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ANDREEA MĂRGINEANŢU
O delegaţie de medici elveţieni a vi -
zi tat Spitalul Municipal Lugoj în
cursul lunii iunie. În urma în tâl ni ri -
lor avute cu primarul Francisc Bol -
dea şi cu conducerea instituţiei lu go -
jene,  oaspeţii şi-au exprimat intenţia
de a ajuta spitalul. 

Lucrările vor începe cu Secţia
de Primiri Urgenţe
„Spre surprinderea noastră, el ve ţie -
nii intenţionează să se implice şi din
punct de vedere financiar în rea bi -
litarea şi modernizarea spitalului lu -
go jean. Dânşii au apreciat în mod
deo sebit implicarea conducerii şi a
Pri măriei în reabilitarea spitalului.
De altfel, în cursul lunii iunie, la Spi -
tal a fost prezentă o echipă de pro -
iec tanţi, care a început deja să lu -
creze la expertizarea clădirii prin ci -
pa le şi la execuţia studiului de fe za -
bi litate, a proiectului tehnic şi a ca ie -
tului de sarcini pentru amenajarea
noii unităţi de primire urgenţe”, a
pre cizat şeful executivului lugojean.

Expertizarea şi proiectarea ur -
mea  ză să fie finalizate în cursul lunii
iu  lie, urmând apoi organizarea achi -
zi  ţiei pentru amenajarea secţiei de pri -
miri urgenţe, unde se va amenaja o
ram pă specială pentru accesul bol na -
vilor. Tot aici vor fi amenajate o nouă
zo nă de vizitare, o zonă de te ra pie şi o
ca le de acces spre Secţia Ra diologie.
To todată, va fi construit un lift ex te -
rior, care să asigure le gă tu ra dintre
Sec ţia Urgenţe şi celelalte sec ţii din
ca drul spitalului.

Spitalul lugojean va primi 
de la CJAS 15 milioane lei
În ceea ce priveşte fondurile alocate
spi talului, edilul şef a ţinut să pre ci -
ze ze: „Fără a intra în amănunte re -
fe ritoare la neadevărurile apărute în
pre să referitor la spital, precizez fap -
tul că au fost întocmite toate de mer -
su rile în vederea majorării con trac -
tu lui pe acest an cu Casa Judeţeană
de Asigurări de Sănătate. Astfel, în
ur ma colaborării cu CJAS, am reuşit
să încheiem contractul pe perioada
ia nuarie-mai, la nivelul sumei de 6
mi lioane lei. De asemenea, sperăm
ca prin contractul care se va semna
pe perioada iunie-decembrie, să
primim nouă milioane lei”.

Ajutor elveţian
pentru Spitalul
Municipal

FLAVIA CORAŞ
Cea de-a III-a etapă de asfaltare
a stră zilor din municipiul Lugoj
va de mara în toamna acestui an.
„Con tinuăm astfel programul de
as  faltare cu alte 20 de străzi, care
se alătură celor 41 deja reabilitate
în cadrul primelor două etape de
as  faltare. Programul se va încheia
cu cea de-a IV-a etapă, prevăzută
a se desfăşura în semestrul II al
anu  lui 2012 şi care va cuprinde

alte 11 străzi”, precizează Fran -
cisc Bol dea, primarul Mu ni ci piu -
lui Lugoj. 

Cea de-a treia etapă se des fă -
şoa ră în perioada 2011-2012 şi cu -
prinde stră zile: Paul Chi nezu, Al.
Astalaş, Cer nei, Ja bărului şi Fun -
dă tura Ja bă rului, D. Bojinca, Con -
stantin Brân coveanu, Oituz, So -
me şului, Ti mişului, Mureşului,
Co tu Mic, Tu dor Vladimirescu,
Fa gilor, Poa lele Viilor, Ro ma ni lor,

Vio  relelor, Brânduşelor, Sta dion,
Pa nait Cerna (parţial) şi Ţe sători. 

Pentru cetăţenii Lugojului, as -
faltarea străzilor este una dintre
cele mai importante probleme, a
că rei rezolvare o aşteaptă de ani de
zile: „Nici nu îmi vine să cred că,
în sfârşit, am scăpat de praf şi de
noroi! Acum putem şi noi să ne
mândrim că suntem lugojeni şi să
circulăm în condiţii civilizate, pe
asfalt şi nu pe drum de ţară”, ne-a

declarat Ioan T., care lo cu ieş te pe
strada Hezerişului. Un alt lu gojean
din cartierul Micro III es te de
părere că „străzile şi tro tua rele sunt
em blema unui oraş. Înain te de
toate, oricine traver sea ză Lugojul
nu poate să nu ob ser ve că oraşul
arată acum altfel. Mă bucur mai
ales că au fost re pa rate drumurile
din cartier şi aş tept cu nerăbdare
asfaltarea stră zii Astalaş, o arteră
foarte intens cir culată” (Maria C.).

La fel de mul ţumiţi s-au ară tat şi
locuitorii stră zilor care vor intra în
cea de-a treia etapă de asfaltare:
„Am aflat din ziar că va fi asfaltată
şi stra da noastră şi abia aştept. De
ani de zile ne stricăm maşinile prin
gropile din ca rosabil. Am ob servat
că  re pararea străzilor a de venit una
din priorităţile ad mi nis traţiei şi nu
pot decât să mă bucur de asta”, ne-
a mărturisit A.T., care lo cuieşte pe
strada Oituz. 
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ÎConsilierii locali au
adoptat o nouă hotărâre de
reglementare a

metodologiei de acordare a
tichetelor sociale. 

MIHAELA ŞTEFĂNESCU
Potrivit actului normativ, be ne fi -
cia ză de prevederile prezentei legi
per soana vârstnică, care se gă -
seşte în una dintre următoarele si -
tuaţii:

a) nu are familie sau nu se află
în întreţinerea unei sau unor per -
soane obligate la aceasta, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare;

b) nu are locuinţă şi nici po si bi -
litatea de a-şi asigura condiţiile de
locuit pe baza resurselor pro prii;

c) nu realizează venituri pro -
prii sau acestea nu sunt suficiente
pen tru asigurarea îngrijirii ne -
cesare;

d) nu se poate gospodări sin -
gură sau necesită îngrijire spe cia -
lizată;

e) se află în imposibilitatea de
a-şi asigura nevoile so cio me di -
cale, datorită bolii ori stării fizice
sau psihice;

Beneficiază aşadar de tichete
sociale persoanele vârstnice care
au domiciliul sau reşedinţa  pe ra -
za  municipiului Lugoj şi au rea -
li zat  în luna anterioară depunerii
ce rerii un venit de până la 450 lei
iar venitul  pe  membru  de fa mi -
lie  este de maxim 450 lei.

Fiecare beneficiar al acestui
aju tor trebuie să facă dovada ve -
ni turilor personale, prin în toc mi -
rea unui dosar care să cuprindă
următoarele acte:

� cererea persoanei vârstni -
ce/re  prezentantului legal;

� actele de identitate ale per -

Creşte plafonul de acordare şi valoarea
tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice

soa nei vârstnice si ale familiei
acesteia;

� acte care dovedesc situaţia
ma terială a persoanei vârstnice şi
a familiei acesteia;

� acte care dovedesc situaţia
lo cativă a persoanei vârstnice şi a
fa miliei acesteia;

� declaraţie pe propria răs -
pun dere în ceea ce priveşte venitul
rea lizat;

� fişa individuală de contact;
� fişa de evaluare a bugetului

fa miliei;
� fişa de evaluare socio me -

dicală; 

� alte acte doveditoare, după
caz.

Solicitările (cererile tip) se de -
pun la Serviciul de Asistenţă So -
cială Specializată şi se  în re -
gistrează  într-un  registru spe cial
deschis pentru această  pro cedură.

Tichetele sociale se acordă cu
prioritate persoanelor vârstnice cu
veniturile cele mai mici în ordinea
crescătoare a acestora. În caz de
egalitate a veniturilor, de par ta -
jarea se va face după următoarele
cri terii:

� persoană vârstnică singură 
� vârsta persoanei                 

� starea sănătăţii (dovedită
prin Fişa de evaluare socio me -
dicală - Anexa 3)

� dacă nu beneficiază şi de
alte prestaţii sociale

Tichetele sociale vor putea fi
valorificate, în cursul lunii pentru
care au fost eliberate şi vor
cuprinde date precum: seria şi
numărul tichetului, codul numeric
personal al beneficiarului, numele
şi prenumele acestuia. 

Distribuirea tichetelor sociale
se efectuează  la casieria  DASC,
du pă un program  adus la cu noş -
tinţa beneficiarilor prin mass-me -

dia.Beneficiarii se vor prezenta lu -
nar cu actul de identitate şi vor ri -
dica tichetul pe baza de semnătură
într-un registru special. În situaţia
în care persoana vârstnică se afla în
imposibilitate de a se prezenta pen -
tru ridicarea tichetelor, acestea pot
fi ridicate de către repre zen tantul
legal al vârstnicului, mem brii ai
familiei, persoane care fac parte din
dosarul beneficiarului sau alte
persoane împuternicite le gal de
acesta. Vor completa de ase menea
şi o declaraţie pe pro prie răs pun de -
re referitor la ve ni tu rile realizate
pentru a preîn tâm pina eventuale
situaţii ne pre vă zute. În acest sens,
asistenţii so ciali vor verifica prin
sondaj şi vi zite la domiciliu
veridicitatea ce lor declarate.

Dreptul la acordarea de ti -
chete sociale încetează în ur mă -
toarele cazuri:

� la expirarea perioadei pen -
tru care a fost acordat;

� la data decesului be ne fi cia -
rului; 

� în situaţia în care be ne -
ficiarul îşi stabileşte domiciliul
sau reşedinţa pe raza altei unităţi
ad ministrative sau se constată că
acesta nu locuieşte efectiv pe raza
municipiului Lugoj o perioadă
mai mare de 30 zile;

� beneficiarul nu mai în de pli -
neşte condiţiile de acordare a
acestui drept; 

Încetarea  dreptului se face în
ba za dispoziţiei primarului Mu -
nicipiului Lugoj, la propunerea
DASC.

Valoarea tichetului social este
de 100 lei, în funcţie de venit, de
acest ajutor putând beneficia un
număr de 300 de persoane.

MARIA ELENA STĂMUREAN
Conform Legii nr. 272/2004 pri -
vind protecţia şi promovarea
drep turilor copilului, printre
drep turile stipulate este evidenţiat
şi dreptul a creşte alături de pă -
rinţii săi, corelativ aceştia având
obligaţia să asigure copilului, de
o manieră corespunzătoare ca pa -
cităţilor în continuă dezvoltare,
orien tarea şi sfaturile necesare
exer citării corespunzătoare a
drep turilor prevăzute de lege. Pă -
rinţii au dreptul să primească in -
formaţiile şi asistenţa de spe -
cialitate necesare în vederea în -
gri jirii, creşterii şi educării co pi -
lului, mai cu seamă pentru că am -
bii părinţi sunt responsabili pen -
tru creşterea acestuia. 

Exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti
trebuie să aibă în vedere interesul
superior al copilului şi să asigure
bu năstarea sa materială şi spi -
rituală, în special prin îngrijirea
acestuia, prin menţinerea re la -
ţiilor personale cu el, prin asi -
gurarea creşterii, educării şi în -
treţinerii sale, precum şi prin re -
prezentarea sa legală şi ad mi -
nistrarea patrimoniului său. În
cazul existenţei unor neînţelegeri
între părinţi cu privire la exer -
citarea drepturilor şi îndeplinirea
obli gaţiilor părinteşti, instanţa
judecătorească, după ascultarea
ambilor părinţi, hotărăşte potrivit
interesului superior al copilului. 

În comunitatea noastră lo -
cală, planul de servicii se în toc -
meşte şi se pune în aplicare de
către serviciul public de asistenţă
socială – Direcţia de Asistenţă
Socială Comunitară – Serviciul
Autoritate Tutelară, în urma eva -
luării situaţiei copilului şi a fa -
miliei acestuia. Planul de servicii
se aproba prin dispoziţia pri ma -
rului şi are ca obiectiv pre venirea
separării copilului de părinţii săi.
În acest scop, serviciul public de
asistenţă socială sprijină accesul
copilului şi al familiei sale la
serviciile şi prestaţiile destinate
menţinerii copilului în familie. 

Planul de servicii poate avea
ca finalitate transmiterea către
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Timiş a cererii de instituire a unei
măsuri de protecţie specială a
copilului, numai dacă, după
acordarea serviciilor prevăzute
de acest plan, se constată că
menţinerea copilului alături de
părinţii săi nu este posibilă.

