practicate de unităţile învăţământului
preuniversitar de stat, pentru anul

şcolar 2010 – 2011
Nr. 59 din 31.03.2011

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Adresa Grupului Şcolar “Ştefan Odobleja” nr.

15.145 din 03.03.2011;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 18.423 din

15.03.2011;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.1

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală -
republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală – republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. - Poziţia nr. 5. Centrul Financiar Grup Şcolar “Ştefan

Odobleja” din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din
30.09.2010 privind avizarea taxelor şi tarifelor practicate de
unităţile învăţământului preuniversitar de stat, pentru anul şcolar
2010 – 2011 se completează cu următorul cuprins :

“Închiriere locuinţe – 2,50 lei/m.p./lună”
Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se

încredinţează Centrului Financiar Grup Şcolar “Ştefan Odobleja”.

HOTĂRÂREA
privind participarea Consiliului Local

al Municipiului Lugoj în calitate de
cofinanţator la tipărirea unor lucrări

Nr. 66 din 31.03.2011

Art. 1. - (1) Se aprobă participarea Consiliului Local al
Municipiului Lugoj în calitate de cofinanţator la tipărirea unor
lucrări, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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

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

Anexă la HCL nr. 66 din 31.03.2011

Art. 1. – (1) Se acordă scutirea 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.

(2) Scutirea se va acorda în baza Procedurii de acordare a
înlesnirilor la plata accesoriilor datorate bugetului local pentru
neplata la termen a impozitelor, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciului Impozite şi Taxe.

Anexă la H.C.L. nr. 62 din 31.03.2011

PROCEDURA DE ACORDARE A ÎNLESNIRILOR LA PLATA
ACCESORIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL
PENTRU NEPLATA LA TERMEN A IMPOZITELOR ŞI
TAXELOR

La cererea temeinic justificată a contribuabililor persoane fizice,
care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor datorate
bugetului local, pentru care s-au calculat accesorii, se acordă înlesniri

la plata acestora.
Creanţele bugetare accesorii, vor fi scutite la plată dacă debitorii,

persoane fizice, care au depus cererea au plătit integral până la data
depunerii cererii inclusiv, impozitele şi taxele restante.

Cererea motivată va fi depusă la Serviciul Impozite şi Taxe la
care se vor anexa următoarele:

- dovada achitării impozitelor şi taxelor restante;
- dovada veniturilor realizate în luna precedentă depunerii cererii; 
- dovada stării de sănătate, dacă este cazul, sau orice alt document

pentru dovada sau întărirea motivaţiei cererii de scutire.
Cererea va fi transmisă Direcţiei de Asistenţă Socială

Comunicare care, în termen de 10 zile va transmite Serviciului
Impozite şi Taxe ancheta socială.

În urma analizei se va întocmi un referat, care va fi supus
aprobării Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

În baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lugoj de
aprobare a scutirii la plata accesoriilor aferente impozitelor şi taxelor
restante, Serviciul Impozite şi Taxe va proceda la scăderea din
evidenţele fiscale a acestora şi înştiinţarea contribuabilului.

HOTĂRÂREA
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. 62 din 31.03.2011

HOTĂRÂREA
privind aprobarea agendei acţiunilor cultural - educative pe anul 2011, propuse

pentru a fi cofinanţate din bugetul local 
Nr. 63 din 31.03.2011

Art. 1. - (1) Se aprobă agenda acţiunilor cultural - educative pe anul 2011, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii.
Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice şi Biroului Management, Proiecte, Programe.

Anexă la H.C.L. nr. 63 din 31.03.2011
Agenda acţiunilor cultural-educative pe anul 2011 finanţate din bugetul local

Nr. crt. Acţiunea cultural-educativă Data Organizatori Suma alocată

1. Organizarea Zilei Internaţionale a Romilor Aprilie Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 Măguri 9.500 lei

