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Monitorul de

Lugojul are un buget care
depăşeşte 120 milioane lei

La doar o zi după ce a fost
aprobat bugetul
judeţului Timiş, edilii

lugojeni s-au întrunit în şedinţă
extraordinară, având ca
principal punct pe ordinea de
zi aprobarea bugetului local. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Deşi consilierii democrat-liberali
s-au abţinut la votul final, bugetul

Lugojului a fost votat în varianta
propusă de executiv. Valoarea
totală a bugetului trece de 120
milioane lei, adică apro xi mativ
28 milioane de euro. De falcat,
bugetul este compus din :
90.445.200 lei – bugetul local;
21.981.980 lei – bugetul ins ti tu -
ţii lor publice finanţate din ve ni -
turi proprii şi subvenţii;
8.992.400 lei – bugetul creditelor

externe; 44.000 lei – bugetul cre -
di telor interne; 1.060.000 lei –
trans feruri. 

Prin votul consilierilor lu go -
jeni, autoritatea executivă a pri -
mit 6.225.430 lei (5.234.830 lei
pentru funcţionare şi 990.600 lei
pentru dezvoltare), Poliţia Co mu -
ni tară – 1.079.120 lei pentru
func ţionare, Invăţământul –
22.266.010 lei (21,903.310 lei

pen tru funcţionare şi 362.700 lei
pen tru dezvoltare), Sănătatea a
pri mit 3.232.780  lei (din care
Spi talul Municipal – 1.000.000
lei, respectiv 400.000 lei pentru
func ţionare şi 600.000 lei pentru
dez voltare), Asistenţa Socială –
7.900.000 lei pentru funcţionare
şi 14.100 lei pentru dezvoltare,
Pro tecţia Mediului – 11.227.750
lei (780.000 lei pentru func ţio -
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Consilierii locali au aprobat bugetul pentru anul 2011
în cadrul ultimei şedinţe extraordinareANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea lugojeană a
demarat documentaţia necesară
pentru construirea a 60 de noi
apartamente în regim ANL. Este
vorba despre realizarea a două
blocuri în regim de înălţime de
P+3E, fiecare bloc având 30 de
apartamente cu câte două
camere. Accesul se va face prin
două scări la fiecare bloc, cu
intrare de pe strada nou propusă
printr-o alee pavată cu dale
înverzite, rezistente la trafic greu
(pentru acces auto) şi două
trotuare, blocurile având intrarea
faţă în faţă. La parter vor fi
amplasate câte trei apartamente
şi un spatiu tehnic, iar la fiecare
etaj câte patru apartamente pe
scară. Pe fiecare nivel, la fiecare
scară, va fi amenajată o încăpere
de depozitare comună (uscăto -
rie). În spaţiul tehnic de la parter
va fi amplasată centrala termică
de scară. 

Potrivit documentaţiei te h ni -
ce, blocurile vor fi construite în
regim de înălţime de P+3E.
fiecare bloc, avînd 30 de apar -
tamente cu câte două camere, cu
o suprafaţă utilă de 54 mp şi o
suprafaţă construita de 90 mp.
Accesul se va face prin două
scări la fiecare bloc, cu intrare de
pe strada perpendiculară pe
strada Ţesătorilor, iar apoi pe o
nouă infundatură dintre cele
două blocuri, printr-o alee asfal -
tată. Acoperişul va fi realizat pe
şarpantă din lemn cu învelitoare
din ţiglă în patru ape.

Noile apartamente vor fi
repartizate tinerilor şi familiilor
de tineri lugojeni, în funcţie de
punctajele corespunzătoare.
Listele de priorităţi pot fi citite în
pagina 7.

Continuare 
în pag. 3

Noi blocuri
ANL pentru
tinerii lugojeni

nare şi 10.447.750 lei pentru
dez voltare), transporturile au pri -
mit 11.687.640 lei (din care
2.686.750 lei pentru funcţionare
şi 9.000.890 lei pentru dez vol ta -
re), iar turismul – 1.080.800 lei,
pentru realizarea unei zone de
agre ent, tursim şi sport.
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MARIA ELENA STĂMUREAN

Direcţia de Asistenţă Socială Co -
mu nitară Lugoj a demarat luni,
21 februarie, ora 11.00,  o nouă
etapă de dis tribuire a cantităţilor
de făină, za hăr, mălai, paste
făinoase, bis cuiţi şi lapte praf
alocate Lu go ju lui, rămase în
stoc, pentru cele pa tru categorii
sociale de fa vo ri zate (familiile şi
persoanele sin gure care au
stabilit, prin dis po ziţie scrisă a
primarului, dreptul la un venit
minim garantat acor dat în baza
Legii nr. 416/2001 privind ve -
nitul minim garantat, cu mo -
dificările şi completările ul -
terioare; şomerii care be ne fi ciază
de indemnizaţie de şomaj acor -
dată potrivit prevederilor Le gii
nr. 76/2002 privind sis te mul
asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi com -
ple tările ulterioare; pensionarii
sis temului public de pensii ale
că ror drepturi, obţinute din pen -
sie sau, după caz, din pensii cu -
mu late, se află sub 400 lei/lună;
per soanele cu handicap grav şi
ac centuat, adulţi şi copii, ne insti -
tuţionalizate). 

Persoanele aflate pe listele
pri mite de la Consiliul Judeţean,
vor putea beneficia de alimente
până la epuizarea tuturor sto cu -
ri lor, după cum urmează:

Pentru ca noi şi generaţiile
vii toare să beneficiem de un
me diu curat şi sănătos tre -
buie să ne schimbăm în mod
esenţial obiceiurile şi men -
talităţile, adoptând în mod
re gulat eco - instrucţiunile, la
ni vel de individ şi de grup,
ofe rind un exemplu de ur -
mat. 

Chiar dacă eco - in struc -
ţiunile pot presupune in ves -
tiţii financiare şi de timp, în
majoritatea cazurilor se ob -
ţin beneficii semnificative
pri vind protecţia mediului,
să nătatea populaţiei, re du ce -
rea cheltuielilor pe termen
lung.

Eco-instrucţiuni 
pentru acasă

I. Reduc consumul şi evit
ri sipa de apă 

1) Prefer să fac un duş ra -
pid în locul unei băi în ca dă. 

2) Mă asigur că nu exis tă
scurgeri suplimentare la
robinet.

3) Reglez nivelul apei cal -
de/ reci pentru a evita un
con sum inutil.

4) În limita po si bi li tă ţilor
consum apă potabilă de la
robinet, deoarece pentru apa
îmbuteliată se consumă
ambalaj (PET etc.), energie
şi se produc deşeuri.

II. Reduc consumul şi
evi t risipa de energie 

1) Folosesc becuri eco -
logice şi echipamentele cas ni -
ce cu consum redus de ener -
gie. 

2) Elimin consumul inu til
de energie electrică, ter mică
şi gaze. 

3) Efectuez lucrări de
rea bilitare termică a lo cu -
inţei.

4) Utilizez surse eco lo gice
alternative de pro du ce re a
energiei, în măsura po si -
bilităţilor.

5) Pentru încălzirea/ ră -
cirea încăperilor nu fo lo sesc
aragazul/ aparate im pro -
vizate.

III. Reduc şi evacuez se -
lectiv cantitatea de deşeuri
res pectând mediul

1) Folosesc detergenţi şi
produse de curăţenie bio de -
gradabile prietenoase cu
mediul. 

2) Deşeurile electro - cas -
nice le predau societăţilor de
reciclare/ salubrizare în ve -
derea reciclării.

3) Produsele toxice nu
tre buie evacuate în reţeaua
de canalizare.

4) Evacuez deşeurile în
mod selectiv şi contactez fir -
ma de salubritate pentru a
de barasa cantităţile im por -
tante de deşeuri provenite
din construcţii/ alte lucrări
de amenajare a locuinţei. 

5) Păstrez curăţenia în
toa te locurile publice.

IV. Acţionez împotriva
po luării sonore 

1) Contribui la păs tra rea
liniştii în imobil, res pec tând
programul de odihnă.

2) Limitez sonorizarea în
timpul petrecerilor.

„Steaua fără
nume” , pentru
seniorii lugojeni 
MARIA ELENA STĂMUREAN

În data de 2 martie 2011, de la ora 18.00,
se niorii din Lugoj sunt invitaţi la spec ta co -
lul de teatru „Steaua fără nume” de Mihail
Se bastian. Evenimentul este or ganizat de
Pri măria Municipiului Lugoj şi Direcţia
de Asistenţă Socială Co mu ni tară în par te -
ne riat cu Teatrul Municipal. In vitaţiile gra -
tui te pot fi ridicate de la Di rec ţia de Asis -
ten ţă Socială Comunitară, Ser viciul Asis -
ten ţă Socială Specializată, Piaţa Victoriei,
nr. 4, cam. 11, până la epui zarea celor 300
de invitaţii puse la dispoziţia per soanelor
vârs t nice de către or ga ni zatori.