Dacă există motive temeinice
de a suspecta că viaţa şi secu -
ritatea copilului sunt primejduite
în familie, reprezentanţii ser -
viciului public de asistenţă so -
cială au dreptul să viziteze copiii
la locuinţa lor şi să se informeze
despre felul în care aceştia sunt
îngrijiţi, despre sănătatea şi dez -
voltarea lor fizică, educarea, în -
văţătura şi pregătirea lor pro -

fesională, acordând, la nevoie, în -
dru mările necesare. Dacă, în
urma acestor vizite efectuate, se
constată că dezvoltarea fizică,
mentală, spirituală, morală sau
socială a copilului este pri mej -
duită, serviciul public de asis -
tenţă socială este obligat să se -
sizeze de îndată Direcţia Ge -
nerală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Timiş în ve -
derea luării măsurilor pre văzute
de lege.

Direcţia Generală de Asis -
tenţă Socială şi Protecţia Copi -
lului este obligată să sesizeze
instanţa judecătorească în situaţia
în care consideră că sunt întrunite
condiţiile prevăzute de lege
pentru decăderea, totală sau
parţială, a părinţilor ori a unuia
dintre ei din exerciţiul drepturilor
pă rinteşti.

Orice copil care este,
temporar sau definitiv, lipsit de
ocrotirea părinţilor săi sau care,
în vederea protejării intereselor
sale, nu poate fi lăsat în grija
acestora are dreptul la protecţie
alternativă, procedură ce include
instituirea tutelei, măsurile de
protecţie specială prevăzute de
lege şi adopţia. În alegerea uneia
dintre aceste soluţii, autoritatea
competentă va ţine seama în
mod corespunzător de ne ce -
sitatea asigurării unei anumite
continuităţi în educarea co -
pilului, precum şi de originea sa

etnică, religioasă, culturală şi
ling vistică.

Tutela se instituie în situaţia
în care ambii părinţi sunt
decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi
din exerciţiul drepturilor pă rin -
teşti sau li s-a aplicat pedeapsa
interzicerii drepturilor pă rin -
teşti, puşi sub interdicţie, de -
claraţi judecătoreşte morţi sau
dispăruţi, precum şi în cazul în
care, la încetarea adopţiei, in -
stanţa judecătorească, în a cărei
circumscripţie teritorială do mi -
ciliază sau a fost găsit copilul,
hotărăşte că este în interesul
copilului instituirea unei tutele.

Pot fi tutori persoanele fi -
zice sau soţul şi soţia îm preună,
care au domiciliul în Ro mânia şi
nu se află în vreunul dintre ca -
zurile de incom pa ti bil itate pre -
văzute de lege. 

Persoana fizică sau familia
care urmează a fi tutore trebuie
să fie evaluată de către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului cu privire la
garanţiile morale şi condiţiile
materiale pe care trebuie să le
îndeplinească pentru a primi un
copil în îngrijire. 

Evaluarea se realizează pen -
tru comunitatea lugojeană de că -
tre Direcţia Generală de Asis -
tenţă Socială şi Protecţia Co -
pilului Timiş, acordându-se
prio ritate membrilor familiei ex -
tinse a copilului.

Consultaţii
o�almologice
gratuite
RAMONA ŢĂRANU

Primăria Municipiului în co la bo -
rare cu DASC derulează în pe -
rioa da 19-22 iulie, un nou proiect
des tinat prevenţiei în domeniul
să nătăţii oculare. Campania in -
clude servicii medicale, respectiv
con sultaţii oftalmologice, care
vor fi oferite gratuit de către fir -
ma SC OPTOP SRL. Primăria va
pune la dispoziţie spaţiul ne ce -
sar, în incinta fostei Case a Că să -
toriilor, pe strada Mocioni. 

Activitate ireproşabilă la DASC
O echipă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a
efectuat recent un control în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară. Controlul a vizat respectarea prevederilor Legii 416
privind venitul minim garantat. Au fost verificate aspecte precum:
stabilirea drepturilor pentru ajutorul social, modul de stabilire a sumei
acordate, respectiv afişarea documentelor prevăzute de lege. „Doresc
să subliniez că DASC a fost felicitată pentru activitatea desfăşurată,
fiind exemplificată cu titlu pozitiv la nivel de judeţ”, a precizat şeful
executivului local. F.C.

Execuţie
bugetară bună
pentru prima
jumătate 
a anului 
FLAVIA CORAŞ
Lugojenii se dovedesc foarte
dis ciplinaţi atunci când vine
vor ba de plata taxelor şi im po -
zi telor locale. Astfel, până în
prezent, previziunile pri vind
veniturile proprii s-au rea  lizat
în proporţie de 94,33%. În ceea
ce priveşte im  pozitul pe clădiri,
acesta es  te încasat în proporţie
de 116,63%, în timp ce im po -
zitul pe mijloace de transport
este co lectat în proporţie de
113,44%. De asemenea, până
la data de 31 mai, s-au realizat
70% din previziunile bugetare
pe acest semestru. Urmează ca
în cursul acestei luni să fie vi -
rate de la Guvern sub ven ţii le
pentru salarii, respectiv co te le
defalcate de TVA. „Con si der
că pentru prima jumă ta te a
anului avem o execuţie bu -
getară bună”, este de părere
pri marul Francisc Boldea.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Consumul de energie electrică
pentru iluminatul public şi ar hi tec -
tural al clădirilor din oraş a scă zut
în ultimele luni cu mai bi ne de
30%. „Înainte de anul 2008, pen -
tru 2.000 de corpuri de ilu minat şi
fără iluminatul ar hi tec tural şi fes -
tiv se plătea anual o fac tură de
ener gie electrică în va loare de
1.230.000 lei. La acesta se adău -
gau costurile de în tre ţi ne re, în va -
loa re de 700.000 lei. În pre zent,

du pă modernizarea ilu mi natului
public, pentru cele 3.100 corpuri
de iluminat, la care se adaugă ilu -
mi natul arhitectural al clădirilor,
res pectiv iluminatul fes tiv de Săr -
bă tori, factura de ener gie electrică
es te de doar 1.100.000 lei. De ase -
me nea, cos turile de întreţinere au
scă zut la 200.000 lei. În total, s-au
rea lizat eco nomii de 30%, prin
scă derea cos turilor de la peste
1.900.000 lei la 1.300.000 lei”, a
ex plicat şe ful executivului local. 

Mediul familial şi îngrĳirea alternativă Reduceri de 30% la factura de energie electrică
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Primăria Municipiului a
alocat deja sumele
necesare pentru

dezmembrarea terenului. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
„Am reuşit să dezmembrăm şi
vom scoate la licitaţie 74 de te re -
nuri, cu suprafeţe de 400-470 mp.
La licitaţie pot participa toţi lu go -
je nii care doresc să îşi con stru ias -
că o casă. De asemenea, vom oferi
gratuit nouă terenuri, dintre care
opt terenuri cu o suprafaţă de 300
mp şi un teren de 248 mp. Acestea
sunt destinate tinerilor cu vârsta
de până la 35 de ani”, a declarat
pri marul Francisc Boldea.

Scoaterea la licitaţie a te re nu -
rilor va avea la bază Hotărârea de
Consiliu Nr. 10 din 27.01.2011,
do cument care stabileşte preţul
minim de pornire, fără utilităţi, la
suma de 0,4 lei/mp/an. Preţul ini -
ţial creşte după introducerea uti -
lităţilor, respectiv cu 5% pentru
apă şi canalizare, 5% pentru ali -
mentarea cu energie electrică, 5%
pentru gaze naturale, 5% pentru
servicii de telefonie, 2% pentru
trans port rutier.  

Tot în cartierul Militari va fi
pre văzută o suprafaţă de 12.500
mp pentru construcţia în regim
ANL a cinci blocuri cu câte 30 de
apar tamente fiecare, în total 150
de apartamente. De asemenea, vor

fi lăsate spaţii de peste 3.000 mp
pen tru construcţia de locuinţe
mul tiple şi spaţii comerciale. O
altă suprafaţă de 1.000 mp este
pre văzută pentru construcţia se -
diului APIA. Intrarea în noul car -
tier se va realizarea în dreptul se -
diului Butan Gas.

Lucrările de defrişare 
din zona noului cartier sunt 
în plină desfăşurare
În această perioadă se lucrează la
modernizarea străzii Timişoarei, în
zona viitorului cartier Militari. De
asemenea, a fost amânată şedinţa
ex traordinară a Consiliului Local,
care trebuia să aibă loc în data de
14 iulie. Punctele aflate pe ordinea
de zi vor fi analizate în cadrul şe -

dinţei ordinare din această lună,
res pectiv în data de 21 iulie, pentru
a fi întrunite toate elementele ne -
ce sare aprobării scoaterii la li ci ta -
ţie a terenurilor din noul cartier. 

În cursul acestei săptămâni,
Serviciul Sere şi Spaţii Verzi, ală -
turi de Societatea Salprest de fri -
şează zona cartierului, urmând să
fie bătuţi şi ţăruşii care vor de li -
mita loturile de tern ce vor fi scoa -
se la licitaţie. „Nu ne vom atinge
de pomii fructiferi foarte valoroşi
care au crescut aici”, a ţinut să pre -
cizeze domnul primar.

În acelaşi context, edilul-şef a
precizat faptul că în cursul zilei de
marţi, 12 iulie, a fost demarată li -
citaţia pentru proiectarea dru mu ri -
lor din noul cartier. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
O echipă a Gărzii de Mediu a
efec tuat un control la Lugoj, în pe -
rioada 21 iunie - 1 iulie. În urma
ve rificărilor efectuate în teren, in -
spectorii de mediu au constatat că,
înainte de a ajunge în râul Timiş,
apa deversată de pe teritoriul mu -
ni cipiului Lugoj trece prin bazine
de retenţie şi decantare. Cu toate
aces tea, Garda de Mediu a emis
un avertisment Primăriei Mu ni ci -
piu lui Lugoj, solicitând asigurarea
unei soluţii provizorii, până la fi -
na lizarea lucrărilor de la staţia de
epu rare. 

Echipa de control din partea
Co misariatului Judeţean Timiş a
fost formată din domnul prim-co -
misar Ioan Marian Eperieş şi
doam  na comisar Lavinia Alina
Că luşeriu. Au fost întocmite două
pro cese-verbale, în data de 21 iu -

nie, respectiv în data de 1 iulie.
„Con trolul a vizat Staţia de Epu -
rare de la Jabăr, un obiectiv de in -
ves tiţii în valoare de 20.000.000
lei, pe care intenţionăm să îl fi -
nalizăm în cursul acestei veri. Au
fost vizate două aspecte: controlul
la faţa locului şi predarea do cu -
men telor spre analiză. Echipa de
con trol a constatat că obiectivul
este realizat în proporţie de 90%,
fiind finalizate lucrările la: camera
de distribuţie, camera de epurare
me canică, preaplinul, două bazine
de defosforizare aerobică, două
ba zine de defosforizare ana ero -
bică, bazinul compartimentat de
ae rare cu bule fine, bazinul de
ames tec cu clorură ferică, staţia de
com presoare, bazinele cu poduri
ra cloare, staţia de pompare a nă -
molului recirculat, staţia de în gro -
şare a nămolului fermentat şi ne -

fer mentat, două metantancuri, de -
bit metrele de măsurare a apei uza -
te şi a celei epurate, staţia de de -
zin fecţie cu ultraviolete, camerele
de evacuare, staţia de pompare,
şa se bazine de stocare a nămolului
şi digul de protecţie. Beneficiarul
in vestiţiei este Primăria Mu ni ci -
piu lui Lugoj. Conform pro ce su -
lui-verbal de constatare, staţia nu
poate fi funcţională până la fi na li -
zarea metantancurilor, întrucât
flu xul tehnologic prevede eva cua -
rea continuă în acestea a nă mo lu -
lui din decantoarele secundare. Cu
toate acestea, s-a constatat măsura
luată de Primăria Municipiului,
aceea că înainte de evacuarea
apei, pe teritoriul Lugojului, pa ra -
lel cu strada Jabărului, se află ba -
zi nele de retenţie şi decantare, în
stare de funcţionare, acestea pre -
luând grosierul. Ulterior, prin

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Municipalitatea lugojeană a alo -
cat fondurile necesare pentru rea -
bi litarea Bisericii din Armădia şi
a Turnului "Sfântul Nicolae" din
Lu goj. „După 50 de ani, reuşim
să r eabilităm lăcaşul de cult din
Ar mădia. A fost refăcută faţada,
s-au executat lucrări de ame na ja -
re interioară, precum şi de in tro -
du cere a încălzirii centrale. Deşi
nu este o comunitate mare aici,
oa menii, atât localnicii cât şi cei
care re vin acasă, meritau acest
lucru”, a precizat edilul-şef. 

În acelaşi context, şeful exe -
cu tivului a purtat o serie de dis -
cu ţii cu Protopopul Lugojului,
Prea Onoratul Ioan Cerbu, re fe -
ritoare la reabilitarea Turnului

Sfân tul Nicolae. Astfel, pe baza
ho tărârii Consiliului Parohial al
Bi sericii Adormirea Maicii Dom -
nului, monumentul va fi preluat
de Primăria Municipiului pentru
a putea fi modernizat. 