2. Organizarea Concursului Naţional de Soft „Grigore
Moisil” ediţia a XVIII-a

Mai Clubul Copiilor 3.400 lei

3. Organizarea Rugii copiilor romi Mai Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 Măguri 9.500 lei

4. Organizarea Zilei Copilului Iunie Clubul Copiilor 9.500 lei

5. Organizare manifestări Ziua Eroilor Iunie Asociaţia Municipală „Cultul Eroilor” 4.000 lei

6. Organizare Expo Chinologică Iunie Asociaţia Chinologică Lugoj 3.000 lei

7. Dezvelire placă memorială Traian Vuia Iulie -
August

Asociaţia cultural-ştiinţifică „Pasărea
Măiastră”

6.000 lei

8. Organizare „Toţi copiii au dreptul la Moş Crăciun” Decembrie Asociaţia Handicapaţilor Fizic Lugoj 9.500 lei

9. Organizarea manifestărilor prilejuite de Ziua
Lugojului

Decembrie Asociaţia „16-21 Decembrie 1989” – Lugoj 50.000 lei

10. Organizarea Galei Premiilor de Excelenţă Decembrie Fundaţia Europeană Drăgan 10.000 lei

Nr.
crt.

Titlul lucrării Autorul
lucrării

Suma
alocată

1. Venerând trandafirul
presat într-o carte

Muntean
Ciprian

1.300 lei

2. Tenebre şi asceză în
opera lui Tudor Arghezi

Iakab Ela Emilia 1.000 lei

3. Peripeţiile hamsterului
Şumi

Roşca Denisa 3.000 lei

4. La căsuţa părintească Peia Ioan 2.000 lei
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ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ţa.

Victoriei, nr. 4, anunţă intenţia de scoatere la licitaţie in
vederea concesionării, a amplasamentelor disponibile
(până la boxa 63) în suprafaţă de 18,15 mp fiecare, situate
in Lugoj, cartier Cotu Mic, cuprinse in C.F. 10515 L.R.,
nr.top. 3753/b/2, 3757/2, în vederea construirii de garaje
zidite cu caracter definitiv. 

Durata concesiunii este de 25 de ani. 
Data licitaţiei - deschiderea ofertelor: 04.05.2011,

orele 14.00. 
Data şi ora de primire a ofertelor (înscrierea):

04.05.2011, orele 10.00 - 13.00.
Preţ pornire licitaţie: 6 lei/mp/an.
Taxă licitaţie: 5 lei.
Taxă garanţie: 10 lei. 
Condiţii de participare - acte necesare privind calitatea

ofertantilor: 
- cerere înregistrată cu angajamentul scris privind

însuşirea condiţiilor de participare şi a caietului de sarcini; 
- solicitanţii vor fi numai persoane fizice; 
- adeverinţă eliberată de Primăria Lugoj din care să

rezulte că nu are datorii faţă de bugetul local, la data licitatiei; 
- domiciliul solicitantului să fie in zona cartierului

de blocuri Cotu Mic (copie BI/CI);
- solicitantul trebuie să facă dovada posesiei unui

autovehicul (copie talon nominal); 
- dovadă că solicitantul, impreună cu familia nu

deţin alt garaj (declaraţie notarială); 
- dovada achitării taxei de licitaţie, in valoare de 5

lei şi a taxei de garanţie licitaţie, în valoare de 10 lei. 
Informaţii suplimentare şi caiete de sarcini se pot

ob ţine de la Primăria Municipiului Lugoj, Com par ti -
mentul urbanism, camera 209 - 210, etaj II, telefon:
0256/353697, zilnic intre orele: 08.00 - 16.00, fax:
0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa.

Victoriei, nr. 4, cod fiscal 4527381, anunţă scoaterea la
licitaţie în vederea închirierii a unui teren situat în Piaţa G.
Coşbuc – pentru activitatea de comerţ şi alimentaţie
publică în suprafaţa de 25 mp.

Data licitaţiei: 05.05.2011, orele 11.00.
Depunerea dosarelor: 20.04.2011 – 02.05.2011
Preţul de pornire al licitaţiei este de: 1 leu/mp/zi.
Taxă licitaţie: 100 lei.
Garanţie licitaţie: 750 lei.
Condiţiile de participare: conform documentaţiei

de atribuire (caietul de sarcini).

Informaţii suplimentare şi documentaţia de atribuire
(caietul de sarcini) se pot obţine de la Primăria
Municipiului Lugoj, Birou autorizaţii, liberă iniţiativă,
comercial, contracte, camera 112, zilnic între orele 8.00 –
14.00.