Piesa este o comedie romantică, re la -
xan tă, ce ne oferă ocazia de a râde cu
pof tă de domnişoara Cucu, care făcuse
un scop din a-şi teroriza elevele de la  o
şcoa lă de provincie, datorită faptului că
în epoca respectivă era considerat  un
ma re dezmăţ să mergi la gară şi să pri -
veşti trenurile care vin şi pleacă. Ha zar -
dul face ca profesorul distrat Miroiu,
pre o cupat de propriile cercetări, să o în -
tâl nească într-o gară pe Mona, o tânără
ne fericită în dragoste, o „săracă fată bo -
gată”, care fuge de acasă hotărâtă să se
si nucidă. Aceasta urcase într-un tren, în -
să neavând asupra sa nici acte de iden -
titate şi nici bani, este silită de către con -
tro lorul de bilete să coboare într-o co mu -
nă suburbană. Singură şi deprimată, fără
un scop anume, nu mai aşteaptă nimic de
la viaţă... Şi totuşi, în acea gară, pro fe -
so rul Miroiu aştepta un colet, o carte
scum pă, de astrologie... 

Pentru a cunoaşte (sau a revedea)
dez nodământul poveştii, vă invităm să
re zonaţi alături de personajele ce vă vor
încânta în data de 2 martie 2011, la
Teatrul Municipal. 

MARIA ELENA STĂMUREAN

Cu ocazia zilei de Dragobete, Sărbătoarea Dra -
gos tei la români, Direcţia de Asistenţă Socială
Co munitară, în colaborare cu Asociaţia pentru
Pro movarea Femeii din Timişoara şi Colegiul
Na ţional „Coriolan Brediceanu”, va demara a
doua ediţie a campaniei de informare cu privire
la fenomenul violenţei domestice “Iubirea nu
naş te violenţă”, generată de nevoia de com ba -
te re a fenomenului violenţei domestice şi de in -
for mare cu privire la serviciile existente de sus -
ţinere a victimelor violenţei domestice şi abu -
zului fizic, verbal, sexual. 

Într-o zi dedicată iubirii, angajaţii Direcţiei
de Asistenţă Socială Comunitară, voluntarii
Aso ciaţiei pentru Promovarea Femeii din Ti mi -

şoara şi ai Colegiului Naţional C. N. Brediceanu
vor purta tricouri şi şepci roşii inscripţionate,
vor distribui pliante imprimate cu mesaje su ges -
tive, beţişoare cu inimioare, vor oferi în dră gos -
ti ţilor oportunitatea de a face o poză într-un ca -
dru foto special conceput şi vor dialoga cu cei
ca re doresc informaţii suplimentare. De ase me -
nea, copiii şi cuplurile îndrăgostite au prilejul
de a-şi efectua picturi faciale realizate de ani -
ma torii de la Paradisul Copiilor.

Campania se va desfăşura, în data de  24 fe -
brua rie, de  Dragobete, în incinta Iulius Mall din
Ti mişoara şi în Lugoj în zona Centrului (str. Mo -
cioni - Piaţa Iosif Constantin Drăgan la stan dul
A.P.F.R. şi „Zona Foto” amplasat în centrul ora şu -
lui, lângă Ceasul electric), între orele 10.00 şi 16.00. 

LIVIU SAVESCU

Şeful municipalităţii lugojene a iniţiat o măsură administrativă privind
scutirea de la impozitul pe clădiri a unităţilor protejate care au
angajate persoane cu dizabilităţi. „Sperăm ca prin această iniţiativă
să încurajăm firmele să angajeze persoanele cu dizabilităţi, aceasta
fiind atât o modalitate de protecţie socială, cât şi o şansă de integrare
a acestora în societate”.

Tot legat de acest domeniu, primarul Francisc Boldea doreşte să
propună, începând cu 1 septembrie, acordarea de burse speciale pentru
elevii de liceu care au rezultate foarte bune la învăţătură, dar care, din
păcate, au o situaţie materială mai precară.

Redistribuirea alimentelor din
stocurile de intervenţie comunitare
pentru categoriile sociale defavorizate

� 14 kg făină;
� 7 kg mălai;
� 8 pachete (3,2 kg) paste

făinoase;
� 13 pachete (1,3 kg) biscuiţi;
� 1 kg zahăr;
� 2 pachete (1 kg) lapte praf.
Categoriile sociale men ţio na -

te mai sus trebuie să prezinte la

mo mentul ridicării produselor în
ori ginal şi copie (ce va rămâne la
do sarul de distribuire al DASC)
ur mătoarele acte:

� persoane cu handicap: actul
de identitate şi Decizia de în ca dra -
re în grad de handicap va la bi lă la
momentul ridicării pro duselor;

� persoane vârstnice cu

venituri până la 400 lei: actul de
identitate şi cuponul de pensie
pen tru luna anterioară ridicării
produselor;

� şomeri: actul de identitate
şi car  netul de şomaj vizat la zi;

� beneficiarii de prestaţii so -
ciale sub forma venitului minim
ga rantat: actul de identitate.

PENTRU UN MEDIU SĂNĂTOS!

Să acţionăm împreună
pentru a limita poluarea
mediului înconjurător

Scutiri de impozit 
pentru firmele lugojene

Iubirea nu naşte violenţă
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La rândul lor, instituţiile pen din -
te de Primărie au primit sume
im portante de la buget. Muzeul
de Istorie va beneficia de
550.640 lei (355.640 lei pentru
func ţionare şi 195.000 lei pentru
dez voltare), Galeria Pro Arte –
63.310 lei pentru funcţionare,
Ca sa de Cultură a Municipiului
– 707.000 lei pentu funcţionare,
Bi blioteca Municipală – 607.860
lei (242.860 lei pentru func ţio na -
re şi 365.000 lei pentru dez vol -
tare), Şcoala Populară de Arte –
80.000 lei pentru funcţionare,
Clu bul Sportiv Municipal –
730.000 lei (140.000 lei chel tu -
ieli de personal şi 590.000 lei
chel tuieli materiale), iar bi se ri -
cile din municipiu primesc
310.000 lei.

Primarul Francisc Boldea şi-
a exprimat mulţumirea faţă de
bu getul pe acest an, cu un cuan -
tum mai mare decât cel de anul
tre cut: „Am respectat în totalitate
me todologia de lucru pe toate ca -
pi tolele şi subcapitolele de chel -
tu ieli, realizând astfel un buget
echi librat, care acoperă toate
chel tuielile propuse pentru acest
an”, a precizat edilul şef.

Lugojul are un buget care
depăşeşte 120 milioane lei
Consilerii locali au aprobat bugetul pentru anul 2011 
în cadrul ultimei şedinţe extraordinare

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea lugojeană s-a
im plicat în desfăşurarea fazei na -
ţio nale a Olimpiadei de Chimie,
prin organizarea unei vizite la
Lu goj a comisiei de examinare şi
a copiilor participanţi. Au fost vi -
zitate Universitatea Europeană
Dră gan şi Colegiul Naţional „Co -
rio lan Brediceanu”, seara în che -
in du-se la un restaurant lugojean.

În acelaşi context, edilul şef
a prezentat rezultatul discuţiilor
pur tate recent cu Marin Popescu,
ins pector şcolar general: „Am
sta bilit cele două unităţi de în vă -

ţământ care vor fi modernizate în
acest an. Este vorba despre Gră -
di niţa PN 7, care se va trans -
forma în grădiniţă cu program
pre lungit, respectiv modernizarea
Gră diniţei PP5 din cartierul
Micro III. Municipalitatea a în -
tocmit deja fişele tehnice pentru
ce le două obiective”.

De asemenea, în limita bu ge -
tu lui primit de la Ministerul Edu -
ca ţiei, respectiv din fonduri eu ro -
pene, urmează să fie alocată o su -
mă de bani şi pentru amenajarea
gră diniţei din cartierul Balta
Lată.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

La sfârşitul lunii ianuarie a fost
fi nalizat şi la Lugoj recen să mân -
tul agricol: „În calitate de pre şe -
din te al Comisiei vă informez că,
din totalul de 7.220 de exploataţii
agri cole din Lugoj şi satele apar -
ţinătoare, au fost identificate în
te ren 6.495, restul fiind trans for -
mate, astfel încât nu mai au rolul

de exploataţii agricole”, a pre ci -
zat primarul Francisc Boldea. 

La re censământ au participat
38 de re cenzori, 6 recenzori-şefi
şi un re cenzor coordonator.

Conform normelor Uniunii
Europene în domeniul statistic,
fie care stat membru trebuie să
efec tueze un recensământ general
agri col o dată la zece ani. La

recen sământul general agricol
sunt înregistrate toate unităţile
agri cole, indiferent de tipul de
pro prietate şi forma de or ga -
nizare.

Informaţiile obţinute prin
efec tuarea recensământului vor
per mite, ulterior, elaborarea de
noi reglementari în politicile gu -
ver namentale în domeniul dez -
voltării rurale.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului a purtat recent
o serie de discuţii cu re pre zen tan -
ţii Asociaţiei „Harul” din Lugoj,
pe tema implicării municipalităţii
în proiectul de înfiinţare a unei
noi unităţi de învăţământ pre u ni -
ver sitar la Lugoj. 

„Este vorba despre o unitate
de învăţământ la care vor avea
ac ces toţi copiii din oraş, in di -
ferent de religie şi care va cu -

prinde ciclul gimnazial şi cel
liceal. Spaţiul destinat acestui
pro iect este imobilul fostei ca -
zărmi de pe strada Banatului,
con struit în anii 1865-1868”, a
de clarat primarul Francisc
Boldea.