„Am sta bilit o modalitate
prin care Primăria să se implice
în reabilitarea acestui lăcaş, cu o
vechime de 600 de ani. Turnul
Sfântul Nicolae este de fapt cel
care defineşte Lugojul, datând
din anul 1402”. 

În cursul acestei luni va fi în -
tocmit proiectul, urmând ca lu -
crările să se desfăşoare în paralel
cu cele de reabilitare a Primăriei,
Bibliotecii Municipale, respectiv
Bisericii „Adormirea Maicii
Dom nului”.

Noi ansambluri de jocuri în Lugoj
RAMONA ŢĂRANU
Municipalitatea lugojeană a achiziţionat în cursul lunii iunie trei noi
ansambluri de jocuri pentru copii. Acestea au fost amplasate în
Cartierul Balta Lată - în sensul giratoriu de pe strada Vasile Goldiş, în
zona celor două noi blocuri ANL de pe strada Panait Cerna, respectiv
în dreptul Grădiniţei PP4 din cartierul Micro I.

Terenuri pentru
construcţia de case în
noul cartier al Lugojului
„Militari” este numele noului cartier, amplasat în zona
fostelor unităţi militare

Bani pentru reabilitarea Bisericii din Armădia 
şi a Turnului "Sfântul Nicolae" din Lugoj 

Control al Gărzii de Mediu la Staţia de Epurare de la Jabăr
aera re, apa menajeră este evacuată
în râul Timiş”, a explicat domnul
pri mar.

În urma controlului, Garda de
Me diu a dat avertisment Pri mă -
riei Mu nicipiului, în vederea
„luă rii tu turor măsurilor necesare
pentru asi gurarea unei soluţii
pro vizorii, fără costuri excesive,
dar care să nu afecteze inves ti -
ţia”. „Noi nu am contestat acest
aver tisment, nu am ridicat nicio
obiecţie, deşi nu ni s-a putut im -
puta nicio vină. Aveam de ales
prac tic între a rea liza staţia de
epu rare sau nu. Este vorba despre
un obiectiv de in ves tiţii absolut
ne cesar Lugojului, ca re trebuia
făcut încă de acum 20 de ani, şi
care va deservi atât Lu gojul, cât
şi alte 10 comune din zo nă”, a
sub liniat edilul-şef.

Pentru a răspunde so li ci tă -
rilor echi pei de control, Primăria
Lu goj a solicitat constructorului
Staţiei de Epurare încadrarea în
cerinţa Găr zii de Mediu, privind
adop ta rea unei soluţii provizorii,
până la fi nalizarea lucrărilor. În
urma aplicării acestei soluţii, a
fost primit răspunsul con struc -
torului, care a informat asupra
des chiderii stavilei, astfel ca apa
menajeră să treacă prin staţia de
epurare, ajungând la debitmetrul
elec tro mag netic apă sitată. Ca
urmare, apa a inundat clădirea în
care se află instalaţia compactă
de epurare mecanică, ceea de
demonstrează că adoptarea
soluţiei provizorii a epurării
mecanice este practic imposibilă. 

O altă problemă intervenită pe
par cursul construcţiei staţiei de
epu rare este legată de trans for ma -
toarele care au fost greşit pre vă -
zute în proiect. În prezent există
un singur transformator de 140
KW, în condiţiile în care necesarul
este de 760 KW. Ca atare, edilul-
şef a solicitat achiziţionarea a încă
două transformatoare de 400 KW
fiecare pentru a putea asigura re -
zer va de putere necesară func ţio -
nării staţiei. 

De asemenea, echipa de con -
trol a Gărzii de Mediu a sanc -
ţionat societatea Meridian 22, în
calitate de titular al contractului
de concesiune pentru serviciile
publice de apă şi canalizare în
mu nicipiu, cu amendă în valoare
de 5.000 lei pentru neîncadrare
în prevederile autorizaţiei de
me diu. 

„Deşi nu există nicio soluţie
teh nologică de a lucra în paralel
in vestiţia şi epurarea prin staţie,
deşi noi am curăţat bazinele de
re tenţie pentru separarea gro sie -
rului de apa menajeră şi am avut
practic toate avizele necesare, în
contextul în care condiţiile me -
teorologice nu au permis fi na -
lizarea lucrărilor - lucrări care
oricum vor fi finalizate înaintea
perioadei de 3 ani pentru care a
fost semnat contractul – totuşi,
nici Primăria Municipiului şi nici
societatea Meridian 22 nu au
contestat sancţiunile aplicate de
echipa de control a Gărzii de
Mediu”, a concluzionat domnul
pri mar. 

Strada
Hezerişului
va deveni
principala
poartă 
de intrare 
în Lugoj 
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Potrivit primarului Mu ni ci piu -
lui Lugoj, „cea mai im portantă
cale de acces în oraş va fi
strada Hezerişului, întrucât
aceasta este cea mai bună
legătură cu autostrada, care va
avea un punct de descărcare a
traficului între localităţile Păru
şi Balinţ”. 

Până acum a fost tur nat
primul strat de asfalt pe strada
Hezerişului, urmând ca în
cursul săptămânii viitoare să fie
turnat şi stratul de uzură.
Şoseaua are o lăţime de 6 m şi
benzi de siguranţă cu o lăţime
de 1 m, pe fiecare parte a
carosabilului. De asemenea,
începând de săptămâna viitoare
vor demara lucrările de
defrişare a celui de-al doilea
tronson al străzii Hezerişului,
pentru lărgirea părţii caro sa -
bile. 

Pentru fluidizarea traficului
în zonă, municipalitatea va
iniţia un proiect de amenajare a
unui nou sens giratoriu, la
intersecţia străzilor Heze -
rişului, Crişan, Cloşca, Gen.
Dragalina şi Al. Astalaş. 

De ase menea, intersecţia
străzilor Gen. Dragalina şi
Timişoarei va fi semaforizată.
Astfel, conducătorii auto vor
avea acces direct din zona cen -
trală a oraşului către şoseaua de
centură, respectiv că tre
autostradă.
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În anul 2005, Prea Sfinţiei
Sale, Alexandru Mesian, i
s-a decernat TITLUL DE

CETĂŢEAN DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI LUGOJ
pen tru contribuţia avută la în -
tă rirea legăturilor in ter con -
fesionale şi vasta activitate în
domeniul cultelor.

RAMONA ŢĂRANU

Alexandru Mesian s-a născut, în
anul 1937, în co muna Ferneziu,
afla tă atunci în judeţul Satu Mare,
în tr-o familie de muncitori, fiind cel
de-al cin cilea copil din cei opt.
Şcoa la pri mară o urmează în co mu -
na na tală, după care frec ven tea ză şi
ab solvă Liceul Teoretic „Gheor ghe
Şin cai” din Baia Mare. În anul
1957 este admis la Se mi na rul
Romano-Catolic din Iaşi, în să, în
temeiul unei dispoziţii a De  -
partamentului Cultelor, i se re fuză
continuarea stu diilor pe mo tivul
ori ginii sale con fesionale gre co-ca -
tolice. În pe rioada 1960-1965 a ur -
mat stu diile teologice în strict se -
cret, iar după amnistia ge nerală din
1964, când unii episcopi şi preoţi
pro  fe sori de teo logie au ieşit din în -
chi  soa re, a fost verificat asu pra cu -
noş  tinţelor teo logice de pro fe sori
de spe cia litate. La 8 mai 1965 a fost
hi ro tonit preot în strict se cret de
către Prea Sfinţia Sa Ioan Dra  go  -
mir, Episcopul român unit al Ma -
ramureşului. A făcut pastoraţie atât
în zona sa natală, cât şi în sa tele din
Maramureşul istoric şi din Ţa ra
Oaşului, în vremea în care cre dinţa
greco-catolică era măr tu ri si tă în
catacombe. A vor bit co pii lor, în ore
de religie ţi nute cu ei, des pre
Dumnezeu şi despre cre dinţa în El. 

În perioada 1965 – 1990, în
condiţii de clandestinitate şi su pra -
ve ghere, s-a ocupat de ca te hi zarea
şi asistenţa spirituală a ce lor care

doreau acest lucru şi ca re nu au
vrut să rupă legăturile lor cu Bi -
serica Catolică. O altă preo cu pare
pastorală în aceeaşi pe rioadă a fost
formarea de alţi preoţi ti neri. După
evenimentele din de cem brie 1989
este numit Vi car Ge neral al
Eparhiei Ma ra mu reşului.

La 4 iulie 1994 a fost numit
Epis cop coadjutor al Prea Sfinţiei
Ioan Ploscaru, Episcopul Epar -
hiei Lugojului. La 8 septembrie
1994 este consacrat episcop în
mod festiv la Blaj. Întronizarea ca
Episcop de Lugoj a avut loc la 5
mai 1996, fiind al zecelea epis cop
al Episcopiei Greco-Catolice
Uni te cu Roma de Lugoj. În luna
oc tombrie a anului 1994, Sfântul
Pă rinte Papa Ioan Paul al II-lea l-
a numit membru al Consiliului
Pon tifical pentru Promovarea
Uni tăţii Creştine din Roma, iar un
an mai târziu este numit mem bru
al Comisiei Mixte In ter na ţio na le
de Dialog Teologic între Bi se rica
Catolică şi Biserica Or to doxă.

Ca o recunoaştere a meritelor
sale, în 2004, prin Decretul Pre şe -
dintelui României, Prea Sfin ţiei
Sale i se conferă Ordinul Me ri tul
 Cultural în grad de Mare Ofi ţer.
Pe lângă iniţierea şi par ti ci parea  la
nu meroasele activităţi ecu menice
or ganizate în mu ni ci piul Lugoj se
adau gă şi acţiunile so ciale de spri -
jinire a copiilor pro venind din fa -
mi lii nevoiaşe, având o con  tri bu -
ţie hotărâtoare la ri dicarea şi func -
ţionarea Cen trului de Zi pentru
copii cu pro ble me sociale din Co -
lonia He rendeşti - Bocşei.

Demn de remarcat, bunele şi
sta bilele raporturi dintre Epi s co -
pia Lugojului cu celelalte culte,
in stituţii administrative, culturale
lo cale şi din teritoriul Diecezei
Lugojului.

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI 

Prea Sfinţia Sa, Alexandru
Mesian, Episcop Greco-
Catolic Unit cu Roma

FLAVIA CORAŞ
Iubitorii de muzică clasică vor
avea prilejul să ia parte la un re ci -
tal de excepţie, susţinut de in ter -
preţii Franz Metz, pian / pre zen -
tare, Wilfried Michl, bariton, Her -
bert Christoph, viola (Ger ma nia).
Evenimentul va avea loc marţi, 16
august, de la ora 18.00, pe scena
Tea trului Municipal „Tra ian Gro -
ză ves cu”. Programul con certului –
in titulat Seara Vie neză – cuprinde,
pe lângă  lucrări de Franz Schu -
bert, Franz Liszt, Giu seppe Verdi,
Ro bert Schumann, Heinrich
Weidt, Robert Stolz, Emmerich
Kál mán, arii din ope rete şi lucrări
ale unor compozitori din Lugoj:
Jo sef Willer, Emmerich Schwach,
Ko n rad Paul Wusching, Sofie
Vlad-Radulescu.

Franz Metz, organist, mu zi co -
log si dirijor, s-a născut la Lugoj în
anul 1955. Şi-a petrecut copilăria în
municipiului de pe Timiş, unde a
primit primele lecţii de pian, ar mo -
niu şi orgă, de la Martin Metz, Dr.

Josef Willer şi prof. Clara Peia. Du -
pă terminarea studiului orgii la Uni -
versitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti a avut prilejul să fie ini ţiat
în arta organistică şi de către Franz
Xaver Dressler (Sibiu) şi Msgr.
Josef Gerstenengst (Bucureşti).

Până în anul 1985 a fost pe da -
gog, organist şi dirijor la Timişoara
şi Lugoj (Şcoala Populară de Ar -
tă), după care a activat ca organist
la Stiftskirche Hechingen (Ger ma -
nia) şi la castelul Hohenzollern.
În cepând din anul 2000 este or ga -
nist principal la Biserica St. Pius şi
mu zicolog la München. Pe lângă
ac tivitatea de organist, Franz Metz
es te şi muzicolog şi dirijor, în cen -
trul atenţiei stând muzica secolelor
XVIII şi XIX din Banat. O serie de
com pozitori din Banat au fost des -
coperiţi de el, lucrări care au fost
ul terior publicate şi interpretate în
pri mă audiţie: Franz Limmer,
Johann Michael Haydn, Vincenz
Mas chek, Pogatschnigg, Wilhelm
Ferch, Conrad Paul Wusching,

Wil helm Schwach şi mulţi alţii.
Lu crările sale muzicologice sunt
pu blicate în mai multe ţări.