ANUNŢ

Sărbătoarea
Berii la Lugoj
Primăria Municipiului Lugoj organizează în perioada

10 – 12 iunie 2011, o nouă ediţie a Sărăbătorii Berii. În
acest sens, se caută firme specializate în organizarea unor
astfel de manifestări. Selecţia participanţilor se va realiza
conform unor criterii care vor fi puse la dispoziţia celor
interesaţi. Depunerea ofertelor se face până în data de 30
aprilie 2011. Informaţii suplimentare şi documentele
necesare participării la această selecţie se pot obţine de la
Primaria Lugoj, camera 112, zilnic intre orele 8.30 –
12.00. 

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa.

Victoriei, nr. 4, cod fiscal 4527381, anunţă scoaterea la
licitaţie în vederea închirierii a unui teren situat în Lugoj,
strada Eftimie Murgu, conform Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Lugoj, nr. 95/2008, pentru
amplasarea unei terase sezoniere. 

Licitaţia va fi publică, cu plic închis.
Durata închirierii este de 5 ani.
Data licitaţiei - deschiderea ofertelor: 05.05.2011,

orele 12.00.
Data şi ora de primire a ofertelor – în două exemplare

(înscrierea): 02.05.2011, între orele 09.00 - 12.00.
Suprafaţa terenului închiriat: 100 mp.
Preţul de pornire al licitaţiei este de: 1 leu/mp./zi.
Taxa licitaţie: 500 lei.
Garanţia licitaţie: 3000 lei.
Condiţiile de participare: conform documentaţiei de

atribuire (caietul de sarcini).
Informaţii suplimentare şi documentaţia de atribuire

(caietul de sarcini) se pot obţine de la Primăria Mu ni ci -
piului Lugoj, Birou autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial,
contracte, camera 112, zilnic între orele 8.00 – 14.00.

ANUNŢ PUBLIC
MUNICIPIUL LUGOJ, anunţă publicul interesat

asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Proiectare reabilitare Piaţa G.
Coşbuc”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str.
George Coşbuc, jud. Timiş. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul ARPM Timiş, localitatea
Timişoara, B-dul L. Rebreanu, nr. 18-18A, şi la sediul
Primăriei Municipiului Lugoj, Lugoj, P-ţa Victoriei, nr.
4, jud. Timiş, în  zilele de luni-joi între orele 08ºº- 16ºº,
vineri între orele 08ºº- 14ºº.Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul ARPM Timiş.

ANUNŢ PUBLIC
MUNICIPIUL LUGOJ, anunţă publicul interesat

asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Proiectare Parcări în Cartier
Micro IV”, propus a fi amplasat în municipiul Lugoj, str.
Nera, jud. Timiş. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul ARPM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul L.
Rebreanu, nr. 18-18A, şi la sediul Primăriei Municipiului
Lugoj, Lugoj, P-ţa Victoriei, nr. 4, jud. Timiş, în zilele de
luni-joi între orele 08ºº- 16ºº, vineri între orele 08ºº- 14ºº.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
ARPM Timiş.

Este o tragedie atunci
când un incendiu lasă în
urma lui victime din

rândul copiilor. Acest lucru este
determinat de faptul că adulţii
nu-i învaţă şi nu supraveghează
suficient copiii, aceştia neştiind
cum să procedeze în cazul
izbucnirii unui incendiu.
Ţinând seama de sfaturile
următoare, veţi reuşi să vă
păstraţi familia în siguranţă.
Copiii sunt foarte curioşi când
vine vorba de foc şi flăcări. De
aceea, este esenţial să-i
avertizaţi în ceea ce priveşte
jocul cu focul şi să îi faceţi să
înţeleagă că focul poate scăpa
uşor de sub control. Nu evitaţi
să discutaţi cu copiii despre
aceste probleme sub pretextul
că acest lucru ar putea să-i
sperie. Dacă un incendiu
izbucneşte atunci când prin
preajmă nu este nici un adult,
copilul trebuie să ştie exact
cum să procedeze.