Terenul disponibil are o su -
pra faţă de 6.000 mp, din care su -
pra faţă construibilă de 3.100 mp.
Imo bilul este format din trei cor -
puri de clădiri, dintre care primul

va fi reabilitat pentru amenajarea
să lilor de curs, cel de-al doilea va
găz dui atelierele, centrala termică
şi terenul de sport, iar cel de-al
trei lea corp este destinat cantinei. 

„Consider că prin acest lucru
se dă o utilizare normală acelei
clă diri, care va reveni astfel unei
in stituţii lugojene, care are şi
sursa financiară pentru rea bi li -
tarea ei”, a subliniat şeful exe cu  -
ti vului.

Două grădiniţe din
Lugoj vor fi modernizate
în acest an

Şcoală creştină la LugojRecensământul agricol la final 

Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa
Vic toriei, nr. 4, cod fiscal 4527381, anunţă scoaterea la li ci -
taţie în vederea închirierii, unui spaţiu situat în Bazarul Pieţei
George Coşbuc – Boxa 12, pentru activitatea organizaţiilor
pentru crescătorii de păsări şi animale, în suprafaţă de 24 mp.

Data licitaţiei: 09.03.2011, ora 11.00
Depunerea dosarelor – 21.02.2011-04.03.2011
Preţul de pornire al licitaţiei este de 1 leu/mp/lună.
Taxă licitaţie: 50 lei
Garanţie licitaţie: 100 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 şi 14.00. 

ANUNŢ

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În cursul lunii ianuarie s-a lansat Programul „Spaţii
Verzi Urbane” – proiecte pentru reabilitarea şi crea rea
de spaţii verzi, finanţat de Mol România în colaborare
cu Fun daţia pentru Parteneriat.  

Programul urmăreşte im pli carea comunităţilor în
proiecte de înfiinţare, amenajare şi rea bi li tare de spaţii
verzi. Vor fi fi nan ţate proiecte care vizează în fiin ţarea
şi reabilitarea parcurilor pu blice, terenurilor de joacă,
par cu rilor şcolilor, pe baza principiilor me diu-
protective, în scopul uti lizării comunitare. 

Între activităţile eligibile se numără: plantări de
plan  te sau arbori, curăţirea spaţiilor publice de re creere,
mon tarea şi vopsirea coşurilor de gunoi, în fiin ţarea co -
lec  toarelor selective de deşeuri, rea bi li ta rea cu ma te -
ria le naturale sau mediu-protective a di fe ritelor ele men -
te din spaţii publice, în fiinţarea din ma teriale naturale
a unor terenuri de joacă, suporturi pen tru biciclete,
bănci, mese, unel te de sport, stabilimente pen  tru odihnă
în spaţii publice. Valoarea finanţării acordate în cadrul
Pro gramului este de 8.000 lei, contribuţia minimă a so -
li citantului fiind de 20%. Bu ge tul total alocat pro -
gramului este 50.000 Euro (echivalent în lei), iar ter me -
nul limită de de pu ne re este 1 martie 2011, ora 16.00. 

Beneficiari eligibili sunt Or ganizaţiile Ne gu ver -
namentale în parteneriat cu şcoli sau instituţii publice.

Prin urmare, Primăria Municipiului Lugoj îşi ma ni -
fes tă disponibilitatea pentru un ase menea parteneriat,
ca re ar aduce o serie de beneficii pentru mu ni ci pa -
litate. 

Reprezentanţii ONG-urilor in teresate de în ch e ie -
rea unui par te neriat  sunt aşteptaţi la Primăria Mu ni -
ci piului Lugoj, Biroul Ma na gement Proiecte Pro gra -
me, ca me ra 102, telefon 0256/35.22.40, interior 268,
persoană de contact Liviu Savescu. 

Parteneriat pentru un oraş mai verde
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În primăvara anului 2008,
compozitorului György
Kurtág i s-a acordat

TITLUL DE CETĂŢEAN DE
ONOARE AL
MUNICIPIULUI Lugoj pentru
realizările artistice
excepţionale care l-au
consacrat în viaţa muzicală
contemporană şi pentru
promovarea pe plan
internaţional a imaginii
culturale a Lugojului şi a
României.

RAMONA ŢĂRANU

Născut la Lugoj în 19 februarie
1926, într-o familie de evrei,
György Kurtág a absolvit cursu -
rile Liceului Teoretic „Coriolan
Bre diceanu”, iar apoi a studiat
com poziţie cu Max Eisikovits la
Ti mişoara. 

După sfârşitul celui de-al
Doi lea Război Mondial, György
Kur tág se stabileşte la Bu da -
pesta, unde a urmat clasele Aca -
demiei de Muzică „Franz Liszt”,
unde a obţinut licenţele în pian,
muzică de cameră şi compoziţie,
perfecţionându-se apoi la Paris. 

Din anul 1967 a devenit pro -
fesor de pian şi muzică de ca -
meră la Academia din Bu -
dapesta.

Începând din anii ‘90 a lucrat
tot mai mult în afara Ungariei, cu
Fi larmonica din Berlin (1993-
1994), cu Viena Konzerthaus
(1995), în Olanda (1996-1998),
din nou la Berlin (1998-1999), şi
la Paris la invitaţia Ansamblului
In tercontemporan, Cité de la
Musique şi al Festivalului
d’Automne.

Vasta sa creaţie, cuprinzând
opu suri instrumentale, camerale
şi simfonice (din care nu lipsesc
ecourile de doine şi colinde) este
mar cată de amprente ale pro fi -
lului său spiritual influenţat de
spa ţiul cultural lugojean, care i-a
de finit copilăria.

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI 
COMPOZITORUL DE RENUME
MONDIAL GYÖRGY KURTÁG

Una dintre cele mai preg nan -
te personalităţi ale muzicii sfâr şi -
tu lui de secol XX şi-a găsit înal -
ta recunoaştere a valorii şi ge niu -
lui său creativ printr-o viaţă de -
dicată în întregime studiului,
com poziţiei şi formării de noi ta -
len te în muzica clasică con tem -
po rană. În decursul îndelungatei
sale cariere artistice a primit nu -
meroase premii şi distincţii: pre -
miul „Erkel” (1954, 1956 şi
1969), premiul „Kossuth”
(1973), titlul de „Ofiţer al Artelor

şi al Literelor”, din partea gu ver -
nu lui francez (1985), membru al
Aca demiei de Arte Frumoase din
Mün chen şi al Academiei de Arte
din Berlin (1987), premiul acor -
dat de Fundaţia „Prinţul Pierre de
Monaco” (1993), premiul de Stat
al Austriei (1993), premiul „Her -
der” (1993), premiul „Siemens”,
co respondentul premiului „No -
bel” în muzică (1998), premiul
pen tru compoziţie acordat de
Fun daţia „Grawemeyer” a Uni -
ver sităţii din Louisville (2006).

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Asociaţia de Prietenie Orléans-
Lugoj aşteaptă şi în acest an
propuneri de proiecte – sociale
sau culturale – care să fie
realizate împreună cu Asociaţia
Francofilă Lugoj şi instituţii
lugojene, în limita posibilităţilor
financiare ale asociaţiei franceze.

Pe această cale, Primăria
Municipiului Lugoj adresează un
apel către toate instituţiile din
oraş de a veni cât mai urgent cu
propuneri de proiecte care ar
prezenta interes, urmând ca
aceste propuneri să fie discutate
ulterior cu membrii delegaţiei
franceze. Propunerile de proiecte

– redactate şi traduse în limba
franceză – pot fi depuse la Biroul
Management Programe Proiecte
din cadrul Primăriei Municipiului
Lugoj, atât în suport tipărit cât şi
electronic, până în data de 22
februarie 2011. Valoarea unui
proiect este cuprinsă între 1.000
şi 1.500 Euro. 

Proiecte româno-francezeSpectacol Folcloric de Dragobete
AUGUSTIN BERCEAN

Joi, 24 februarie, de la ora 18.00, pe scena Teatrului Municipal, An sam -
blul Folcloric “Lugojana” va prezenta spectacolul “Cântă Dragobete”.
So lişti vocali: Petrică Miulescu-Irimică, Ramona Viţa, Lele Cră ciu -
nescu, Dumitru Teleagă, Doriana Talpeş, Dana Gruescu. Solişti in -
strumentişti: Petrică Viţa, Marian Jarja, Dănuţ Matei, Ionică Odoba,
Titel Brestovicean, Sebastian Subţire, Adrian Balla, Nicolas Rădulescu,
Fla vius Stanciu. Conducerea muzicală este asigurată de Ion Groza şi
co regrafia este asigurată de maestrul coregraf Puiu Munteanu.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Consilierii locali au adoptat în
ca drul şedinţei ordinare din luna
ia nuarie Statutul Municipiului
Lu goj. „Deşi era prevăzut prin le -
ge că până în anul 2002 fiecare
mu nicipiu trebuia să aibă un ast -
fel de statut, la Lugoj acesta nu a
exi s tat până în prezent. Împreună

cu Biroul Management Proiecte
Pro grame am reuşit să redactăm
Sta tutul Municipiului Lugoj, care
a fost şi aprobat în Consiliului
Lo cal, în cadrul şedinţei ordinare
din data de 27 ianuarie”. Statutul
pre vede datele statistice despre
mu nicipiu, inclusiv stema, fa nio -
nul şi drapelul municipiului.