Wilfried Michl (bariton) s-a
năs cut la Orţişoara, a studiat la
Uni versitatea de Muzică din Mün -
chen canto, scenografie de operă şi
pedagogie muzicală. A activat ca
so list la Opera de Stat din Mün -
chen, la Landestheater Coburg şi
la Kammeroper Salzburg. A par ti -
ci pat de multe ori ca solist al Fes -
ti valului “Stagione lirico” din
Salz burg. În ultimii ani se dedică
mai mult concertelor de lieduri şi
ora torii. Pe lângă activitatea de so -
list în diferite concerte este şi com -
pozitor, prezentând anual cu trupa
de studenţi un nou musical la
Mün chen. Împreună cu Franz
Metz dă în diferite oraşe din sudul
Ger ma niei concerte cu muzica
compusă de compozitori bănăţeni.

Herbert Cristoph s-a născut
1954 la Timişoara, unde a absolvit
Li ceul de Muzică, iar după aceea
Uni versitatea de Muzică din Cluj.

Nereguli în activitatea Casei de Cultură a Municipiului
Un audit desfăşurat în ultima perioadă la Casa de Cultură a Mu ni ci -
piului Lugoj a scos la iveală câteva nereguli în modul de des făşurare
a activităţii instituţiei. „Au fost găsite câteva nereguli legate de
execuţia fazelor în execuţia bugetară, respectiv respectarea pro pu -
nerilor, a angajamentelor, lichidărilor, ordonanţărilor şi plăţilor. De
asemenea, s-a remarcat existenţa a două sisteme de internet, unul
mo bil şi unul fix, precum şi unele probleme în ceea ce priveşte con -
ven ţiile civile încheiate. Am acordat termen până la data de 1 august
pentru soluţionarea tuturor problemelor”, a subliniat edilul-şef. A.M.

ADRIANA WEIMER

Biblioteca Municipală Lugoj,
Ga  leria “Pro Arte” şi Cenaclul &
Re  vista “Banat” Lugoj au or ga -
nizat în data de 27 iunie, la Ga -
leria Pro Arte, un eveniment de
excepţie, cu scriitori de excepţie.
Es te vorba despre o dublă lansare
de carte: Doina Uricariu cu vo lu -
mul “Scara leilor” (Editura Po li -
rom, Iaşi), vo lum prezentat de Si -

mona Avram şi Cristian Ghinea,
şi Marius Ghi lezan cu volumul
“Ţi gara unui viitor de paie” (Edi -
tu ra Corint, Bu cureşti), primul
volum de poezie al scriitorului,
prezentat şi în cadrul Târgului de
Carte Book fest 2011; la Lugoj,
volumul a fost prezentat de Ela
Iakab, Adriana Weimer şi Con -
stantin Buiciuc; mo derator: Hen -
rieta Szabo.

ADRIANA WEIMER

Primăria Municipiului Lugoj, Bi -
blio teca Municipală Lugoj, Ba -
natArt, Fundaţia Academia Civică
- Filiala Lugoj au organizat, marţi,
28 iunie 2011, în Sala de Consiliu
a Primăriei Municipiului Lugoj, o
în tâlnire cu prof. dr. Victor Neu -
mann şi cu studenţii Şcolii Doc to -
rale de Istorie Conceptuală “Rei n -
hart Koselleck”, din cadrul Uni ver -
si tăţii de Vest Timişoara. În acelaşi
timp, a avut loc şi o dezbatere pe
ba za volumului “Istoria României
prin concepte - Perspective al ter -
na tive asupra limbajelor social-po -
li tice” (Editura Polirom, Iaşi, 2010,
edi tori Victor Neumann şi Armin
Hei nen) şi a volumului “Cinci con -

cep te ale gândirii politice ro mâ -
neşti” (Editura Brumar, Timişoara,
2011, editori Victor Neumann şi
Hen r iete Richer). A prezentat prof.
Si mona Avram; moderator: Hen -
rieta Szabo, directoarea Bibliotecii
Mu nicipale Lugoj.

Mircea Mihăieş şi Vladimir Timăneanu la Lugoj
Una dintre manifestările culturale de excepţie desfăşurate la Lugoj, care
a atras un numeros şi de calitate public lugojean, a fost întâlnirea de joi,
7 iulie 2011, de la Galeria “Pro Arte”, în organizarea Bibliotecii Mu ni -
ci pale Lugoj, a Galeriei “Pro Arte” şi a Cenaclului & Revistei “Banat”
Lu goj. Este vorba despre întâlnirea cu scriitorii Mircea Mihăieş, vi ce -
pre şedinte al Institutului Cultural Român, şi Vladimir Tismăneanu, pro -
fesor de ştiinţe politice la Universitatea Maryland, SUA, care au lansat
la Lugoj două importante volume: Vladimir Tismăneanu cu volumul
“Despre comunism – destinul unei religii politice” şi Vladimir Tis mă -
neanu & Mircea Mihăieş cu volumul “O tranziţie mai lungă decât vea -
cul – România după Ceauşescu” (Editura Curtea Veche, Bucureşti).
Căr ţile au fost prezentate admirabil de Simona Avram, Dorin Murariu
şi Cristian Ghinea; moderator: Henrieta Szabo. A.W.

Seară vieneză pe scena Teatrului Municipal
Pro fesorii săi au fost Rudolf
Krause, Josef Ackermann, Vasile
Zoi cas. Până în anul 1985 a fost
vio list al Filarmonicii Banatul din
Ti m işoara. După emigrarea în Ger -

mania (1985) a devenit mem bru al
Orchestrei Simfonice din Aachen,
este solistul multor con certe
simfonice şi recitaluri, in ter pre tând
împreună cu Franz Metz, în cadrul

unor concerte la Mün chen, şi
muzica unor compozitori bă năţeni.

Turneul din România este or -
ga nizat în colaborare cu Asociaţia
Cul turală BanatArt

Doina Uricariu şi Marius Ghilezan, 
dublă lansare de carte la Lugoj

Întâlnire cu prof. dr. Victor Neumann la Lugoj
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Municipalitatea lugojeană a depus 
trei cereri de finanţare europeană
În data de 27 iunie, în

parteneriat cu alte patru
municipalităţi din Serbia şi

România, Municipiul Lugoj a
depus  trei cereri de finanţare în
cadrul celei de a doua sesiuni de
propuneri de proiecte a
Programului IPA de Cooperare
Transfrontalieră România –
Serbia. Valoarea totală a
acestora pentru Municipiul
Lugoj se ridică la suma de
aproape 2,3 milioane Euro.

RAOUL RUSALIN

Centru SPA în zona fostei Baze
Hipice
Primul proiect a fost depus îm preu -
nă cu municipalitatea din Vârşeţ,
oraş înfrăţit cu Lugojul. Intitulat
„SPARK FOR THE FUTURE”,
pro iectul se încadrează în Axa prio -
ritară 1 Dezvoltare economică şi
so cială, Măsura 1.2 Dezvoltarea tu -
rismului.

Obiectivul general al proiec tu -
lui îl constituie dezvoltarea eco no -
mi că şi socială comună a celor două
mu nicipalităţi. Obiectivul specific
es te dezvoltarea turismului în Lu -
goj şi Vârşeţ şi creşterea atrac ti vi -
tă ţii turistice a celor două localităţi
prin investiţii în obiective turistice:
în fiinţarea unui Centru SPA în Lu -
goj în zona fostei Baze Hipice şi, de
cealaltă parte a frontierei, rea bi li ta -
rea Parcului Central din Vârşeţ.

Bugetul total al proiectului este
de 2.341.442,20 Euro, din care
1.898.036,40 Euro este bugetul alo -
cat Municipiului Lugoj şi
443.405,80 Euro oraşului Vârşeţ.
Pen tru Municipiul Lugoj finanţarea
ne rambursabilă este de 1.860.075,68
Euro (98%), iar cofi nan ţa rea locală
este de 37.960,72 (2%).

Cele trei proiecte ar putea aduce Lugojului o finanţare de aproape 2,3 milioane Euro

Primăria Municipiului Lugoj es -
te lider de proiect, iar pentru a face
po sibilă punerea în practică a unui
ase menea proiect cu impact trans -
fron talier a încheiat un parteneriat cu
oraşul înfrăţit Vârşeţ din Re pu bli ca
Serbia. Proiectul a început să prin dă
con tur în decembrie 2010, când a
fost dezvoltat planul unui pro iect in -
te grat de dezvoltare tu ris ti că care
pre vede crearea unui zone de agre -
ment, turism şi sport în par tea de
nord-est a oraşului, în apro pie rea şo -
selei de centură care oco leş te Lu go -
jul, parte a DN 6 şi E70 ca re leagă
Ti mişoara de Bucureşti. Aici se gă -
seşte fosta Bază Hipică a ora şului,
afla tă într-o avansată stare de de gra -
dare. Proiectul integrat pre ve de o
nouă destinaţie şi o nouă via ţă pen -
tru fosta Bază Hipică, aceasta ur  -
mând să fie reabilitată, mo der ni za tă
şi extinsă, astfel încât să pună la dis -

po zi ţia turiştilor, vi zi ta torilor şi lu  go -
jenilor un modern com plex de agre  -
ment, turism şi sport. Pe o su pra faţă
de 89.293 mp, din care 3.213,2 mp
de construcţii, vor fi pu se la dis po -
zi ţia celor inte re saţi ur mă toarele fa -
cilităţi: un Cen tru SPA (su prafaţă
construită 1.909,32 mp); o baltă cu
ponton şi mini-bar ac va tic; un centru
sportiv cu bar aferent: pa tru terenuri
de te nis (cu balon pen tru iarnă), două
te re nuri de bas chet, două terenuri de
volei, trei te re nuri de fotbal (cu
posibilitatea ame najării balon pentru
iarnă), un te ren de fotbal cu gradene,
mese pen tru tenis de masă, turn de
es ca ladă, bar cu zonă de vestiare; un
la bi rint viu cu turn belvedere;
parcări, pis te de biciclişti, alei de
pro me n a dă, zonă de joacă pentru
copii; spaţii verzi.

Din păcate, costurile aferente rea -
lizării acestui plan de dezvoltare tu -

ristică sunt de aproximativ 6.050.000
Euro, sumă care de pă şeş te cu mult
posibilităţile financiare ac tua le ale
Municipiului Lugoj. Aces ta es te
motivul pentru care s-a în tocmit şi de -
pus proiectul în cadrul aces tui pro -
gram de finanţare, ur mând ca în pri -
mă fază să fie realizat Cen trul SPA,
pe care îl considerăm prin ci pa lul
punct de atracţie al în tre gii zone de
agrement, turism şi sport şi în jurul
că ruia intenţionăm să dezvoltăm în -
tre gul complex. Pro iec tul are pre vă -
zu tă o durată de im plementare de 24
de luni.

Panouri solare pentru şapte
clădiri publice din Lugoj

Cel de-al doilea proiect a fost depus
îm preună cu municipalitatea Pan ce -
vo în calitate de lider de proiect. In -
titulat „BANAT SUN 4 ALL”,

proiectul se încadrează în Axa
prioritară 1 Dezvoltare economică
şi socială, Măsura 1.4 Creşterea ni -
velului de susţinere a C(ercetării) &
D(ezvoltării) şi a inovării în re -
giunea de frontieră.

Obiectivul general al pro iec -
tului îl constituie îmbunătăţirea şi
modernizarea sistemului de în -
călzire în Pancevo şi Lugoj prin
utilizarea resurselor energetice
regenerabile. Proiectul are două
obiective specifice principale, după
cum urmează: Obiectivul 1. Crearea
precondiţiilor pentru îmbunătăţirea
şi modernizarea sistemului de
încălzire în Lugoj prin întocmirea
unui Studiu de Fezabilitate şi a
Proiectului Tehnic; Obiectivul 2.
Crearea precondiţiilor pentru îm -
bunătăţirea şi modernizarea sis -
temului de încălzire în Pancevo prin
construirea unui sistem de colectare
a energiei solare.

Pentru Municipiul Lugoj, pro -
iectul prevede realizarea Studiului
de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic
şi a Auditului Energetic pentru
instalarea de panouri solare pe şapte
clădiri publice pentru furnizarea
apei calde: Grădiniţele PP2, PP3,
PP4 şi PP5, Cantina de Ajutor So -
cial, Complexul de servicii pen tru
persoane vârstnice „Sf. Nicolae” şi
Sala de Sport „Ioan Kunst
Ghermănescu”. Pentru Pancevo,
este prevăzută realizarea do cumen -
taţiei tehnice pentru furnizarea apei
calde pentru 23 de blocuri de
apartamente.