CONSTANTIN UDRESCU

Educarea copiilor privind
evitarea jocului cu focul

Cea mai bună modalitate de a
vă educa copiii în această privinţă
este prin exemplificare.

Faceţi în aşa fel încât copiii
să observe atenţia pe care o
manifestaţi atunci când gătiţi,
când aprindeţi lumânări sau când
executaţi alte activităţi cu pericol
de incendiu. Determinaţi-vă co -

piii să vă spună atunci când gă -
sesc chibrituri sau brichete. Sti -
mulaţi copiii mai mari să înveţe
co rect modul de acţiune când se
fo loseşte focul (de exemplu
aprin derea unui foc în sobă, a
ara gazului sau a unei lumânări).
Toate acestea trebuie să se des -
făşoare la început sub atenta su -
pra veghere a unui adult. Explicaţi
ado lescenţilor riscul apariţiei
unui incendiu în cazul fumatului
în locuri interzise; chiar dacă unii
nu fumează, pot participa la pe -
tre ceri unde se fumează. Lu mâ -
nările sunt adesea folosite de ado -
lescenţi, astfel că aceştia trebuie
edu caţi în ceea ce priveşte uti li -
zarea lor. Un copil poate iniţia un
incendiu în câteva momente, dar
acest lucru se poate întâmpla
numai atunci când copilul are şi
mijloacele necesare. Nu lăsaţi
niciodată copiii singuri în bu că -
tă rie atunci când gătiţi şi nu-i lă -
saţi să se joace lângă plită sau
cup tor.

Nu vă lăsaţi copiii nesu pra ve -
gheaţi în locuri cu pericol de in -
cen diu. Păstraţi brichetele şi chi -
bri turile în locuri unde nu se văd
şi în care nu pot ajunge copiii.
Păstraţi lumânările în locuri în
care nu au acces copiii. Am pla -
saţi aparatele de încălzire în lo -
curi speciale, unde nu pot fi răs -
turnate sau lovite de copii. Fo lo -
siţi prize cu protecţie împotriva
introducerii accidentale a altor
obiecte decât aparatele electrice.
În văţaţi-vă copiii cum să se com -

porte în cazul izbucnirii unui in -
cen diu.

Sfaturi pentru cei mici:
Dacă observi flăcări şi fum

anunţă imediat pe părinţi sau pe
cei din jurul tău.

Ieşi afară din apartament cât
mai urgent posibil. Mergi la unul
din vecini şi roagă-l să sune la
112. Ajută-ţi şi frăţiorii sau
prietenii de joacă mai mici pe
timpul evacuării din clădire.

Nu folosi niciodată liftul la
eva cuarea din clădire. Dacă este
mult fum, atunci înaintează în ge -
nunchi, deoarece la nivelul po -
delei este mai puţin fum. Nu te
as cunde în dulap sau sub pat.
Trebuie doar să ieşi afară şi să-i
aler tezi pe cei din jur. În cazul în
care calea de evacuare este blo -
cată, deplasează-te într-o cameră
care are fereastră. Pune pături,
cârpe sau alte materiale textile
umede la baza de jos a uşii pentru
a împiedica pătrunderea fumului
şi gazelor. Dacă ai un telefon în
ca meră, sună la 112. Dacă nu ai
te lefon în cameră, atunci des chi -
de fereastra şi strigă după ajutor.
Nu te întoarce înapoi în clădire,
nici măcar pentru animalele sau
jucăriile tale preferate. Viaţa ta e
mai valoroasa!

Reguli de prevenire a
incendiilor pentru copii

Focul nu este pentru joacă -
poate oricând să scape de sub
control.

Nu te juca cu lumânări
aprinse. Nu trage de conductorii
electrici sau de prize.