LIVIU SAVESCU

Noua stemă a municipiului Lu -
goj a fost aprobată recent de
către Comisia Regională de
He raldică de la Cluj-Napoca,

fiind deja transmisă spre apro -
bare Se cretariatului Comisiei
Na  ţionale de Heraldică de la
Bu cureşti. 

După avizarea acesteia,

ste ma va fi transmisă spre
apro bare Parlamentului Ro mâ -
niei, ur mând ca apoi să fie pu -
blicată în Mo nitorul Oficial al
României.

Stema Lugojului a fost aprobată

Municipiul Lugoj are statut

Consiliul Judeţean Timiş a alocat
Lu gojului suma de 850.000 lei,
pen tru lucrările necesare Cu loa -
ru lui IV. Această sumă a fost re -
par tizată prin vot de consilierii
ju deţeni ca urmare a bunei co la -
bo rări care există cu membrii
PSD, PNL şi PNŢCD din Con si -
liu lui Judeţean Timiş. 

„Sperăm ca această relaţie de
bună în ţe le ge re să se ma te ria li -
zeze şi în vii tor prin alocarea de
la bugetul ju de ţului de noi sume
pentru oraşul nos tru”, a men ţio -
nat edilul-şef. L.S.

Bani de la
Consiliul
Judeţean
pentru
Culoarul IV

DACIANA VUIA

Muzeul de Istorie, Etnografie şi
Artă Plastică Lugoj organizează
în acest an, cu prilejul popularei
sărbători a Dragobetelui, un spec -
tacol - parte a unui proiect de
parteneriat iniţiat de prof. Dana
Petrovici şi încheiat între Muzeu
şi Şcoala  cu clasele I – VIII  Nr.
6 “Anişoara Odeanu” Lu goj.

Veche sărbătoare a calen da -
rului tradiţional românesc, con -
si derată a fi cap de primăvară,
Dra gobetele echivala odinioară
nu doar cu iniţierea unei at -
mosfere de exuberanţă şi fericire
ci, în egală măsură, şi cu una
legată de cosmetica şi moda po -
pulară, dacă avem în vedere ges -
tul tinerelor fete, care, pentru a fi
frumoase tot anul, îşi spălă
chipul cu picături de rouă, co lec -
tate în dimineaţa acestei zile,
res pectiv ţeserea şi coaserea unor
haine noi, realizate special pen -
tru a fi purtate pe 24 fe bruarie. 

Prevalându-ne aşadar de
aceste aspecte mai puţin ex -
ploatate ale sărbătorii şi folosind
ca pretext Dra gobetele, spec -
tacolul  pro pu ne  o inedită re tro -
spectivă a mo dei, de la res -
taurarea celebrei at mosfere din
perioada “La Belle Epoque” la
nu mai puţin in te resantul trend al
anilor 40 -50,  făcîndu-se de mul -
te ori apel la haine vintage din
şifonierul străbunicii, acţiunea
des fă şu rân du-se pe linii  me lo -
dice aferente diverselor perioade
ale modei prezentate de elevi.

ADRIANA WEIMER

Vineri, 18 februarie 2011, ora 12.00, Biblioteca
Municipală Lugoj a acordat, pentru anul 2010,
ediţia a VIII-a, următoarele premii anuale: Diploma
de Excelenţă - domnişoarei profesoare Ela Iakab
(Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu” din
Lugoj), pentru cea mai bună colaborare în 2010 cu
Biblioteca Municipală Lugoj; Diploma de Fidelitate
şi Premiul “Cititorul Anului 2010” - domnului

profesor Gheorghe Berinde, pentru cea mai bună
colaborare cu Biblioteca Franceză şi Biblioteca
Municipală Lugoj; Pentru cei mai buni cititori ai
Secţiei pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii
Municipale Lugoj se acordă Premiul “Cititorul
Anului 2010” elevilor: Iasmina Elena Boleja (de la
Grupul Şcolar “Aurel Vlaicu” din Lugoj), Roxana
Maria Milea şi Adrian Burlacu (ambii de la Şcoala
cu Clasele I-VIII Nr. 3 din Lugoj).

Premiile anuale ale Bibliotecii
Municipale Lugoj 

Dragobetele în istorie

Ca şi cos tu mele de epocă, de co -
rul va completa atmosfera,  prin
mo bilierul de patrimoniu ce apar -
ţi ne colecţiei Muzeului Lugoj.

Actorii acestui spectacol-
concurs (cele mai frumoase
costume urmând a fi premiate)
sunt evident elevii Şcolii Ge ne ra -
le Nr. 6, coordonaţi de cadrele di -
dac tice ale instituţiei, prezentarea

fiind realizată de prof. Dana
Petrovici şi muzeograf Daciana
Vuia.

Toţi lugojenii care vor să în -
tâm pine alături de noi acest  în -
ce put de primăvară, sunt aşteptaţi
la manifestarea ce va avea loc pe
da ta de 25 februarie 2011, orele
17.00, la Teatrul “Traian Gro ză -
ves cu” Lugoj.
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Proiectul iniţiat la
începutul acestui an între
Primăria Municipiului

Lugoj, Spitalul Municipal şi
Spitalul din localitatea
maghiară Mako, a început să se
materializeze. 

LIVIU SAVESCU

În acest scop a fost alocată de la
bu getul local suma de 1.200.000
lei, care se adaugă la suma de
1.000.000 lei, transferată Spi ta lu lui
Municipal. Din suma de 1.000.000
lei, 600.000 lei sunt alo caţi inves ti -
ţii lor, iar 400.000 lei sunt rezervaţi
pentru cheltuieli materiale. 

În acelaşi context, o delegaţie
a Spi talului Clinic "Dr. Diosszi -
lagyi Samuel", din orasul Mako
(Un garia), formata din directorul
general Barath Lajos, dr. Dehelan
Aurelia - director medical si
Pasztor Istvan - director eco no -
mic a fost prezentă la Lugoj la
sfâr şitul lunii trecute.  Oaspeţii au
fost însoţiţi de Florin Voichescu
- directorul Spitalului Municipal
Lugoj. 

În deschiderea întâlnirii, pri -
marul Francisc Boldea a urat bun
venit oaspeţilor maghiari, şi şi-a
exprimat încrederea în succesul
colaborării viitoare cu spitalul din

Lugoj. În continuare, şeful exe -
cu tivului a făcut o scurtă pre -
zentare a oraşului precum şi a vii -
toarelor proiecte de investiţii, ca -
re vor fi realizate în cadrul spi -
talului lugojean. 

Principalul subiect abordat în
cadrul discuţiei a fost intenţia de
a depune un proiect european în
parteneriat cu spitalul din Mako,
în cadrul Programului de Coo -
perare Transfrontalieră România
- Ungaria. Proiectul urmează să
fie depus până la data de 1 martie
şi va fi axat pe domeniul bolilor
car diovasculare.

Conducătorul delegaţiei ma -

ghi are a prezentat modul de or ga -
ni zare a spitalului din Mako şi
pro cesul de eficientizare şi re -
struc turare a acestuia, proces care
s-a derulat pe o perioadă de 4 ani.

După încheierea acestei
întâlniri, delegaţia s-a deplasat la
Spitalul Municipal Lugoj unde au
fost discutate detaliile tehnice ale
proiectelor care se intenţionează
a fi realizate de cele doua
instituţii medicale.

Discuţiile începute la Lugoj
au continuat în localitatea ma -
ghiară, Mako, cu prilejul vizitei
făcute de reprezentanţii Spitalului
Municipal Lugoj. 

Proiectele pentru Spitalul
Municipal încep să se materializeze ANDREEA MĂRGINEANŢU

O delegaţie franceză din cadrul
De partamentului Rhone a fost
pre zentă la Lugoj în cursul aces -
tei luni. Delegaţia a fost condusă
de Olivier Desmules – directorul
Misiunii de Acţiuni Umanitare
In ternaţionale din cadrul De par -
ta mentului Rhone. Alături de
fran c ezi, la Lugoj a fost prezent
şi domnul Adam Crăciunescu, vi -
ce preşedintele Consiliului Ju -
deţean Timiş. 

„Această vizită este rezultatul
primei întâlniri pe care am avut-
o cu delegaţia franceză în satul
Mă guri, atunci când am decis ca
îm preună să construim locuinţe
pentru rromii care se întorc din
Franţa. Primăria va aloca terenul
necesar – loturi de 600 mp pentru
construcţia de clădiri duplex –,
ur mând ca partea franceză să asi -
gure resursele financiare pentru

construcţia caselor”, a precizat
edilul-şef. 

Fiecare locuinţă va fi în re -
gim de parter şi mansardă, fiind
com pusă dintr-o cameră de zi, o
baie şi o bucătărie la parter şi trei
dor mitoare la etaj. 

Numărul exact al locuinţelor
care vor fi ridicate pe partea stân -
gă a drumului, la intrarea în satul
Măguri, va fi stabilit în cel mult o
lună de zile, când se va semna şi
pro tocolul de colaborare cu fran -
ce zii. 

”Parteneriatul urmează să fie
de finitivat în jurul datei de 6 mar -
tie. Până atunci, noi vom pune în -
treaga documentaţie la dispoziţia
de partamentului”, a subliniat pri -
ma rul Lugojului. Acţiunea vine
ca urmare a altei delegaţii a De -
par tamentului Rhone aflată la
Lu goj cu ocazia inaugurării pa -
vilioanelor ”post orfelinat”.