Bugetul total al proiectului
este de 901.481,60 Euro, din care
679.000 Euro sunt alocaţi Mu ni -
cipalităţii Pancevo şi 222.481,60
Euro Municipiului Lugoj. Pentru
Mu nicipiul Lugoj finanţarea

nerambursabilă este de
218.031,97 Euro (98%), iar co fi -
nanţarea locală este de 4.449,63
(2%).

Proiectul „BANAT SUN 4
ALL” a fost realizat în colaborare
de societatea JKP Grejanje  din
Pancevo şi de Biroul Management
Proiecte - Programe din cadrul
Primăriei Municipiului Lugoj.
Proiectul are o durată de imple men -
tare de 24 de luni.

Păstrarea şi promovarea
tradiţiilor folclorice
Cel de-al treilea proiect a fost depus
de municipalităţile Reşiţa (lider de
proiect), respectiv Lugoj şi Veliko
Gradiste (parteneri). Intitulat
„NESTEMATE ALE TEZAU -
RULUI FOLCLORIC ROMÂN ŞI
SÂRB”, proiectul a fost depus în
cadrul Axei prioritare 3 Promovarea
schimburilor între comunităţi,
Măsura 3.3. Intensificarea schim -
burilor în domeniul învăţământului,
culturii şi sporturilor. 

Obiectivul general al pro iec -
tului îl constituie dezvoltarea unor
relaţii sociale şi culturale durabile în
zona de graniţă româno-sârbă.
Obiectivul specific este păstrarea şi
promovarea tradiţiilor culturale
specifice zonei de graniţă româno-
sârbe, prin organizarea unor fes -
tivaluri folclorice în Reşiţa, Lugoj şi
Veliko Gradiste. 

Bugetul total al proiectului este
325.206,40 Euro, municipalităţii
lugojene revenindu-i 104.672,80
Euro. Finanţarea nerambursabilă
pentru Lugoj este de 102.579,34
Euro (98%), iar contribuţia proprie
este de 2.093,46 Euro (2%).
Proiectul are o durată de imple -
mentare de 12 luni.

FLAVIA CORAŞ
Şeful executivului lugojean s-a în -
tâl nit în cursul lunii iunie cu con du -
ce rile unităţilor de învăţământ din
Lu goj şi cu contabilii centrelor bu -
ge tare. „Încă de la începutul lunii
mar tie, am avut nişte controverse cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean. Am
afirmat atunci că este imposibil să
se desfiinţeze, începând cu 1 mar  -
tie, centrele financiare din oraş. Pâ -
nă la urmă, am avut dreptate şi aces -
te centre sunt încă funcţionale. Cu
toate acestea, de la data de 1 sep  -
tembrie trebuie să găsim o so luţie în
acest sens. De asemenea, am
abordat problema posturilor blo cate
la nivelul unităţilor de în vă ţă mânt,
fapt care periclitează si gu ran ţa
copiilor”, a subliniat edilul-şef. 

Primarul Lugojului a menţionat
faptul că în bugetul local pe acest

an au fost deja cuprinse sumele ne -
ce sare pentru plata burselor ele vi -
lor, în condiţiile în care se observă
o lipsă de interes din partea Mi nis -
te rului Educaţiei şi Cercetării de a
asi gura fondurile necesare. 

Îm preu nă cu conducerile şco li -
lor, ad mi nis traţia locală a demarat
un program de investiţii care se va
de rula în ur mătorii doi ani. Pro gra -
mul se in ti tu lea ză „Curtea şcolii –
un loc ci vi li zat pentru educarea ele -
vilor şi co pii lor” şi prevede ca fie -
ca re unitate de învăţământ, în limita
sumei de 100.000 lei, să realizeze o
pro pu ne re de modernizare a curţii
şcolii sau grădiniţei. 

Au fost discutate şi probleme
le gate de desfăşurarea procesului
de învăţământ începând din toamna
acestui an, în condiţiile în care se va
mo difica cadrul legal în domeniu.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Cu prilejul săptămânalei conferinţă
de presă, şeful executivului lu go -
jean a amintit despre promisiunile,
în că neonorate, ale diverselor per -
soa ne care s-au angajat acum trei
ani că vor atrage sumele de bani ne -
cesare pentru finalizarea lucră ri lor
la grădiniţa cu program pre lun git
din cartierul Eftimie Murgu: „Con -
stat că totul a fost o minciună şi nu
s-a adus niciun ban, aşa încât noi am
reluat demersurile către Mi nisterul
Educaţiei şi Cercetării, în vederea
încheierii unui par te ne riat în acest
sens. Prin urmare, o de legaţie a

executivului lugojean va fi prezentă
la Minister chiar în aceas tă
săptămână, pentru a so li ci ta suma
de 1.650.000 lei, necesară fi nalizării
acestui obiectiv”. În ace laşi context,
edilul-şef  a vor  bit des pre înfiinţarea
unei noi cre  şe în Lu go jul German.
Aceasta va funcţiona în incinta
Grădiniţei PN 1 de pe stra da
Caransebeşului. Vor fi dis po ni bile
20 de locuri. Lu cră rile de ame najare
au în ce put la da ta de 1 iu lie, fiind
rea lizate de an ga jaţii Ser viciului Pu -
blic de Ad mi nis trare şi În treţinere a
Do meniului Pu blic. Va loarea in ves -
tiţiei este de 25.000 lei. 

RAOUL RUSALIN
Municipalitatea lugojeană a emis
or dinul de începere a lucrărilor  de
am enajare a sensului giratoriu de
pe strada Ion Huniade, absolut ne -
ce sar pentru fluidizarea traficului
pe străzile Ion Huniade, Valentin
Ro sada şi Primăverii. Valoarea to -

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Lucrările de renovare a faţadei
clădirii Primăriei Municipiului vor
fi finalizate până la sfârşitul acestei
luni. În aceste zile au fost prezenţi
la Lugoj reprezentanţii firmei care
a câştigat licitaţia. Cu acest prilej,
în prezenţa proiectanţilor, s-au

efectuat probele de culoare,
stabilindu-se nuanţele care se vor
folosi pentru faţada Primăriei.
„Dacă timpul va fi favorabil, lu -
crările trebuie finalizate în ur mă -
toarele două săptămâni”, a precizat
primarul Francisc Boldea. De ase -
menea, în urma discuţiilor purtate

cu reprezentanţii Primăriei Mu -
nicipiului Timişoara, So cie tatea
ADP şi-a intensificat munca la
reabilitarea faţadei Bibliotecii
Municipale, urmând ca în cursul
săptămânii viitoare să fie stabilite
şi în acest caz culorile cores pun -
zătoare.

Curtea şcolii – un loc civilizat
pentru educarea elevilor şi copiilor 

Bani de la Minister pentru grădiniţa
din cartierul E�imie Murgu

Renovarea clădirii Primăriei se apropie de final

Trei noi sensuri giratorii vor fi realizate în acest an
ta lă a investiţiei depăşeşte 200.000
lei. Muncitorii au decopertat deja
o mare parte din carosabil, ter me -
nul de execuţie a lucrărilor fiind de
câteva săptămâni.

Pentru anul în curs este pre vă -
zu tă amenajarea a trei dintre cele
pa tru sensuri giratorii noi din oraş
(Ion Huniade – Pri mă verii –
V.Rosada; Hezerişului-Cloş ca-
Dragalina; Drumul Bu ziaşului, în
dreptul Societăţii Gammet;
Coloman Wallisch – Bu cegi –
Gheorghe Doja). 

O nouă înfăţişare pentru cartierul Micro IV
Şeful executivului lugojean a anunţat finalizarea asfaltării unei
suprafeţe de 1.400 mp trotuare din cartierul Micro IV. Urmează cea
de-a doua etapă de modernizare a cartierului, respectiv amenajarea
unor noi locuri de parcare. De asemenea, după şedinţa ordinară din
data de 21 iulie, va fi identificată soluţia pentru desfiinţarea
localurilor provizorii din incinta fostei pieţe din cartier. Totodată, a
fost luată decizia de a închide definitiv centrala termică din Micro
IV, pentru a nu mai permite instalarea oamenilor străzii în incinta
imobilului. A.M.
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Art. 1. – Se aprobă schema
de ajutor de minimis pentru per -
soanele juridice care îşi des fă şoa -
ră activitatea în raza ad mi nis tra -
tivă a municipiului Lugoj, con -
form anexei, care face parte in te -
grantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Prezenta ho tă râ -
re de aprobare a schemei de
ajutor de minimis, în baza art. 6
din O.U.G. nr. 117/2006, se
trans mite spre informare Con si -
liului Concurenţei în 15 zile de la
data adoptării.

Art. 3. – Lista cu IMM –uri,
persoane juridice, documentaţia
individuală aferentă acordării

ajutorului de minimis, conform
prezentei scheme, se va aproba
prin hotărâre a consiliului local.

Art. 4. - La data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri îşi
încetează aplicabilitatea Ho tă râ -
rea Consiliului Local nr. 137 din
31.08.2010 privind aprobarea
schemei de ajutor de minimis
pentru persoanele juridice care îşi
des făşoară activitatea în raza ad -
mi nistrativă a municipiului
Lugoj.

Art. 5. – Îndeplinirea pre ve -
de rilor prezentei hotărâri se în -
cre dinţează Serviciului Impozite
şi Taxe.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru persoanele juridice care îşi

desfăşoară activitatea în raza administrativă a municipiului Lugoj
Nr. 111 din 30.06.2011

Anexă
la H.CL. nr. 111 din
30.06.2011

AJUTOR DE MINIMIS 
pentru acordarea scutirilor la

plata majorărilor de întârziere
pentru obligaţii bugetare restante,
pre văzute de art. 125 din Or do -
nanţa 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală - republicat

I. Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezenta pro -

cedură instituie o schemă de
ajutor de minimis

2) Acordarea ajutorului de
minimis în cadrul acestei scheme
se va face numai cu respectarea
criteriilor privind ajutorul de mi -
nimis stipulate în Regulamentul
Co misiei Europene nr. 1998/2006
privind aplicarea art. 87 si 88 din
Tratatul de Instituire a Co mu ni tă -
ţii Europene în cazul ajutoarelor
de minimis, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Eu ro pene nr. OJ
L 379 din 28.12.2006. Începând
cu 01.12.2009 articolele 87 si 88
din Tratatul CE devin articolele
107 si 108 din Tratatul privind
func ţio narea Uniunii Europene .

(3) Schema se aplică în
municipiul Lugoj.

(4) Prezenta schemă de ajutor
nu intră sub incidenţa obligaţiei
de notificare către Comisia Euro -
peană în conformitate cu pre ve -
derile Regulamentului Comisiei
Eu ropene nr. 1998/2006 privind
aplicarea art. 87 şi 88 în cazul
ajutorului de minimis, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Eu ro -
pe ne nr. OJ L 379 din
28.12.2006.

(…)

V. Domeniul de aplicare
Art. 4. Prezenta schemă se

aplică persoanelor juridice din
toate domeniile, exceptând
sectoarele producţiei primare de
produse agricole, pescuitului şi
acvaculturii.

Art. 5. Prezenta schemă de
minimis nu se aplică pentru:

(a) ajutoarele acordate per -
soa nelor juridice care îşi des fă -
şoa ră activitatea în sectoarele
pes cuitului şi acvaculturii, re gle -
men tate de Regulamentul (CE)
nr. 104/2000 al Consiliului;

(b) ajutoarele acordate per -
soa nelor juridice care îşi des fă -
şoa ră activitatea în producţia pri -
ma ră de produse agricole, astfel
cum sunt enumerate în Anexa I la
Tratat;

(c) ajutoarele acordate per -
soa nelor juridice care îşi des fă -
şoa ră activitatea în transformarea

şi comercializarea produselor a -
gri cole, astfel cum sunt enu me -
rate în Anexa I la tratat, în ur mă -
toa rele cazuri:

(i) atunci când valoarea
a ju to rului este stabilită pe baza
pre ţu lui sau a cantităţii
produselor în cau ză achiziţionate
de la pro du cătorii primari sau
introduse pe piaţă de persoanele
juridice în cauză;

(ii) atunci când ajutorul
este con diţionat de transferarea
lui par ţială sau integrală către
pro du cătorii primari;

(d) ajutoarele acordate per -
soa nelor juridice aflate în difi cul -
tate, conform Liniilor Directoare
pri vind ajutorul de stat pentru
sal varea si restructurarea per soa -
nelor juridice în dificultate, pu -
bli cate în Jurnalul Oficial al Co -
munităţii Europene nr. C
244/01.10.2004;

(e) ajutoarele destinate ac ti vi -
tă ţilor legate de export către ţări
terţe sau către state membre,
respectiv ajutoarele legate direct
de cantităţile exportate, aju to a re -
lor destinate înfiinţării şi func ţio -
nării unei reţele de distribuţie sau
destinate altor cheltuieli curente
legate de activitatea de export;

(f) ajutoarele subordonate fo -
lo sirii mărfurilor naţionale în lo -
cul celor importate;

(g) ajutoarele acordate per -
soa nelor juridice care îşi des fă -
şoa ră activitatea în sectorul căr -
bu nelui, în sensul Re gu la men -
tului (CE) nr. 1407/2002;

(h) ajutoarele pentru achiziţia
de vehicule de transport rutier de
măr furi, acordate persoanelor ju -
ridice care efectuează transport
ru tier de mărfuri în numele ter ţi -
lor.