Nu atinge cratiţele care sunt la
foc pe aragaz. Nu te juca în
preajma aragazului şi nu lăsa
jucăriile în imediata apropiere a
acestuia. Nu pune pe radiatoare
sau pe lămpi, diverse haine, cârpe
sau alte lucruri care pot lua foc.
Nu te juca niciodată cu brichetele
sau chibriturile. Dacă găseşti bri -
chete şi chibrituri dă-le unei per -
soane adulte. Foloseşte aparatele
elec trocasnice doar în prezenţa
adul ţilor. Ele pot provoca arsuri
(ex.: fierul de călcat, reşoul, fier -
bătorul), sau pot conduce la in -
cendii dacă nu eşti atent (fierul de
călcat încins uitat pe ţesături). Nu
încerca singur acasă ex pe ri men -
tele pe care profesorul ţi le-a ară -
tat în clasă ori acţiuni cu focul pe
care le-ai văzut la televizor. Nu te
juca la priză. Există riscul să te
elec trocutezi. Dacă totuşi trebuie
să scoţi un aparat electric din
priză, în nici un caz să nu tragi de
cablu sau să foloseşti mâinile ude,
ci cu o mână vei ţine bine de priză,
iar cu cealaltă vei trage ştecherul.

Reţineţi:
Jocul copiilor cu focul este una

din cauzele frecvente de in cendiu. 
Mulţi copii suferă din cauza

ar surilor şi din nefericire se în -
registrează anual multe decese
ale copiilor, în urma unor in cen -
dii care au drept cauză jocul cu
focul.

Copiii şi focul
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Primăria Municipiului Lugoj anunţă suspendarea
audienţelor în perioada 18 – 29.04.2011. De asemenea, în
perioada Sărbătorilor de Paşti, Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor Lugoj va funcţiona după
următorul program: 
22.04.2011, 23.04.2011 şi 25.04.2011 – orele 09.00 – 11.00
(doar pentru înregistrarea deceselor). 
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Corul „Ion Vidu” al Casei
de Cultură a
Municipiului Lugoj,

dirijat de maestrul Remus
Taşcău, va prezenta duminică,
1 mai, ora 18.00, tradiţionalul
Concert de Paşti, eveniment

găzduit de Biserica Ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului”.

AUGUSTIN BERCEAN

Intitulat „Naşterea, Patimile şi
Învierea Domnului” şi înscris sub
semnul ciclului Pascal, concertul

va cuprinde lucrări din li teratura
muzicală românească şi uni -
versală, celebrând astfel, gra ţie
acordurilor sacre, Învierea Mân -
tuitorului nostru Iisus Hristos.
Regalul de muzică de ca li tate va
fi susţinut de soprana Mia Ioana

Concert de Sărbători al Corului
Ion Vidu: „Naşterea, Patimile şi
Învierea Domnului” AUGUSTIN BERCEAN

Toaca este o rugaciune adusă lui
Dumnezeu, marcând trecerea de
la timpul cotidian la timpul
liturgic. Bătută la diverse ore,
toaca punctează timpul de peste
zi, chemând la rugăciune şi
slujbă. Baterea în toacă, înainte
de începutul slujbei, cheamă pe
toţi creştinii în Biserică. Cântecul
toacei face legătura între pamânt
şi cer, între uman şi divin, între
ceea ce se cunoaşte şi ceea ce nu
se cunoaşte.

Manifestarea se desfăşoară în
Joia Mare, 21 aprilie, în preajma
Bisericii Adormirea Maicii
Domnului, începând cu orele
12.00, în organizarea Casei de

Cultură a Municipiului Lugoj, cu
sprijinul Consiliului Judeţean
Timiş, al Consiliului Municipal
Lugoj şi al Primăriei Mu ni ci -
piului Lugoj.

Vor fi montate un număr de
12 toace. Bătaia în toacă se face
în mod ritmic şi cu multe
întorsături muzicale, după
măiestria celui ce o bate. Toaca
va fi bătută încontinuu,
aproximativ 2 ore, de către un
număr de 50 de copii ai An -
samblului Folcloric “Lu go jana”,
dar sunt invitaţi şi mem brii
comunităţii locale, care îşi
manifestă dorinţa să aducă noi
alte ritmuri de toacă, pe care le-
au dobândit din copilărie.