Locuinţe pentru rromii
repatriaţi din Franţa

LIVIU SAVESCU

Şeful municipalităţii lugojene s-a
în tâlnit recent cu reprezentanţii
fir mei Remondis, aflaţi în vizită
la Lugoj. Au fost purtate discuţii
oficiale privind atât alimentarea
cu apă şi canalizarea, cât şi sa lu -
brizarea oraşului. 

Astfel, în data de 2 martie,
pri marul Francisc Boldea va
efec tua o deplasare în zona De -
brecen – Ungaria, împreună cu
directorul S.C. Salprest, unde se
va întâlni cu o delegaţie a firmei
Re mondis, pentru a vedea o mo -

da litate de rezolvare a pro ble me -
lor în domeniul salubrizării. 

„Personal, am solicitat re pre -
zen taţilor firmei să ne prezinte o
soluţie avantajoasă pentru Lugoj
privind salubritatea din care să
rezulte faptul că putem realiza un
parteneriat avantajos pentru ad -
mi nistraţie”, a declarat edilul şef.
Această propunere urmează a fi
prezentată peste două luni, timp
în care reprezentanţii celor două
firme se pot întâlni şi elabora, în
funcţie de situaţia reală, o va -
riantă viabilă.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean a
pur tat recent o serie de discuţii cu
re prezentanţii societăţii Hi dro -
con strucţia, care execută lucrările
de reabilitare a reţelei de ali men -
tare cu apă în municipiu: „Am
expus dorinţa noastră ca în acest
an să alocăm acestui proiect su -
ma de 10.600.000 lei, din care
8.000.000 sunt bani proveniţi de
la Guvern, 2.100.000 sunt chel -
tuieli eligibile de la bugetul local,

iar restul de 500.000 sunt chel -
tuieli neeligibile de la bugetul
local. Cu aceşti bani dorim să le -
găm Uzina Nr. 1 de Uzina Nr. 2
pentru a echilibra reţeaua de ali -
mentare cu apă în municipiu.
Dorim să montăm, de asemenea,
pompe noi în cele şase foraje de
la Uzina Nr. 1 şi să finalizăm sta -
ţia de pompare de pe strada
Traian Vuia, astfel încât să putem
ali menta şi clădirile din zona
Dealul Viilor”.

Noi investiţii în reţeaua 
de alimentare cu apă 
a municipiului Lugoj

Soluţii pentru îmbunătăţirea
salubrităţii la Lugoj

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului local a purtat
re cent o serie de discuţii cu re pre -
zentanţii firmei Autoliv, care do -
reş te extinderea capacităţii de
pro ducţie în municipiul Lugoj,
fiind necesară o suplimentare de
ener gie electrică de 5 MW. 

Pentru realizarea acestui
obiec tiv este necesară instalarea
unui cablu subteran de 20 KV pe
o porţiune de 7 km, între uzina
elec trică de pe strada Buziaşului
şi firma Autoliv. De comun acord

cu proiectanţii, a fost stabilit un
tra seu, care include drumul Ta -
piei, şoseaua de centură, sensul
gi ratoriu de pe strada Ca ran se be -
şu lui, străzile Ţesătorilor, Smâr -
dan, Oituz, Margaretelor, Pan se -
le lor, până pe strada Buziaşului.
„Con diţia impusă de muni ci pa li -
tate este refacerea imediată a tro -
tua relor afectate”, a precizat pri -
marul Francisc Boldea.

Investiţia se ridică la peste
500.000 Euro, urmând să fie su -
portată de firma Autoliv.

Firmele lugojene îşi extind
capacitatea de producţie

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Cu prilejul săptămânalei con fe -
rin ţe de presă, şeful executivului
lu gojean şi-a exprimat ne mul ţu -
mirea vis-a-vis de reducerea sa -
la riilor din învăţământ: „Cu mare
du rere vă spun că, pe lângă faptul
că a fost adoptată o lege foarte
proas tă în domeniul învăţă mân -
tului, s-au redus sumele alocate
cadrelor didactice din municipiu,
de la 23.700.000 lei la

19.300.000 lei, ceea ce înseamnă
o reducere de 20%. Este un fapt
deo sebit de grav, care afectează
desfăşurarea în bune condiţii a
procesului de învăţământ. Doar o
reorganizare a unităţilor de învă -
ţământ şi o nouă încadrare în uni -
tăţi poate să se plieze pe această
sumă mică alocată de Guvern din
cotele defalcate de TVA”, a ţinut
să precizeze pri marul Francisc
Boldea.

Salarii mai mici în
învăţământul lugojean
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BĂDINA N. NICU
Consilier local, Grup de consilieri al P.S.D.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
LUGOJ

Activez în calitate de
consilier local al Consiliului
Local Municipal Lugoj din anul
2000. În urma scrutinului de la
alegerile locale din iunie 2008,
candidând pe listele Partidului
Social Democrat, am fost
confirmat pentru al treilea
mandat de consilier local.

În Consiliul Local Mu ni -
cipal Lugoj fac parte din ur -
mătoarele comisii: comisia de
specialitate – Comerţ, servicii
publice, turism şi agricultură,
comisia de validare din CLM
Lugoj, comisia de negociere
pentru concesionarea terenurilor
din domeniul public, comisia de
negociere pentru vânzarea te re -
nurilor din domeniul public al
statului, comisia de negociere şi
vânzare a spaţiilor comerciale în
baza Legii 550/2002.

În perioada ianuarie – de -
cembrie 2010 am participat la
toate şedinţele pe comisii de
specialitate şi nu am lipsit la nici
o şedinţă extraordinară sau
ordinară a CLM Lugoj.

De asemenea am luat parte
la toate manifestările organizate
de CLM Lugoj, Primărie, alte
instituţii publice din subordinea
Consiliului Local. În calitatea
mea de consilier local am
participat şi am intervenit la
dezbaterea proiectelor de pe

ordinea de zi a şedinţelor CLM
Lugoj. În cadrul dezbaterilor am
avut intervenţii cu privire la:
clarificări care nu şi-au găsit
rezolvarea în cadrul comisiilor
de specialitate, susţinerea pro -
iec telor iniţiate de primarul mu -
nicipiului, de colegi con si lieri
din grupul PSD sau a altor for -
maţiuni politice.

În perioada ianuarie –
decembrie 2010, în baza: Legii
31/1990, Legii 34/1998, Legii
84/1995, Legii 114/1996, Legii
673/2002, Legii 215/2001, Legii
260/2006, Legii 204/2009,
OUG 22/2008, OUG 68/2008,
OG 35/2002, HG 1153/2001,
HG 79/2008, HG 1718/2008, şi
de modificare a HCL 6/2008,
HCL 10/2008, HCL 16/2008,
HCL 40/2008, HCL 42/2008,
HCL 65/2008, HCL 78/2008,
HCL 163/2008, am fost iniţiator
sau am colaborat la elaborarea a
17 proiecte de hotărâri care au
fost adoptarea cu votul
majorităţii în consiliul local. Am
făcut, în şedinţele Consiliului
Local peste 90 de amendamente,
care în procent de peste 97% au
fost votate cu majoritate de
voturi de colegii din consiliu.

În anul 2010 şi de când
activez în calitate de consilier
local nu am avut interese
patrimoniale sau interese

personale. Niciodată nu am
votat aflându-mă în conflict de
interes, iar votul exercitat nu mi-
a adus mie sau familiei mele
avantaje sau favoruri personale.

Am iniţiai proiecte de
hotărâri, am participat la dez ba -
teri sau am susţinut proiecte de
hotărâri: în domeniul economic
– financiar, social, cultural –
spor tiv şi al administraţiei
locale.

Apreciez că activitatea
consilierilor din Consiliul Local
Municipal Lugoj a fost una
foarte bună în anul 2010, în
sprijinul realizării investiţiilor
propuse de primar şi benefică
pentru lugojeni.

Grupul consilierilor PSD au
lucrat eficient, în echipă cu
primarul PSD Boldea Francisc.

Rămâne ca noi, aleşii locali,
să nu-i dezamăgim pe lugojeni.
Actuala conducere executivă a
Primăriei Lugoj a demonstrat şi
am convingerea fermă că va
demonstra şi în viitor, că se
poate mai mult, mai bine, mai
cinstit şi în interes public. Aştept
su gestii, opinii, din partea ori că -
rei persoane, asupra activităţii
mele în funcţia publică pe care
o deţin.

Mulţumesc tuturor acelora
care m-au sprijinit în ducerea la
îndeplinire a obligaţiilor mele.