(…)

VII. Condiţii de eligibilitate
pentru activităţi şi beneficiari

Art. 7. Activităţile eligibile
în cadrul prezentei scheme de
ajutor de minimis sunt cele men -
ţionate la domeniul de aplicare.

Art. 8. Pot beneficia de fa ci -
li tăţile prevăzute în prezenta
schemă, persoanele juridice care
în deplinesc următoarele condiţii:

a) sunt legal constituite în
Ro mânia şi îşi desfăşoară acti vi -
tatea în România;

b) nu sunt în stare de in sol -
venţă, nu au afacerile ad mi nis tra -
te de un judecător sindic, nu au
nici o restricţie asupra activităţii
co merciale, nu sunt subiectul
unor aranjamente între creditori,
sau nu se află într-o altă situaţie
si milară cu cele menţionate an te -
rior, reglementate prin lege;

c) reprezentantul legal al per -
soa nei juridice nu a fost supus
unei condamnări în ultimii 3 ani,
de către nici o instanţă de ju de ca -
tă, din motive profesionale sau
etic-profesionale;

d) reprezentantul legal al per -
soanei juridice nu furnizează in -
for maţii false;

e) nu sunt "persoane juridice
în dificultate" conform Liniilor
di rectoare comunitare privind
aju torul de stat pentru salvarea si
res tructurarea persoanelor ju ri -
dice în dificultate (publicate în
Jur nalul Oficial al Comisiei nr. C
244/01.10.2004);

f) solicitantul demonstrează
că a achitat debitele datorate la
data depunerii cererii de acordare
a facilităţii;

g) nu a fost subiectul unei
decizii a Comisiei Europene de
recuperare a unui ajutor de stat
sau, în cazul în care a făcut
obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost deja executată şi
creanţa integral recuperată;

h) valoarea totală a aju toa -
relor de minimis acordate per soa -
nei juridice pe o perioadă de 3 ani
con secutivi, cumulată cu va loa -
rea alocării financiare acordate în
con formitate cu prevederile pre -
zen tei scheme, nu depăşeşte echi -
va lentul în lei a 200.000 Euro
(100.000 Euro în cazul
persoanelor juridice care ac ti vea -
ză în sectorul transporturilor).
Aceste plafoane se aplică in di fe -
rent de forma ajutorului de
minimis sau de obiectivul urmărit
şi indiferent dacă ajutorul este fi -
nan ţat din surse naţionale sau co -
mu nitare;

i) a făcut investiţii la clădiri
sau pentru îmbunătăţirea sau mo -
der nizarea procesului tehnologic
în perioada 01.01.2008-
31.12.2010 ;

j) nu va face concedieri pen -
tru motive care nu ţin de per -

soana salariatului (nici in di vi dua -
lă nici colectivă) ,pe o perioada
de cel puţin un an ,de la data de -
punerii cererii;

k) nu a înregistrat profituri în
p erioada solicitată, mai mari de -
cât valoarea ajutorului de mi ni -
mis

VIII. Condiţii de acordare a
ajutorului de minimis

Art. 9. (1) Ajutorul se acordă
sub formă de scutire la plata ma -
jo rărilor de întîrziere indiferent
de vechimea acestora .

(2) Ajutorul se acordă a gen -
ţilor economici în limita sumei
re prezentată de pragul de
minimis, astfel: 

• Valoarea brută totală1 a aju -
toa relor de minimis acordate unei
per soane juridice nu poate depăşi
e chivalentul în lei2 a 200.000
Euro, pe o perioadă de trei ani
fis cali consecutivi, indiferent
dacă ajutorul a fost acordat din
surse naţionale sau comunitare.

• Pentru agenţii economici
din sectorul transporturilor va loa -
rea brută totală a ajutoarelor de
minimis acordate unei persoane
ju ridice nu poate depăşi e chi va -
lentul în lei a 100.000 Euro, pe o
perioadă de trei ani fiscali con se -
cutivi, indiferent dacă ajutorul a
fost acordat din surse naţionale
sau comunitare. 

(3) Contribuţia proprie a be -
ne ficiarului constă în plata de -
bitului datorat la data depunerii
ce rerii .

Art. 10. (1) Pentru a be ne fi -
cia de scutiri la plata majorărilor
de întârziere pentru obligaţii bu -
ge tare restante, în cadrul acestei
scheme, beneficiarul va da o de -
claraţie pe proprie răspundere
pri vind ajutoarele de minimis pri -
mite în acel an fiscal şi în ultimii
doi ani fiscali (fie din surse ale
statului sau ale autorităţilor lo -

cale, fie din surse comunitare).
(2) Administratorul schemei

va verifica dacă solicitantul a mai
be neficiat de alte ajutoare de stat
sau de minimis .

(3) Administratorul schemei
va acorda un ajutor de minimis
după ce va verifica, pe baza de -
cla raţiei pe propria răspundere a
per soanei juridicei, faptul că su -
ma totală a ajutoarelor de mi ni -
mis primite de aceasta pe par cur -
sul unei perioade de trei ani fis -
cali, inclusiv anul fiscal în curs,
fie din surse ale statului sau ale
autorităţilor locale, fie din surse
co munitare, nu depăşeşte pragul
de 200.000 Euro (100.000 Euro
pen tru persoanele juridice care
ac tivează în domeniul trans por -
turilor), echivalent în lei.

(4) În cazul în care valoarea
totală a ajutoarelor de minimis
acordate unei persoane juridice
pe o perioadă de trei ani con se -
cutivi, cumulată cu valoarea alo -
cării financiare acordate în con -
formitate cu prevederile pre -
zentei scheme, depăşeşte pragul
de 200.000 Euro (100.000 Euro
pentru persoanele juridice care
ac tivează în domeniul trans por tu -
rilor), echivalent în lei, so li ci -
tantul nu poate beneficia de pre -
vederile schemei, nici chiar pen -
tru acea fracţiune din ajutor care
nu depăşeşte acest plafon.

(…)

X. Bugetul schemei
Art. 12. Valoarea totală esti -

ma tă a ajutorului de minimis care
va fi acordat în cadrul prezentei
scheme, pe întreaga durată de a pli -
care a acesteia, este de 150000 €.

Durata de aplicare este din
01.07.2011 – 31.12.2011 

XII. Modalitatea de
implementare a schemei

Art. 14. (1) Pentru a be ne -

ficia de prevederile prezentei
sche me de ajutor de minimis,
per soanele juridice trebuie să
înain teze o Cerere de finanţare
ad ministratorului schemei de aju -
tor de minimis. 

(2) Cererea de finanţare va fi
în soţită de o declaraţie pe propria
răs pundere prin care beneficiarul
cer tifică faptul că nu este în de pli -
nită nici o condiţie pentru a fi
con siderat întreprindere în difi -
cul tate, conform Liniilor di rec -
toare comunitare privind ajutorul
de stat pentru salvarea şi res truc -
tu rarea persoanelor juridice aflate
în dificultate, publicate în Jur na -
lul Oficial al Uniunii Europene
nr. C244/2004.

(3) Înainte de primirea aju to -
ru lui, întreprinderea beneficiară
tre buie să transmită ad mi nis tra to -
ru lui schemei de ajutor de mi ni -
mis o declaraţie pe propria răs -
pun dere cu privire la ajutoarele
de stat primite pentru aceleaşi
chel tuieli eligibile, precum şi cu
pri vire la ajutoarele de minimis
pri mite în cursul anului fiscal cu -
rent şi al celor 2 ani fiscali an te -
riori.

(4) Verificarea condiţiilor de
eli gi bilitate ale activităţilor, pro -
iec telor şi cheltuielilor se rea li -
zea ză de către administratorul
sche mei de ajutor de minimis,
înainte de acordarea facilităţii. 

(5) Persoana juridică încheie
cu administratorul schemei de
aju tor de minimis un Contract
pri vind scutirea de la plata ma jo -
ră rilor de întârziere pentru obli -
ga ţiile bugetare res tan te. Con -
trac tul cadru sa fie aprobat prin
H.C.L.

(6) În cazul în care în tre prin -
de rea nu este eligibilă să pri -
mească o alocare specifică în ca -
drul prezentei scheme de ajutor
de minimis, administratorul sche -
mei de ajutor de minimis îi co -
mu nică în scris acest lucru.

1) Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate sub formă de granturi, în valori brute, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
2) La data semnării contractului de finanţare
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HOTĂRÂREA
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 168 din

27.12.2008 privind acordarea diplomei şi premiului de fidelitate pentru cuplurile
din Municipiul Lugoj, care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, precum
şi a diplomei de excelenţă şi a premiului pentru persoane cu vârstă venerabilă, în

etate de peste 90 de ani

Nr. 106 din 30.06.2011
Art. I. - Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 27.12.2008 privind acordarea diplomei şi premiului de fidelitate pentru cuplurile din

Municipiul Lugoj, care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, precum şi a diplomei de excelenţă şi a premiului pentru persoane cu
vârstă venerabilă, în etate de peste 90 de ani, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
“privind acordarea premiului şi a diplomei de fidelitate pentru cuplurile din municipiul Lugoj, care au împlinit 50 de ani de căsnicie

neîntreruptă, a premiului şi a diplomei de excelenţă pentru persoane cu vârsta de peste 90 de ani, precum şi a premiului şi a diplomei “Vârsta
de aur” pentru persoanele care împlinesc venerabila vârstă de 100 de ani.”

2. alin. (1) al art. 1 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
“(1) Se aprobă acordarea premiului şi a diplomei de fidelitate pentru cuplurile din municipiul Lugoj, care au împlinit 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă, a premiului şi a diplomei de excelenţă pentru persoane cu vârsta de peste 90 de ani, precum şi a premiului şi a
diplomei “Vârsta de aur” pentru persoanele care împlinesc venerabila vârstă de 100 de ani.”

3. Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 2. - Sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli vor fi prevăzute în bugetul Direcţiei de asistenţă socială comunitară.”
4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei de asistenţă socială comunitară, Direcţiei economice şi

Serviciului public comunitar local pentru evidenţa persoanelor municipiului Lugoj.

ANEXĂ 
La H.C.L. Nr. 106/30.06.2011

PROCEDURĂ
Privind acordarea premiului şi a diplomei de fidelitate

pentru cuplurile din Municipiul Lugoj, care au împlinit 50 de
ani de căsnicie neîntreruptă, a premiului şi a diplomei de
excelenţă pentru persoane cu vârsta de peste 90 de ani precum
şi a premiului şi a diplomei „Vârsta de aur” pentru persoanele
care împlinesc venerabila vârstă de 100 de ani

Pentru acordarea de diplome şi premii este necesară o cerere din
partea persoanei/cuplului sau a aparţinătorilor. 

Pentru dobândirea diplomei şi a premiului de fidelitate se va
anexa la cerere copia certificatului de căsătorie şi actele de identitate
ale celor doi soţi din care să rezulte că au domiciliul pe raza
Municipiului Lugoj.

Diploma şi premiul de fidelitate se vor acorda de către Primarul
Municipiului Lugoj prin Serviciul de Asistenţă Socială Specializată
din cadrul D.A.S.C., într-un cadru festiv. Cuplurile care au împlinit
50 de ani de căsătorie anterior apariţiei prezentei Hotărâri, vor
beneficia de drepturile conferite la momentul depunerii cererii.

În cazul persoanelor care au împlinit 90 de ani, premiul şi di -
plo ma se acordă prin Serviciul de Asistenţă Socială Specializată din

cadrul D.A.S.C. de către Primarul Municipiului Lugoj, într-un ca dru
festiv, pe baza actului de identitate. Persoanelor care au îm plinit
vârsta de 90 de ani anterior apariţiei prezentei Hotărâri, li se aplică
prevederile în mod corespunzător.

Pentru acordarea diplomei „Vârsta de aur” şi a premiului per -
soanelor care au împlinit 100 de ani, se va anexa la cerere actul de
identitate al persoanei în cauză din care să rezulte că domiciliază pe
raza municipiului Lugoj.

Diploma şi premiul se vor acorda, de către Primarul Mu ni -
cipiului Lugoj prin Serviciul de Asistenţă Socială Specializată din
cadrul D.A.S.C, într-un cadru festiv la domiciliul persoanei
centenare, în ziua în care sărbătoritul împlineşte 100 de ani.

Premiul de fidelitate constă în acordarea unei sume 300 lei.
Premiul de excelenţă constă în acordarea unei sume de 300 lei.
Premiul pentru „Vârsta de aur” constă în acordarea unui tort şi

a unui buchet de flori în valoare totală de 100 lei şi a unei sume de
1.000 lei.