Toaca la Lugoj, un
cântec al lemnului

TIBERIU OLTEANU

În jocurile de clasament ale Diviziei A1 volei
feminin, CSM Lugoj a întâlnit ocupanta locului 6,
CS Pro Volei Botoşani, consemnându-se urmă toa -
rele rezultate:
02.04.2011 - CS Pro Volei Botoşani - CSM Lugoj
3:0 (25:10;25:13; 5:17)
06.04.2011 - CSM Lugoj - CS Pro Volei Botoşani
3:0 (25:19; 25:18; 25:23)
10.04.2011 - CS Pro Volei Botoşani - CSM Lugoj
1:3 (21:25;25:17;3:25; 21:25)

Lotul utilizat de prof. Paul Bogdan şi prof.

Horvath Dorin a fost următorul: Ciobanu Larisa,
Lupescu Daniela, Canea Ionela, Smultea Andreea,
Alexandru Irina, Constantin Gabriela, Balintoni
Diana, Lungu Laura şi Marian Sorina. În urma
acestor rezultate, care constituie o premieră, dar în
primul rând o performanţă de excepţie, CSM Lugoj
întâlneşte în jocurile de clasament pentru locurile 5
- 6, CSU Medicina Târgu Mureş, cu două jocuri în
deplasare, în 16.04.2011 şi 03.05.2011 şi unul pe
teren propriu, în 30.04.2011. În funcţie de
rezultatele acestor jocuri echipa de volei feminin a
CSM Lugoj, va participa în viitoarea ediţie a Cupei
Chalenge sau a Cupei Balcanice. 

Victorie pentru voleiul lugojean

TIBERIU OLTEANU

După ce în etapa precedentă a returului Diviziei D
Timiş, CSM Lugoj a pierdut în deplasare cu scorul de
0:1 cu Spartac Gotlob, miercuri 13.04.2011, în etapa
a XXIV-a lugojenii au întâlnit pe teren propriu,
liderul clasamentului, Flacăra Făget. 

Echipa oaspete, cu mai mulţi jucători cu ex pe -
rien ţă în lot, a început jocul mai bine reuşind să des -
chidă scorul în minutul 9. Tinerii lugojeni au reuşit să
echilibreze jocul şi după o mare o ocazie a lui Onae
Tu dor (minutul 28), au reuşit să restabilească ega li -
tatea prin Teletin în minutul 29. Echipa din Făget a
început repriza secundă în forţă, reuşind să preia din
nou conducerea chiar din minutul 46. Cu toate că
echipa condusă de pe margine de prof. Jivulescu
Claudiu, a echilibrat din nou jocul, având chiar o bară
prin Stoica (minutul 62) şi o altă bună ocazie prin
Bărbulescu (minutul75), cei care au înscris au fost
din nou oaspeţii (minutul 77), stabilind scorul final 1
-  3. Pentru CSM Lugoj au evoluat: Micşa – Anghel,
Onae Horia, Alexandru, Guţiu – Teletin, Bărbulescu,
Onae Tudor (minutul 80 Dobra), Ardelean (minutul
82 Drimuş) – Ploscaru, Mladescu (minutul 55
Stoica). Antrenor: prof. Jivulescu Claudiu. 

După 24 de etape, CSM Lugoj ocupă locul 10 cu
36 puncte. Următoarea etapă CSM Lugoj întâlneşte
în deplasare, sâmbătă 16.04.2011 ora 11.00, CS Ti -
mi şul Şag, iar miercuri 20.04.2011 ora 17.00, pe Sta -
dio nul Tineretului, va primi vizita FC Auto Ti mi -
şoara.

TIBERIU OLTEANU

În prima etapă a Campionatului Naţional de lupte
libere pe echipe ce s-a desfăşurat la Sfântu Gheorghe
în perioada 09 - 10.04.2011, CSM Lugoj a obţinut
următoarele rezultate:

Categ. 55 kg.: Marin Filip – locul I şi Ursache
Sergiu – locul II

Categ. 60 kg.: Guidea Ivan – locul II
Categ. 66 kg.: Cojocaru Nicolae – locul I
Categ. 74 kg.: Tălămbăţ Anisim – locul I, Atofanei

Marius – locul II şi Şolga Lucian – locul III 
Categ. 84 kg.: Ştefan Gheorghiţă – locul I şi

Cimponeriu Valentin – locul V
Categ. 96 kg.: Ceban Nicolai – locul I
Categ. 120 kg.: Ţepeneag Cristian – locul V
În urma acestor rezultate CSM Lugoj a ocupat

locul I cu 63 puncte, urmată în clasament de CSM
Timişoara cu 60 puncte, Dinamo Braşov cu 43 puncte,
CSM Sfântu Gheorghe cu 40 puncte, CSM Târgu
Mureş cu 18,5 puncte şi CSM Călăraşi cu 10 puncte. 