Raport de activitate pentru perioada ianuarie – decembrie 2010
Nr. 8 din 27.01.2011
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Expunerea de motive a d-lui consilier Barboni Ioan nr. 82.362 din 06.12.2010;
Având în vedere Memoriul justificativ S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj nr. 82.637 din 07.12.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj nr. 12 din

08.10.2010;
Având în vedere avizul A.N.R.S.C. nr. 3421083M.L.M. din 21.10.2010;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr. 1.238 din 10.01.2011;
Luând în considerarea avizul Comisiei activităţi economico-financiare şi administrarea patrimoniului,

al Comisiei juridice, de disciplină, muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii publice, respectarea
drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti, al Comisiei agricultură, comerţ, turism şi servicii publice şi
al Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Lugoj;

În conformitate cu Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi
completată;

În conformitate cu art. 34 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,
modificată şi completată;

În conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare;

În conformitate cu art. I, pct. 44 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58 din 26 iunie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale,
modificată;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) 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. – (1) Începând cu data de 01.02.2011 tarifele practicate de S.C. ”Meridian 22” S.A. Lugoj la

apă potabilă, se modifică după cum urmează:

Preţ/Tarif pentru populaţie Preţ/Tarif pentru rest utilizatori
lei /mc lei /mc 
2,98 2,40

(2) Preţurile la apă potabilă pentru populaţie conţin T.V.A. în cotă de 24%, iar pentru restul de utilizatori
nu conţin T.V.A.”

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local nr. 199 din 27.08.2009.

Art. 3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj.

HOTĂRÂREA
privind modificarea tarifelor practicate de S.C.
”Meridian 22” S.A. Lugoj la serviciul public de

alimentare cu apă potabilă 

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului local pe anul 2011
Nr. 35 din 15.02.2011
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Referatele Direcţiei Economice nr. 8.112 din 09.02.2011;
Având în vedere Referatul Serviciului Impozite şi Taxe nr. 8.125 din

09.02.2011;
Având în vedere Referatul Compartimentului Investiţii nr. 5.607 din

09.02.2011;
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 utilizarea excedentului rezultat din anii precedenţă, în

sumă de 11.829,53 lei pentru echilibrarea secţiunii dezvoltare.
Art. 2. – Se aprobă bugetul local pe anul 2011, conform anexelor care fac

parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

Direcţiei Economice, Compartimentului Investiţii şi Serviciului Impozite şi Taxe.

HOTĂRÂREA
privind completarea Anexei nr. 1 la
Hotărârii Consiliului Local nr. 85
din 26.05.2010 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale în

municipiul Lugoj pentru anul fiscal
2011

Nr. 31 din 15.02.2011

Consiliul Local al Municipiului
Lugoj;

Având in vedere Referatul Serviciului
Impozite şi Taxe nr. 5.419 din 28.01.2011; 

Având în vedere H.G. nr. 1347/2010 pri -
vind aprobarea nivelurilor impozitului pe
Mij loacele de transport prevăzute la art. 263
alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 pri vind
Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011;

În conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. b)
şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind
finan ţele publice locale, modificată şi com -
pletată;

Având în vedere prevederile H.G. nr.
956/2009 privind nivelurile pentru valorile
im pozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi
amen zile aplicabile începând cu anul fiscal
2010;

În conformitate cu prevederile art. 36
alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală - republicată, modificată şi
completată;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Anexa nr. 1 la Hotărârea

Consiliului Local nr. 85 din 26.05.2010
privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale în municipiul Lugoj pentru anul
fiscal 2011 se completează cu anexa, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

HOTĂRÂREA
Privind darea în folosinţă gra tuită, pe perioada exis ten ţei
cons trucţiei, în favoarea So cietăţii Na ţio nale de Trans port

Gaze Na tu rale „TRANSGAZ” S.A. Mediaş, a terenului
aferent cons truc ţiei Staţiei de reglare mă su rare gaze
naturale „S.R.M.P.”, în su prafaţă de 787 m.p., şi a

terenului a fe rent cons truc ţiei “drum de ac ces la
„S.R.M.P.”, în su pra faţă de 100 m.p., ce se vor dez -

membra din parcela în scri să în C.F. 405407 Lu goj (pro -
venită din con ver sia de pe hâr tie a C.F. nr. 1556 ned.), nr.
ca dastral A 243/1/1/1, situată în Lu goj, str. Poalele Viilor

Nr. 26 din 27.01.2011
Consiliul Local al Mu ni ci piu lui Lugoj;

Având în vedere Referatul Com partimentului Urbanism, Ame na jarea
Teritoriului nr. 4.025 din 24.01.2011;

Luând în considerarea avizul Comisiei activităţi e co no mico-financiar şi admi -
nis tra rea patrimoniului, al Comisiei juridice, de dis ciplină, muncă, pro tec ţie so -
cială, de apărare a ordinii publice, respectarea drep tu ri lor omului şi li ber tă ţilor
cetăţeneşti, al Comisiei de în văţământ, sănătate, familie, activităţi social-cul tu rale,
culte, protecţia copiilor, tineret şi sport şi al Co mi siei agricultură, co merţ, turism
şi servicii publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 17 din Legea nr. 213/1998 pri vind proprietatea
publică şi regimul juridic al aces t eia, modificată şi completată;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică lo cală – republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, pri vind administraţia
publică locală - republicată, mo dificată şi completată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. – (1) Se dă în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiei,

în favoarea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ”
S.A. Mediaş, a terenului aferent construcţiei Staţiei de reglare măsurare gaze
naturale „S.R.M.P.”, în suprafaţă de 787 m.p., şi a terenului aferent construcţiei
„drum de acces la S.R.M.P.”, în suprafaţă de 100 m.p., ce se vor dezmembra din
parcela înscrisă în C.F. 405407 Lugoj (provenită din conversia de pe hârtie a
C.F. nr. 1556 ned.), nr. cadastral A 243/1/1/1, situată în Lugoj, str. Poalele Viilor.

(2) Predarea – primirea terenurilor se va face pe baza unui protocol ce va
cuprinde specificaţii privitoare la starea imobilelor la momentul predării,
condiţiile privind utilizarea acestora, precum şi starea lor la momentul încetării
dreptului de folosinţă.

(3) Retragerea dreptului de folosinţă gratuită, operează şi în situaţia în care
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” S.A. Mediaş
nu mai desfăşoară activităţi care au caracter de servicii publice.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Statutului Municipiului Lugoj
Nr. 16 din 27.01.2011
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Expunerea de Motive a d - lui Primar ing. Francisc Constantin
Boldea nr. 3.783 din 21.01.2011;

Având în vedere Referatul Biroului Management, Proiecte, Programe nr. 4.278 din
24.01.2011;

Luând în considerarea avizul Comisiei activităţi economico-financiar şi
administrarea patrimoniului, al Comisiei juridice, de disciplină, muncă, protecţie
socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor
cetăţeneşti, al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale,
culte, protecţia copiilor, tineret şi sport şi al Comisiei agricultură, comerţ, turism şi
servicii publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate cu O.G. nr. 53/2002 privind Statutul - cadru al unităţii
administrativ - teritoriale, modificată;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) 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. – Se aprobă Statutul Municipiului Lugoj, conform anexei, care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului

Management, Proiecte, Programe.
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LISTA DE PRIORITĂŢI PENTRU
LOCUINŢELE ANL