Serviciul de Asistenţă Socială Specializată va avea ca sarcină
in formarea şi asistarea persoanelor din baza de date (în colaborare
cu S.P.C.L.E.P), îndreptăţite să beneficieze de diplomă şi premiu,
să centralizeze cererile depuse şi să depună toate diligenţele pentru
ca persoanele să dobândească diploma şi premiul sus-menţionate.

Acordarea drepturilor se va face prin Dispoziţia Primarului, pe
baza actelor şi a solicitărilor exprese a persoanelor îndreptăţite.

Încadrarea Comitetului
Local pentru Situaţii de

Urgenţă
Nr.
Crt

NUME SI
PRENUME

FUNCTIA
ADMINISTRATI
VA SI UNITATEA

FUNCTIA IN
COMITET

1 Boldea
Francisc

Primar Preşedinte CLSU

2 Ambruş Ioan Viceprimar Vicepreşedinte CLSU

3 Ciucu Dan Secretar - Primărie Secretarul CLSU

4 Banda
Romulus

Şef Birou Juridic Membru - res pon sa bil cu le  -
gislaţia pe linia de zas trelor

5 Vasiescu
Ildiko

Şef St. Amb. Lugoj Membru - res pon sa bil cu a -
sistenţa me di cală de ur -
genţă

6 Voichescu
Florin

Dir. Spital Municipal Membru - res pon sa bil cu in -
tervenţia pe linie me di cală

7 Bărgăoanu
Ioan

Şef sect. Magistrale
Gaze

Membru - res pon sa bil cu
intervenţia la magistrale

8 Hălăcescu
Adriana

Şef Comp. Săn.
Publică

Membru - res pon sa bil cu
probleme epi de miologice

9 Chebici
Claudiu

Şef Poliţie Lugoj Membru - res pon sa bil cu
or ganizarea şi coor do na rea
ac ţiu ni lor poliţiei

10 Campan
Remus

Cdt. Centru per fec -
ţionare Jan darmi

Membru - res pon sa bil cu
asigurarea in ter venţiei din
partea M.I.

11 Bărbuţă Silviu Cdt. Detaşament
Pom pieri

Membru - res pon sa bil cu
intervenţia PSI

12 Oros Aurel Şef Circ. Veterinară Membru - res pon sa bil cu
asistenţa ve te ri nară şi su -
pra ve ghe rea contaminării
pro duselor anomale

13 Florea Dan Director S.C. Me ri -
dian 22

Membru - res pon sa bil cu in -
tervenţia la re  ţele de apă ca -
nal şi remedierea ava rii lor

14 Nichita
Cosmin

Dir. Dir. Economică Membru res pon sa bil cu a si -
gu rarea re sur selor fi nan -
ciare

15 Ghera Mircea Dir. S.C. Salprest Membru res pon sa bil cu
salubrizarea mu nicipiului

16 Miculescu
Lisellote

Şef Sist. hidrotehnic Membru res pon sa bil cu pre -
ve nirea i nun  da ţiilor şi asi gu -
rarea in tervenţiei la lu cră ri le
de apărarea de mal

17 Draghici
Minel

Şef District Eon Gaz Membru res pon sa bil cu
remediarea a va riilor la
reţeaua de distribuţie gaz

18 Popescu
Sebastian

Şef formaţie Telecom Membru res pon sa bil cu a lar -
marea şi re medierea a va rii lor
la reţeau de tele co mu nicaţii

19 Vit Dan Sef Birou Pol.
Comunitară

Membru res pon sa bil cu
asigurarea pa zei

20 Grecu
Gheorghe

Consilier urbanism Membru responsabil cu
protecţia NBC

21 Borchescu
Sorin

Şef compartiment
tehnic

Membru responsabil cu ac ti -
vităţi de inventariere, e va -
luare, expertizare pagube

22 Neagoe Victor Consilier Comp.
agricol

Membru responsabil cu ac  -
tivităţi de inventariere, e va -
luare, expertizare pagube

23 Gheorghe
Cosmin

Dir. Gr. Sc.”Valeriu
Braniste„

Membru responsabil cu
educaţia şcolară

24 Cerbu Ioan Protopop Membru responsabil cu a sis  -
tenţa religioasă şi acţiuni
filantropice

25 Niga Flavius Ins. Asistent infor ma -
tică şi calculatoare

Membru responsabil cu
pro bleme de calculatoare,
in  formatică şi internet

26 Gaidoş Albin Manager S.C. Auto
Lugojana

Membru responsabil cu
asi gurarea mijloacelor de
trans port

27 Berwanger
Francisc

Şef birou admi nis tra -
tiv-gospodăresc

Membru responsabil cu
asiguarea logistică

28 Pârlea
Gheorghe

Şef centru men te -
nanţă S.C. Electrica

Membru responsabil cu re -
medierea avariilor la re -
ţelele electrice

29 Neagoe
Angela

Şef Serviciu Sere şi
zone verzi

Respons. cu asigurarea
forrţelor şi mijloacelor de
intervenţie

30 Miculici
Dănuţa

Şef Staţie CFR Specialist consultant

31 Uscat Angela Director DASC Specialist consultant

32 Paraczky
Mihai

Ing. şef Meridian 22 Specialist consultant

33 Stoica Petrică
Trandafir

Şef SISE Specialist consultant

34 Rustac Ioan Insp. ANIF Specialist consultant

Procedura de rectificare a actelor
de stare civilă şi a menţiunilor
înscrise pe marginea acestora,
potrivit Legii 119/1996
DAVID MONICA OTILIA

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe
marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului
unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de
stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu
avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanei.
Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor
înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la
serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau
la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în
păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de
la locul de domiciliu. Cererea se soluţionează în termen de 30
de zile prin emiterea dispoziţiei, care se comunică
solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.
Dispoziţia poate fi contestată la instanţa judecătorească în a
cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în
condiţiile legii.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea taxei speciale pentru

procedura desfacerii căsătoriei prin
divorţ pe cale administrativă

Nr. 109 din 30.06.2011
Art. 1. - Se aprobă taxa specială, în cuantum de 300 lei, pentru

eliberarea de către Serviciul public comunitar local pentru evidenţa
persoanelor municipiului Lugoj, a certificatelor de divorţ ca urmare
a constatării desfacerii căsătoriei prin divorţ, pe cale administrativă.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciului public comunitar local pentru evidenţa
persoanelor municipiului Lugoj şi Direcţiei economice.

Poliţiştii lugojeni au absolvit cursurile
de specializare pe locuri fruntaşe
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Trei poliţişti locali au absolvit recent cursuri speciale de pregătire în
domeniul ordinii publice şi siguranţei rutiere. Este vorba despre
Gheorghe Turcu (locul I), Anton Băban (locul III) şi Stelian Şotor
(locul VI). La cursul care s-a desfăşurat pe perioada a trei luni, au
participat agenţi din întreaga regiune de vest. Pentru şcolarizarea celor
trei agenţi s-au cheltuit 6.000 lei. „Am discutat şi cu domnul
comandant al Poliţiei Municipiului, Claudiu Chebici, pentru a stabili
o colaborare mai strânsă. Situaţia trebuie schimbată la nivelul
municipiului, trebuie asigurată respectarea legii în domeniul rutier,
iar poliţiştii vor fi prezenţi în cele trei intersecţii importante din oraş,
respectiv în zona Pieţei Josif Constantin Drăgan, în zona Universităţii
şi în zona străzii Bucegi”, a precizat şeful executivului local.

În cursul lunii septembrie, alţi patru poliţişti vor urma cursuri de
pregătire în domeniul intervenţiei rapide.De asemenea,  pentru o
activitate mai eficientă şi pentru a veni în sprijinul cetăţenilor
municipiului, Poliţia Locală a fost reorganizată începând cu data de 1
iulie. Astfel, au fost înfiinţate două secţii ale Poliţiei: Secţia Nr. 1, cu
sediul pe str. Timişoarei, în incinta fostei Bănci Agricole, respectiv Secţia
Nr. 2, cu sediul pe str. Mocioni, în locul fostului Club al Tineretului.

Noi măsuri pentru o activitate mai
eficientă a funcţionarilor publici
ANDREEA MĂRGINEANŢU
Executivul lugojean a adoptat re cent o serie de noi măsuri menite să
eficientizeze activitatea din ca drul Primăriei Municipiului Lu goj.
Astfel, în funcţia de coor donator al Direcţiei de Asistenţă So cială
Comunitară a fost nu mi tă Angelica Uscat. Numirea este pe perioadă
determinată, până la or ganizarea concursului pentru ocu parea postului
de director exe cutiv DASC.

În acelaşi context, edilul şef a anun ţat că „vom detaşa un eco no mist
şi un jurist la Direcţia In ves tiţii, în vederea unei co la bo rări mai bune între
diferite ser vi cii, birouri sau compartimente, res pectiv: Direcţia
Economică, Bi roul Juridic, Compartimentul Li citaţii Achiziţii Publice,
Di rec ţia Investiţii, Compartimentul Teh nic şi Serviciul Public Ad mi nis -
trare şi Întreţinere a Do me niului Public. În prezent, o serie de lucrări aflate
în desfăşurare în tâmpină multe greutăţi în ceea ce priveşte circuitul docu -
men te lor, ceea ce duce la întârzierea plă ţilor. Prin detaşarea unui ju rist,
respectiv economist la Di rec ţia Investiţii, aceste sincope vor dispărea”.
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Ştiri sportive
�� FOTBAL
Echipa de fotbal a CSM Lugoj se va reuni, luni 18 iulie 2011,
ora 19.00, la Stadionul Tineretului, când se va stabili pro gra -
mul de pregătire, în vederea participării la noua ediţie de
cam pionat a Diviziei D Timiş, care va debuta în 13 august
2011.

�� VOLEI
Echipa de volei feminin a CSM Lugoj va participa în
perioada 8 – 11.09.2011 la BVA Cup, care se va organiza la
Bursa, în Turcia. La acest turneu, cunoscut ca şi Cupa
Balcanică, vor participa O.K. Kolubara Lazarevac (Serbia),
Teuta Durres (Albania), Nilufer Belediye Bursa (Turcia) şi
CSM Lugoj (România). Lotul echipei va fi completat cu
Alexandra Badea (21 ani, 1,90 m) care în ultimul an a evoluat
în Liga a III-a a Franţei, la AS Pouilly Metz, şi care o va
înlocui pe Gabriela Constantin, retrasă din activitatea
sportivă.
TIBERIU OLTEANU

În 3 iulie 2011, prima du mi -
nică a lunii lui cuptor, Bi se -
rica „Învierea Domnului”

din Lugoj a răsunat de muzică
corală religioasă.

ADRIANA WEIMER

La cea de-a doua ediţie a
Festivalului-Concurs de Cântare
Religioasă „Oppidus”, organizat
de Asociaţia Culturală „Op pi -
dus” în colaborare cu Biserica
„În vierea Domnului şi Sfinţii Ar -
han gheli Mihail şi Gavril”, care,
din acest an, poartă o nouă de nu -
mire: „Pe Tine Doamne, Te lău -
dăm”, au participat şase formaţii
co rale. Acest eveniment a marcat
îm plinirea a doi ani de la târ no -
sirea Bisericii „Învierea Dom nu -
lui” de către Prea Fericitul Pă rin -
te Daniel, patriarhul Bisericii Or -
to doxe Române, şi a fost pre zen -
tat de către preotul iconom stav -
ro for Mihai Sidei, parohul bi se -
ricii. Primarul municipiului Lu -
goj a fost cel care a deschis fes -
ti valul: „Acest festival coral are

Festivalul-Concurs de Cântare Religioasă Culturală „Oppidus”
Regal de muzică religioasă corală la Biserica Ortodoxă „Învierea Domnului” din Lugoj

ca obiectiv promovarea valorilor
cul tural-religioase”. La ediţia din
acest an au participat: Corul
„Osana” al Ligii Tineretului
Creş tin Ortodox Român Lugoj
(dirijor – prof. Alina Bogoevici),
Co rul Bisericii Ortodoxe din Fă -
get (dirijor – prof. Vioara Hor -
vath), Corul „Învierea” din Fo -
ieni (dirijor – pr. Nicolae Strizu),
Co rul Bisericesc din Glimboca
(di rijor – ing. Ioan Gaşpar), Co -
rul Bi sericii „Adormirea Maicii
Dom nului” din Reşiţa (dirijor –

Pe  tru Ungureanu) şi Corul Ca te -
dra lei Episcopale „Învierea
Dom nu lui” din Caransebeş (diri -
jor – prof. dr. Dumitru Jompan).
Din ju riu au făcut parte: P. On.
prof. univ. dr. Vasile Petrică, pro -
to po pul Reşiţei, prof. dr. Dumitru
Jom pan, prof. dr. Constantin-Tu -
fan Stan, membru al Uniunii
Com pozitorilor şi Muzicologilor
din România, jurnaliştii Cons tan -
tin Buiciuc şi Toni Boldureanu.