Următoarea competiţie la care vor participa
luptătorii lugojeni va fi Campionatul Naţional
Individual, care se va desfăşura la sfârşitul acestei
săptămâni la Târgu Mureş.

Susţineţi fotbalul
adevărat !
TIBERIU OLTEANU

În dimineaţa zilei de duminică 17.04.2011, în jurul orei
7:00, caravana „Susţine fotbalul adevărat” a poposit la
Lu goj, în zona Stadionului Tineretului. Evenimentul
or ganizat de Federaţia Română de Fotbal, Ursus Bre -
weries şi Compania Mercury 360 Communications îşi
pro pune susţinerea adevăratelor valori ale fotbalului
ro mânesc, eliminarea violenţei pe stadioane şi re că pă -
tarea încrederii în fotbalul românesc. 

Pasiunea, devotamentul şi încrederea în acest sport
au fost demonstrate şi transmise, timp de 40 de zile, cu
aju torul a 1000 voluntari, care au mers cu mingea la
pi cior 2400 km, pornind din Timişoara şi trecând prin
Lu goj, Reşiţa, Moldova Nouă, Craiova, Slatina, Piteşti,
Târ govişte, Buzău, Brăila, Galaţi, Bacău, Piatra
Neamţ, Bistriţa, Reghin şi ajungând în Braşov la Finala
Cu pei României Timişoreana în data de 25.05.2011.

Dintre participanţi pe Drumul Mingii, amintim foş -
tii internaţionali Miodrag Belodedici, Ilie Balaci, Ro -
dion Cămătaru, Sorin Cârţu, Adrian Bumbescu, dar şi
mul te alte legende locale. Caravana a pornit la drum
în seara zilei de 16.04.2011 ora 20:00 din Timişoara,
ur mând să treacă prin Moşniţa Nouă, Albina, Che ve -
re şu Mare, Bacova, Buziaş, Sinersig, şi ajungând în ju -
rul orei 7:00 la Lugoj, în zona Stadionului Tineretului.
Prin tre participanţi s-au numărat şi următorii lugojeni:
Neam ţu Andrei (61 ani), Ivăniş Cosmin (31 ani),
Luczo Cristian (30 ani), Petriţ Octavian (22 ani) şi Bu -
cur Claudiu (31 ani).În jurul orei 10.00, caravana a por -
nit spre Reşiţa, prin Oloşag, Ştiuca, Brebu şi Soceni. 

Iuga şi basul Lucian Oniţa. „Ca
re pertoriu, am ales deopotrivă lu -
crări care se cântă în cadrul Li -
tur ghiei, cât şi piese concertante,
adi că scrise anume pentru con -
cer te, şi care compun cea mai nu -
me roasă secţiune” – spune maes -
trul Remus Taşcău, dirijorul co -
ra lei lugojene.

Motivele pentru care Corul
Vidu revine mereu cu acest con -
cert la Biserica „Adormirea Mai -
cii Domnului” sunt două. „În pri -
mul rând, acustica este una deo se -
bită. Biserica are un ecou moderat,
atât cât e necesar pentru astfel de
con certe şi care favorizează so no -
ri tatea plină a corului. În al doilea
rând, cântăm mereu cu plăcere
aco lo, pentru că am fost primiţi cu
căl dură atât de conducerea Pro to -
po piatului, cât şi de public, iar asta
ge nerează o stare pozitivă, care se
trans mite artiştilor” – precizează
di ri jorul Corului Ion Vidu. Co n -
cer tul pascal din acest an va în ce -
pe cu un moment de reculegere în
memoria foştilor corişti şi dirijori
ai ansamblului, după care se va in -
tona „Tatăl nostru” şi „Doamne,
mi luieşte”.

Luptătorii lugojeni se menţin pe prima
poziţie în clasament

Fotbalul lugojean pe locul
zece după 24 de etape