Familii CARE LUCREAZA

LISTA DE PRIORITĂŢI PENTRU
LOCUINŢELE ANL

Tineri CARE LUCREAZA

Nr. crt. Nume Punctaj Nr. dosar

1 BALAN ILIE 62.00 201

2 SZEKELY MARIA 62.00 694

3 MUNTIAN DANIELA 60.00 39

4 ENACHE ELENA 60.00 88

5 UNGUREAN OVIDIU 59.00 162

6 DAVID NORICA 59.00 180

7 MANTOIU CALINA 59.00 215

8 CONSTANTIN HORTENSIA 58.00 239

9 SVALECZ ADRIAN 56.00 268

10 STEPAN LUCIA 55.00 255

11 NICULA LOREDANA 55.00 259

12 DARABANT DACIAN DANIEL 55.00 287

13 HODAN MARIUS 55.00 300

14 CADARIU ERZSEBET 54.00 230

15 MURARU GABRIELA 54.00 232

16 HECKER CLAUDIA 54.00 253

17 DURNEVICI DELIA 54.00 269

18 PETRINESCU FELICIA 54.00 352

19 CONDRATIUC RAMONA 54.00 356

20 MURARIU BIANCA DELIA 54.00 395

21 SPATH RAMONA 53.00 104

22 CRING ELENA 53.00 240

23 DULAN CORINA 53.00 290

24 PADUREAN COSMIN IONEL 53.00 291

25 DRAGUJAN VALENTINA 53.00 298

26 IGA MARIUS DORIN 53.00 305

27 DINA CRISTIAN 53.00 406

28 NAGY ANDREI 52.00 207

29 BLAJ MARINELA 52.00 302

30 BISZAK SORINA 52.00 349

31 VELESCU ENIKO 52.00 389

32 POP INGRID ECATERINA 52.00 393

33 FEHR MIHAELA 52.00 397

34 PETRESCU CRINA 52.00 421

35 CAPRIORU ADELINA GABRIELA 52.00 656

36 IACOB RAMONA ELENA 51.00 266

37 COVACI ADINA MARIANA 51.00 344

38 IANTO COSTINA 51.00 353

39 LUCACI SILVIU 51.00 360

40 RADOI ADRIAN 51.00 379

41 RUSI GABRIEL 51.00 495

42 BALINT CRISTINA 51.00 541

43 MILOS IZABELA 50.00 265

44 DOMBA LOREDANA 50.00 368

45 SUBA MARIA 50.00 408

46 MARGINEANTU CRISTINA 50.00 408

47 FRUNZEA VERONICA 50.00 449

48 BIHARI IONELA 50.00 543

49 GLAVA ANDREI ROBERT 50.00 573

50 GROZA DANIELA 50.00 664

Nr. crt. Nume Punctaj Nr. dosar

1 GEORGESCU IULIAN 59.00 129

2 DOMOKOS RONALD 59.00 537

3 ILINCA ALEXANDRU 58.00 535

4 PETRISOR MONICA IOAN 58.00 536

5 SANDOR FLORENTINA 58.00 539

6 FLORAI ADRIANA 57.00 577

7 CIOFU VERONICA 56.00 538

8 BACAU CAMELIA 56.00 538

9 OCNEANU SLAVITA 55.00 680

10 PATKAI ELISABETA 55.00 710

11 MANEA CARLA IONELA 55.00 718

12 TIMIS MIHAELA MARIA 55.00 731

13 CHEVERESAN ZAMFIR 54.00 333

14 BODEA FLORIAN 54.00 455

15 MERJAM GRATIAN 54.00 698

16 BERKI GABRIEL 54.00 699

17 NESIU ION 54.00 809

18 MORARIU MARIUS 53.00 272

19 NOVAC CLAUDIA ALEXANDRA 53.00 803

20 SARDARU DANIELA 53.00 804

21 STOICA COSMIN ZABAR 53.00 823

22 BALAN LAURA 53.00 824

23 BATEA ALIN 52.00 329

24 MUSAT ANCUTA 52.00 392

25 GHEDOVESCU VALENTIN 51.00 296

26 VLAD ROZALIA CLAUDIA 51.00 714

27 MUIA CRISTINA 50.00 251

28 AANEI CODRUT VASILE 50.00 254

29 ALEXA DANIELA 50.00 367

30 MARKUS MARIA 50.00 679

31 LAZARESCU RAMONA 49.00 324

32 LUNGU ALEXANDRU 49.00 402

33 STEFAN CORINA 49.00 534

34 ANDRONI LACRAMIOARA 48.00 263

35 TAURU ELENA 48.00 273

36 BIVOLARU CLAUDIU PETRU 48.00 306

37 AUGUSTIN GHEORGHE MARIAN 48.00 487

38 BORZ ALINA 48.00 494

39 IONITOAIE MANUELA 48.00 625

40 NICOLITS CRISTIAN 48.00 722

41 BERNHARD CIPRIAN 47.00 505

42 OLARIU COSMIN 46.00 260

43 NECHIFOR BOGDAN 46.00 276

44 CHIS SORIN 46.00 321

45 ANDRASI OVIDIU NICOLAE 46.00 342

46 BOGDAN EMILIAN SORIN 46.00 381

47 JURCHELEA CRISTINA 46.00 581

48 STAMUREAN ELENA MARIA 46.00 677

49 SEVCENCO DANIEL DAN 45.00 315

50 PAVEN IOAN MARIAN 45.00 315

„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj,
Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul instituţiei
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului, de:

• ŞEF BIROU - Direcţia Administraţie Publică
Locală - Birou Agricol, Cadastru.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a) condiţii generale de participare la concurs:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de participare la concurs:

A N U N Ţ - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă
sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă în domeniul agronomie sau inginerie
geodezică;

- abilităţi manageriale;
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 2 ani;
- cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 02.03.2011,
ora 1000, iar interviul se va susţine în data de 07.03.2011,
ora 1400 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, P-ţa
Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei
Municipiului Lugoj - Compartiment Resurse Umane până
la data de 18.02.2011.

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu
Publicul, camera 7.”

Buletine pentru minorii
care au împlinit 14 ani

În vederea realizării unei evidenţe corecte
a populaţiei şi pentru buna organizare şi
desfăşurare a recensământului populaţiei şi al
locuinţelor, Serviciul de Evidenţă Publică
Locală vă face cunoscut că, potrivit pre ve de ri -
lor O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la
îm plinirea vârstei de 14 ani, minorul are o bli -
gaţia să solicite eliberarea actului de identitate
şi persoana fizică are obligaţia ca, înainte de
ex pirarea termenului de valabilitate al actului
de identitate cu cel puţin 15 zile, să solicite
eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Sunt invitate toate persoanele care au îm -
plinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de iden -
ti tate, precum şi pe cele ale căror acte de iden -
ti tate au termenul de valabilitate expirat, să se
pre zinte la sediul Compartimentului Evidenţa
Per soanelor din P-ţa I.C. Drăgan nr.5 Lugoj
(se diul Poliţiei Municipiului Lugoj), pentru a

so licita 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 10,00 - 14,00;
Marţi 10,00 - 14,00;
Miercuri 10,00 - 17,00;
Joi 10,00 - 14,00;
Vineri 10,00 - 14,00.
Eliberare acte:
Luni 8,30 - 10,00;
Marţi 8,30 - 10,00;
Miercuri 8,30 - 10,00 şi 14,00 - 17,00;
Joi 8,30 - 10,00;
Vineri 8,30 - 10,00.
Program casierie:
Luni, marţi, joi 8,00 - 15,00,
Miercuri 8,00 - 15,00 şi 15,30 - 17,00,
Vineri 8,00 - 14,00.
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Din 7 aprilie 2005 potrivit
Ordinului Ministerului
Comunicaţiilor şi

Tehnologiei Informaţiei,
sistemul 112 funcţionează la
nivelul întregii ţări şi poate fi
apelat prin formarea
numărului unic european de
urgenţă 112 în toate reţelele de
telefonie, fixe sau mobile. O
dată cu recepţionarea apelului,
sistemul permite identificarea
automată a numărului de
telefon al apelantului şi a
locului evenimentului. La nivel
naţional, doar 24% din totalul
de apeluri sunt urgenţe, restul
fiind non-urgenţe sau
injurioase. 

CONSTANTIN UDRESCU

În acest context, Serviciul Vo lun -
tariat pentru Situaţii
de Urgenţă rea min -
teş te câ t eva reguli
ca re trebuie cu nos -
cute şi respectate,
în vederea evitării
unor situaţii ne do -
rite, cu urmări în
plan penal şi fi nan -
ciar, în cazul în ca -
re  se utilizează
acest număr unic
de urgenţă în mod
nejustificat, ne co -
res punzător şi în
ne cunoştiinţă de
cau ză.

Apelarea nu mă -
rului 112 repre zin tă
o cale rapidă de a
co munica cu dis pe -
ce ratele de ur genţă
(Po liţie, Pom pieri,
Am  bu lanţă) în tim -
pul unei situaţii de
ur genţă. Sistemul 112
funcţionează la ni -
velul întregii ţări, în
toate reţelele de te le -
fonie, fixe sau mobile.

Sistemul Naţional
Unic pentru Apeluri de
Urgenţă este construit prin
crearea centrelor de preluare a
apelurilor de urgenţă şi dotarea
acestora cu un sistem operativ de
telecomunicaţii, destinat anun -
ţării, recepţionării, prelucrării şi
transmiterii către serviciile so -
licitate a apelurilor de urgenţă, în
mod centralizat şi uni tar. Sis -
temul este folosit şi pen tru co mu -
ni carea între ser vi cii le spe cia -
lizate de intervenţie ale Po liţiei,
Pompierilor, Am bu lanţei, care au
obligaţia de a acţiona în cazul
apelurilor de urgenţă.

Serviciul de Urgenţă 112 are
ca obiectiv salvarea vieţii, pro -
prietăţii şi a mediului
Personalul Centrelor de pre lua re
a apelurilor de urgenţă 112 este
compus din profesionişti care
răspund la apelurile de ur genţă
24 din 24 de ore. Ei sunt in struiţi
pentru a asista apelanţii în ca zuri
de urgenţă şi a-i ajuta în cel mai
scurt timp posibil. Centrele de
preluare a apelurilor de urgenţă

dispun de o bază de date care îi
ajută pe operatorii 112 să lo ca -
lizeze apelul, in ci den tul produs şi
resursele de in ter ven ţie cele mai
apropiate.

Modalitatea de procesare a
unui caz

� un cetăţean apelează 112
pentru a semnala un accident de
circulaţie grav, soldat cu victime
omeneşti;

� sistemul identifică numărul
de telefon al persoanei care a
semnalat cazul;

� se determină numele şi
adresa abonatului postului te le -
fonic prin căutare automată în ba -
za de date ;

� operatorul cere apelantului
date despre natura cazului;

� se trans mit
toate da tele la

dis  pe  ce  ra  -
tele Po li -

ţ i e i ,

Ambulanţei şi Pompierilor, în
func ţie de natura cazului (aceasta
operaţiune se realizează în 2-3
secunde);

� dispecerii stabilesc rapid
mij loacele de intervenţie care
par ticipă la soluţionarea cazului,
având la dispoziţie aplicaţia AVL
(Localizare Automată a Ve hi -
culelor);

� pe hartă se afişează co ne -
xiunea caz – mijloace de in -
tervenţie.

Există toate premisele ca
prin utilizarea eficientă a re sur se -
lor materiale şi umane implicate
în rezolvarea urgenţelor să se
mic şoreze considerabil timpul de
in ter venţie. Acest lucru este po si -
bil şi datorită unicităţii numărului
şi prin transferul simultan al da -
telor către agenţiile de urgenţă.

Convorbirile efectuate în sis -
temul 112 sunt înregistrate.