Au fost acordate ur mă toarele
pre mii:

TIBERIU OLTEANU

1. Locul III - Savu Andrei şi Ciucu Armando - gimnastică - Campionat
Naţional seniori şi maeştri, echipe, Reşiţa - 17 - 19.09.2010
2. Locul III - Ciucu Armando - gimnastică - bară - Campionat Naţional
Individual juniori III, Bistriţa - 11 - 13.11.2010
3. Locul III - Todor Ionuţ - gimnastică - bară - Campionat Naţional
Individual juniori III, Bistriţa - 11 - 13.11.2010
4. Locul II - Todor Ionuţ - gimnastică - paralele - Campionat Naţional
Individual juniori III, Bistriţa - 11 - 13.11.2010
5. Locul I - Todor Ionuţ - gimnastică - inele - Campionat Naţional
Individual juniori III, Bistriţa - 11 - 13.11.2010
6. Locul I - Bănicioiu Victor - gimnastică - bară - Campionat Naţional
Individual juniori III, Bistriţa - 11 - 13.11.2010
7. Locul III - Todor Ionuţ - gimnastică – individual compus - Campionat
Naţional Individual juniori III, Bistriţa - 11 - 13.11.2010
8. Locul II - Bănicioiu Victor - gimnastică – individual compus -
Campionat Naţional Individual juniori III, Bistriţa - 11 - 13.11.2010
9. Locul III - Munteanu Cornel - lupte libere - cat. 84 kg. - Cupa României
juniori I, Târgovişte - 26 - 28.11.2010
10. Locul III - Filip Marin - lupte libere - cat. 55 kg. - Cupa României
juniori I, Târgovişte - 26 - 28.11.2010
11. Locul I - Vagiunic Cristian  - lupte greco - romane - cat. 50 kg. – Cupa
României juniori I, Arad - 26 - 27.11.2010
12. Locul I - Cristea Kerstin - atletism - disc - Campionat Naţional aruncări
lungi copii I, Bucureşti - 08 - 10.03.2011
13. Locul III - Echipa : Bulgăraşu M., Gaşpar A. şi Cârpaci M. - atletism
- marş şosea -Campionat Naţional juniori III, Reşiţa - 19.03.2011
14. Locul II - Puşcaşu Diana - atletism - triatlon - Campionat Naţional sală
copii I, Bucureşti - 26.03.2011
15. Locul I - Bolkis Melissa - atletism - triatlon - Campionat Naţional sală
copii II, Bucureşti - 27.03.2011
16. Locul I - Macarei Laurenţiu  - lupte greco - romane - cat. 60 kg. –
Campionat Naţional juniori I, Piteşti - 15 - 17.04.2011

Bilanţul medaliilor obţinute de CSŞ Lugoj
în anul şcolar 2010 – 2011 la Campionatele
naţionale, Campionatele naţionale şcolare,
Cupa României şi Campionatul Balcanic a
fost de 21 medalii de aur, 11 medalii de
argint şi 18 medalii de bronz. Sportivii care
au obţinut cele 50 de medalii au fost:

17. Locul I - Pecie Lorenzo - gimnastică - inele - Campionat Naţional
Şcolar juniori III, Buzău - 19 - 20.04.2011
18. Locul I - Bănicioiu Victor - gimnastică - bară - Campionat Naţional
Şcolar juniori III, Buzău - 19 - 20.04.2011
19. Locul II - Crăiniceanu Lazăr - gimnastică - individual compus -
Campionat Naţional Şcolar juniori III, Buzău - 19 - 20.04.2011
20. Locul II - Crăiniceanu Lazăr - gimnastică - bară - Campionat Naţional
Şcolar juniori III, Buzău - 19 - 20.04.2011
21. Locul II - Bănicioiu Alexandru - gimnastică - inele - Campionat
Naţional Şcolar juniori III, Buzău - 19 - 20.04.2011
22. Locul III - Pecie Lorenzo - gimnastică - bară - Campionat Naţional
Şcolar juniori III, Buzău - 19 - 20.04.2011
23. Locul III - Pecie Lorenzo - gimnastică - paralele - Campionat Naţional
Şcolar juniori III, Buzău - 19 - 20.04.2011
24. Locul II - Echipa : Todor I., Bănicioiu V., Toda M. Şi Tomescu O. -
gimnastică - Campionat Naţional Şcolar juniori II, Buzău - 19 - 20.04.2011
25. Locul I - Todor Ionuţ - gimnastică - inele - Campionat Naţional Şcolar
juniori II, Buzău - 19 - 20.04.2011
26. Locul I - Ciucu Armando - gimnastică - inele - Campionat Naţional
Şcolar juniori I, Buzău - 19 - 20.04.2011
27. Locul III - Ciucu Armando - gimnastică - inele - Campionat Naţional
Şcolar juniori I, Buzău - 19 - 20.04.2011
28. Locul III - Savu Andrei - gimnastică - sol - Campionat Naţional Şcolar
juniori I, Buzău - 19 - 20.04.2011
29. Locul II - Munteanu Cornel - lupte libere - cat. 96 kg. – Campionat
Naţional juniori I, Reşiţa - 21 - 22.05.2011
30. Locul III - Pâslaru Ion - lupte libere - cat. 84 kg. – Campionat Naţional

juniori I, Reşiţa - 21 - 22.05.2011
31. Locul I - Szabo Rafael  - gimnastică – individual compus - Campionat
Naţional Individual juniori IV, nivel II, Buzău - 23 - 25.05.2011
32. Locul I - Szabo Rafael  - gimnastică - bară - Campionat Naţional
Individual juniori IV, nivel II, Buzău - 23 - 25.05.2011
33. Locul I - Szabo Rafael  - gimnastică - inele - Campionat Naţional
Individual juniori IV, nivel II, Buzău - 23 - 25.05.2011
34. Locul I - Szabo Rafael  - gimnastică - sărituri - Campionat Naţional
Individual juniori IV, nivel II, Buzău - 23 - 25.05.2011
35. Locul II - Szabo Rafael  - gimnastică - sol - Campionat Naţional
Individual juniori IV, nivel II, Buzău - 23 - 25.05.2011
36. Locul I - Popescu Alexandru  - gimnastică - inele - Campionat Naţional
Individual juniori IV, nivel I, Buzău - 23 - 25.05.2011
37. Locul I - Popescu Alexandru  - gimnastică - paralele - Campionat
Naţional Individual juniori IV, nivel I, Buzău - 23 - 25.05.2011
38. Locul III - Popescu Alexandru  - gimnastică - bară - Campionat
Naţional Individual juniori IV, nivel I, Buzău - 23 - 25.05.2011
39. Locul III - Mazilu Alexandra  - judo - cat.+63 kg., Campionat Naţional
U-15, Miercurea Ciuc - 26 - 27.05.2011
40. Locul I - Echipa României junioare I cu Bulgăraşu Andrada în
componenţă - atletism - alergare montană - Campionat Balcanic,
Dimitrovgrad (Serbia) - 10 - 13.06.2011
41. Locul I - Micula Ramona  - judo - cat.48 kg., Campionat Naţional U -
11, Techirghiol - 17 - 18.06.2011
42. Locul II - Echipa : Crăiniceanu L., Szabo R., Bănicioiu A. şi Pecie L.
- gimnastică - Campionat Naţional juniori III, Sfântu Gheorghe - 22 -
25.06.2011
43. Locul III - Echipa : Todor I., Bănicioiu V. şi Tomescu O. - gimnastică
- Campionat Naţional echipe juniori II, Sfântu Gheorghe - 22 - 25.06.2011
44. Locul I - Voaideş Alia  - judo - cat.26 kg., Campionat Naţional U -13,
Deva - 24 - 25.06.2011
45. Locul I - Bortoş Ramona  - judo - cat.36 kg., Campionat Naţional U -
13, Deva - 24 - 25.06.2011
46. Locul III - Penişoară Cristian  - judo - cat.27 kg., Campionat Naţional
U -13, Deva - 24 - 25.06.2011
47. Locul III - Todorescu Alma  - judo - cat.44 kg., Campionat Naţional U
-13, Deva - 24 - 25.06.2011
48. Locul II - Puşcaşu Diana - atletism – săritura în lungime - Campionat
Naţional copii I, Bucureşti - 26 - 27.06.2011
49. Locul I - Bolkis Melissa - atletism – triatlon - Campionat Naţional copii
II, Bucureşti - 26 - 27.06.2011
50. Locul III - Bulgăraşu Mădălin - atletism - 5 km marş - Campionat
Naţional juniori III, Bucureşti - 08 - 09.07.2011

Mare Premiu - Corului Ca te -
dralei Episcopale „Învierea Dom -
nului” din Caransebeş, Pre miul I -
Corul „Osana” al Ligii Ti neretului
Creştin Ortodox Ro mân Lugoj,
Premiul II - Corul „În vierea” din
Foieni şi Premiul III - Corul
Bisericesc din comuna Glim boca.
Toate formaţiile co ra le par ti ci -
pante la festival a fost răs plătite cu
a plauze, flori şi di plo me de
participare. Prof. univ. dr. Dumitru
Jompan, preşedintele ju riului, a
fost de părere că, în acest an,
festivalul a crescut în ca litate.
Alături de juriu, a par ti ci pat şi pr.
ic. stavr. Ioan Cerbu, pro topopul
Lugojului.

Festivalul a debutat cu un re -
ci tal de vioară susţinut de elevii
Io landa Kristof, Elisabeth Cior -
tuz şi Daniel Iga, de la Şcoala de
Arte Frumoase „Filaret Barbu”
din Lugoj, pregătiţi de prof. Va -
len tina Vasiliu. La final, tânăra
inter pretă Elena Timariu, din Ti -
mi şoara, a susţinut un recital de
muzică populară.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea lugojeană are în derulare
noi iniţiative de înfrăţire cu localităţi din Ma -
ce donia, respectiv Austria. Este vorba despre
localitatea Kriva Palanka din Macedonia, al
cărei primar - dl. Arsencho Aleksovski - şi-a

ex primat intenţia de a stabili o legătură cu mu -
nicipiul nostru. Drept răspuns, domnul pri mar
a adresat municipalităţii din Kriva Palanka
invitaţia de a participa la Ruga Lu go jeană,
pentru a iniţia o legătură de prietenie. Lo -
calitatea macedoneană are o populaţie de
20.000 locuitori. 

O altă localitate cu care au fost demarate
iniţiative de înfrăţire este oraşul Saalfelden din
Austria, cu o populaţie de 17.000 locuitori. O
delegaţie a Municipiului Lugoj, condusă de
domnul consilier Anucin Bogo, este prezentă
în aceste zile la Saalfelden, pentru a adresa
conducerii oraşului invitaţia de a participa la
Ruga Lugojeană. 

În acelaşi context, o delegaţie condusă de
Călin Gongola, inspector în cadrul Biroului

Management Proiecte Programe, s-a deplasat
în localitatea înfrăţită Vârşeţ (Serbia), pentru a
stabili locul în care urmează să fie amplasată o
placă în memoria inventatorului Traian Vuia.
Din delegaţie a mai făcut parte Marcel Ni -
colae, preşedintele Asociaţiei „Pasărea Mă -
iastră”, iniţiatorul acestui proiect.

Noi relaţii de colaborare cu oraşe din Macedonia şi Austria

Investiţii în sport la Lugoj
ANDREEA MĂRGINEANŢU

Performanţele
ob ţinute de-a lun -
gul timpului de
spor tivii lugojeni
au determinat au -
to rităţile locale să
a loce mai mulţi
bani pentru in ves -
tiţii la acest ca -
pitol. Pentru în ce -
put, mu ni ci pa li ta -
tea lugojeană va mo derniza cele două terenuri de sport din Parcul
„George Enescu”. „In tenţionăm ca unul dintre aceste terenuri să îl
a menajăm pentru prac ticarea beach-voleiului, având în vedere tra -
diţia şi rezultatele ob ţinute de voleibalistele lugojene. Va fi realizată
o fundaţie şi apoi un strat de nisip cu grosimea de 40 cm, pentru a
fi un teren o mo lo gat”, precizează primarul Francisc Boldea.

În acelaşi context, edilul-şef a precizat faptul că în cursul lunii
iu lie va fi suplimentat cu 7 mm de paraplex şi stratul acoperitor al
te renului din Sala Ioan Kunst Ghermănescu, astfel ca acest teren
de vo lei să fie omologat şi pentru competiţii internaţionale. Va -
loarea investiţiei este de 120.000 lei, bani alocaţi de la bugetul local.

Totodată, până în data de 15 august va fi instalat şi primul set
for mat din 12 aparate de fitness, într-unul dintre parcurile din
municipiu.