Determinarea automată a nu -

mărului şi locaţiei urgenţelor per -
mite identificarea apelurilor false
şi/sau injurioase. Apelul la nu mă -
rul unic 112 este universal şi
gratuit şi poate fi apelat din orice
re ţea de telefonie fixă sau mobilă,
iar abonaţii care apelează 112 nu
plă tesc sume suplimentare la fac -
tura telefonică.

Dacă sunaţi la 112 trebuie să
anunţaţi următoarele:

� Ce urgenţă aveţi;
� Unde este urgenţa;
� Unde vă aflaţi;
� De la ce număr de telefon

sunaţi;
� Cum vă numiţi.

Operatorul evaluează
urgenţa apelantului în funcţie de
informaţiile primite şi transmite
aceste informaţii la agenţia/agen -
ţiile de urgenţă abilitate în re zol -
varea cazului respectiv. Dacă este
nevoie de intervenţia tuturor
agenţiilor, datele prel i minare ale
cazului sunt transmise simultan,
în maximum 2-3 secunde.

După furnizarea acestor date
trebuie să rămâneţi la telefon

pentru a fi puşi în legătură
cu agenţia de ur -

genţă de care
aveţi ne -

v o i e

şi pentru a primi eventuale re -
comandări.

Dacă legătura cu numărul
112 se întrerupe, trebuie să sunaţi
din nou. Rămâneţi calmi şi
răspundeţi la toate întrebările; nu
închideţi până când nu vi se
spune.

Cum să fiţi pregătiţi pentru o
situaţie de urgenţă

� Există probabilitatea ca
fiecare dintre noi să fie nevoit să
folosească 112 măcar o dată în
viaţă.

� 112 nu reprezintă doar un
număr de telefon, ci un ajutor
rapid care depinde de infor -
maţiile vitale pe care le oferiţi.

� Când o persoană nu este
pregătită să anunţe o urgenţă pot
apărea frica, panica şi confuzia.
Din fericire, dacă o persoană este
pregătită şi aplică unele principii
şi proceduri de bază, aceasta
poate anunţa adecvat o urgenţă.

� Când sunteţi puşi în faţa
unei situaţii de urgenţă, fiţi calmi.
Este foarte important să va
concentraţi asupra a ceea ce
urmează să solicitaţi şi să
răspundeţi corect la întrebările
puse de operatoare. Evaluaţi
situaţia, adunându-vă gândurile,
înţelegeţi ceea ce se întâmplă.
Întrebaţi-vă: „Ce trebuie să fac?”,
apoi treceţi imediat la acţiune.

� Trebuie să evitaţi cu orice
preţ panica pentru a putea face
faţă situaţiei în mod inteligent.
Nu uitaţi că timpul este extrem de
preţios în cazul unei urgenţe.

� Dacă ţineţi cont de aceste
sfaturi puteţi contribui la salvarea
unei vieţi, puteţi împiedica
extinderea unui incendiu în
împrejurimi, puteţi preveni o
crimă sau o infracţiune şi puteţi
contribui la prinderea un criminal
sau a unui infractor.

Cum folosim telefonul mobil?
� telefonul dumneavoastră

mobil poate fi setat să apeleze
112 apăsând doar pe o tastă, însă,
ATENŢIE, puteţi apela
accidental la 112 şi să nu ştiţi;

� folosiţi telefonul cu grijă
pen tru a preveni apelarea au to -
mată din greşeală a numărului
112!

� în cazul în care aveţi ac ti -
vată opţiunea „Număr as -

cuns”, sistemul 112 are ca -
pacitatea de a determina

automat numărul şi
locaţia dum nea -
voas tră!

� părinţii tre -
buie să îi înveţe
pe copii să fo lo -
sească te le -
fonul mobil
pentru a su -
na, în caz de
urgenţă, la
112!
� dacă vă

aflaţi într-o zonă în
care furnizorul dum nea -

voastră de telefonie mobilă nu
are acoperire şi trebuie să sunaţi
de urgenţă la 112, nu disperaţi!
Ape lul la 112 va fi preluat de alt
ope rator de telefonie mobilă care
are acoperire în zona respectivă;

� apelul de la un telefon
mobil cu cartelă reîncărcabilă nu
fur nizează încă identitatea dum -
neavoastră. Răspundeţi corect la
întrebările operatoarei şi daţi
amănunte despre locaţia exactă a
urgenţei (puncte de reper).

Numărul unic de urgenţă 112 a împlinit în 6 aprilie 2010,
cinci ani de existenţă

Când apelăm numărul 
de urgenţă 112?

NU UITAŢI!
Înainte de a porni la

drum, asiguraţ-vă că bateria
te lefonului este încărcată!

Dacă bateria este pe sfâr -
şite, s-ar putea să daţi un sin -
gur telefon. În acest caz fiţi
gata să furnizaţi informaţii
complete despre natura ur -
genţei pe care doriţi să o sem -
nalaţi.

Ştiri sportive
�� După ce în etapele precedente echipa de volei feminin a
CSM Lugoj a obţinut trei victorii consecutive (pe teren
propriu, două victorii cu U. Cluj (scor 3 – 0 (25:21, 25:25,
25:15) şi CSM Sibiu (scor 3 – 0 (26:24, 25:21, 25:17) şi în de -
pla sare o victorie cu CSM Bucureşti (scor 3 –1 (25:21, 25:15,
21:25, 25:18), sâmbătă 19.02.2011, în Sala de sport „Ioan
Kunst Ghermănescu, CSM Lugoj a primit vizita echipei Di -
namo Romprest Bucureşti, de care a fost învinsă cu 3 – 0
(25:19, 25:21, 25:19). 
Lotul utilizat de prof. Paul Bogdan şi prof. Horvath Dorin a
fost următorul: Ciobanu Larisa, Lupescu Daniela, Canea
Io nela, Smultea Andreea, Alexandru Irina, Constantin Ga -
briela, Balintoni Diana, Şonda Mădălina, Lungu Laura,
Ma rian Sorina şi Bosuioc Cătălina. 
În urma acestui rezultat, după 16 jocuri, CSM Lugoj se află
pe locul VI, cu nouă victorii şi şapte înfrângeri, totalizând
24 puncte şi un setaveraj de 28:29.
În etapa a XIX-a, vineri 25.02.2011, începând cu ora 18.00
în sala “Ioan Kunst Ghermănescu” CSM Lugoj va întâlni
într-un meci dificil, echipa SCMU Craiova. 

�� Echipa de handbal a CSM Lugoj, s-a deplasat sâmbătă
19.02.2011, la Arad, pentru jocul cu echipa locală HC Arad.
După o primă repriză, destul de echilibrată, în urma căreia
gaz  dele conduceau cu 19 - 13, la finalul jocului s-a con sem nat
scorul de 40 – 24 în favoarea HC Arad. Următoarea eta pă
CSM Lugoj va întâlni HCM Făgăraş, sâmbătă 26.02.2011
ora 11.00, în sala de sport “Lavinia Miloşovici”.

�� În data de 14.02.2011, la Codlea a început Cupa Ro mâ -
niei la box – tineret. CSM Lugoj s-a prezentat la această
com petiţie cu 2 pugilişti: Cătălin Dascălu (categ. 54 kg.) şi
Ale xandru Dobie (categ. 60 kg.) care au fost învinşi la
puncte, însă pentru prima lor participare la o competiţie ofi -
cială, prestaţia lor a fost încurajatoare.

�� În perioada 11.02. - 20.02.2011, la Sărata Monteoru a
avut loc Campionatul Naţional de şah – ediţia 2011, com pe -
ti ţie la care CSM Lugoj a fost reprezentată de 3 sportivi,
Balla Tamas, Vasilescu Lucian şi Domanyek Ernest, care, fă -
ră a disputa toate jocurile, au ocupat următoarele locuri:
Balla Tamas – locul 15 cu 2394 puncte, Vasilescu Lucian –
lo cul 24 cu 2298 puncte şi  Domanyek Ernest – locul 36 cu
2227 puncte.

�� În perioada 25 – 27.02.2011, la Lugoj, va avea loc faza
interjudeţeană la volei feminin –speranţe. Echipa CSŞ Lu -
goj, antrenată de prof. Ioan Cioloca, va juca în seria a VII-a
în compania echipelor CSŞ Bega Timişoara, CSŞ Şoimii
Lipova, LPS Bihorul Oradea, CSŞ Ştei şi CSŞ Caransebeş.
Programul competiţiei: vineri 25.02.2011 ora 8.30 – 19.00
(sala „Lavinia Miloşovici”), sâmbătă 26.02.2011 ora 8.30 –
19.00 (sala „Ioan Kunst Ghermănescu) şi duminică
27.02.2011 ora 8.30 – 13.00 (sala „Ioan Kunst
Ghermănescu).
Primele două clasate se vor califica la turneul semifinal care
va avea loc în perioada 09.04 – 10.04.2011.
Duminică 27.02.2011, începând cu ora 13.00, în sala „Ioan
Kunst Ghermănescu, echipa de volei feminin junioare va
întâlni CSŞ Şoimii Lipova. Pentru acest joc, antrenorul
echipei, prof. Horvath Dorin va utiliza următoarele
sportive: Pujky D., Bosuioc C., Matei M., Jac S., Dohotariu
R. Ţintea A., Scrob M., Loghin O. Ionică C. şi Nedelcu N.
TIBERIU OLTEANU


