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Angajaţii Serviciului Sere şi Spaţii Verzi pregătesc oraşul
pentru vară

Aşa cum am promis în urmă cu 3
ani, pot afirma că programul pe ca -
re l-am promovat în 2008 - De la
periferie spre centru - este în ma re
parte finalizat.

Anul acesta am reuşit să fi na li -
zăm asfaltarea străzilor Bocşei, Ti -
mo tei Cipariu, Independenţei, Vic -
toriei, Gh. Lazăr. De ase me nea, a
fost finalizată asfaltarea dru murilor
de acces înspre ga ra je le din Cotu
Mic şi iluminatul pu blic din zonă.
Ur mează de ma ra rea lucrărilor de
pre gătire a as fal tării pe străzile Is -
lazul Mic şi He zerişului. Tot în aces -
te zile se lu crează în cartierul Balta
La tă, un de va începe asfaltarea stră -
zilor Di mitrie Cantemir, Vasile Gol -
diş, Gh. Dobrin, Balta Lată şi Daniel
Bro  cea. Am acţionat în cartierele
măr  ginaşe: J.C. Drăgan, Balta La tă,
Iz lazul Mic, Hezeriş, Ti mi şoa rei,
Co tu Mic; s-a lucrat şi se va lu cra în
sa tele Tapia şi Măguri.

De asemenea, împreună cu o
echi  pă de proiectanţi a fost re gle -
men  tată amenajarea urbanistică a
căi  lor de acces de la Podul de Fier
că  tre Ştrandul Municipal. Astfel, tro -
tua rul de promenadă de pe dig va fi
da lat şi lăţit de la 1,3 m la 2,10 m. Se
vor dubla locurile de par care din faţa
Bi sericii „Harul” şi se va dala por -
ţiunea de trotuar din tre Str. Me mo -
ran dumului până la magazinul
Carrefour. Tot în aceas tă lună a fost
dat şi ordinul de începere a lucrărilor
în Car tie rul Micro IV, unde va fi mo -
der  ni zat peste un km de trotuare şi
vor fi amenajate parcări. În centrala
ter  mică va fi amenajat un cabinet
me  dical şi o creşă.

În cursul lunii mai au demarat şi
lu crările de reabilitare a faţadei Pri -
măriei, Bibliotecii Municipale şi Bi -
sericii Adormirea Maicii Dom nului.
To todată ,vor începe lu crările de
ame najarea noii fân tâni din Piaţa
Josif Constantin Dră gan. Toate aces -
tea vor fi fina li zate până la data de
15 august, ast fel ca Ruga Lugojeană
să se desfăşoare într-un oraş mai
frumos, mai civilizat, mai european.

Prof. ing. Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj 
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De la periferie
la centru

Odată cu venirea pri mă -
verii, ad mi nis traţia lu -
go jeană a demarat şi

lu crările de înfrumuseţare a
ora şului.

ANDREEA MĂRGINEANŢU
Astfel, încă de la începutul lunii
mai, au fost instalate primele
ghivece cu muşcate pe stâlpii din

oraş, în zona celor două poduri, pe
splaiul Mocioni, în Piaţa Josif
Con stantin Drăgan, Piaţa Vic -
toriei, pe strada Cuza Vodă, în in -
ter secţia MOL, pe splaiurile Co -
rio lan Brediceanu şi Corneliu Co -
po su, în zona Universităţii Euro -
pe ne Drăgan până la Parcul

„Geor ge Enescu”, la Sala de Sport
„Lavinia Mi loşovici”, în preaj ma
bisericilor, precum şi în prin -
cipalele cartiere din municipiu. 

Tot în această perioadă, Ser -
vi ciul Sere şi Spaţii Verzi a în lo -
cuit florile de iarnă cu cele de va -
ră, astfel că locul pan se luţelor a

fost luat de petunii, be gonii, sco -
leus sau ageratum. „Îmi place
foar te mult cum arată oraşul plin
cu flori, mai ales cele două po -
duri, după ce au fost şi reparate.
Din păcate însă, prea puţini con -
cetăţeni ştiu să apre cieze acest
lu cru. Mulţi cred că flo rile ar ară -

ta mai bine pe bal con sau în
curtea proprie. Nu în ţeleg ce ex -
traordinar lucru este să ai un
oraş de care să fii cu ade vărat
mândru”, crede Doina H.



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

MARIA ELENA STĂMUREAN

Conform OUG nr. 148/2005 privind
sus  ţinerea familiei în vederea creşterii
co  pilului, începând cu data de 1 ia -
nua  rie 2011, persoanele care, în ul ti -
mul an anterior datei naşterii co pi lu -
lui, au rea lizat timp de 12 luni venituri
din salarii, ve nituri din activităţi in de -
pen dente, ve nituri din activităţi agri -
co le supuse im po zitului pe venit po -
tri vit prevederilor Le gii nr. 571/2003
pri vind Codul fiscal, pot beneficia op -
ţional de ur mă toarele drepturi:

a) concediu pentru creşterea co pi  -
lu lui în vârstă de până la un an, pre cum
şi de o indemnizaţie lunară, care se sta -
bileşte în cuantum de 75% din me dia
ve niturilor nete realizate pe ul ti mele 12
luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei,
dar nici mai mare de 3.400 lei.

b) concediu pentru creşterea co pi  -
lu lui în vârstă de până la 2 ani, pre cum
şi de o indemnizaţie lunară se sta -
bileşte în cuantum de 75% din me dia
ve ni tu rilor nete realizate pe ul ti mele
12 luni şi nu poate fi mai mică de 600
lei, dar nici mai mare de 1.200 lei.

Pentru copilul cu handicap, con -
ce diul  pentru creşterea copilului se
acor dă până la împlinirea de către
aces ta a vârstei de 3 ani, iar in dem -
nizaţia aferentă se acordă în cuantum
de 75% din media veniturilor nete
rea lizate pe ultimele 12 luni şi nu poa -
te fi mai mică de 600 lei şi nici mai
mare de 3.400 lei.

Cele 12 luni prevăzute mai sus
pot fi constituite integral şi din pe ri -
oa  dele în care persoanele s-au aflat în
una sau mai multe dintre următoarele
situaţii:

a) au beneficiat de indemnizaţie
de şomaj, stabilită conform legii, sau
au realizat perioade de stagiu de co ti -
zare în sistemul public de pensii, în
con diţiile prevăzute de actele nor ma -
tive cu caracter special care re gle men -
tea ză concedierile colective;

b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor
ju deţene pentru ocuparea forţei de
mun că, respectiv a municipiului Bu -
cu reşti, în vederea acordării in dem ni -
za ţiei de şomaj;

c) au beneficiat de concedii şi de
in demnizaţii de asigurări sociale de
să nătate, conform legii;

d) au beneficiat de concedii me -
dicale şi de indemnizaţii pentru pre -
ve nirea îmbolnăvirilor şi recuperarea
ca pacităţii de muncă, exclusiv pentru
situaţiile rezultate ca urmare a unor
ac cidente de muncă sau boli pro fe sio -
nale, în baza Legii privind asigurarea
pentru accidente de muncă şi boli
profesionale;

e) au beneficiat de pensie de in -
va liditate, în condiţiile legii;

f) se află în perioada de între ru -
pe re temporară a activităţii, din ini ţia -
ti va angajatorului, fără încetarea ra -
por tului de muncă, pentru motive eco -
nomice, tehnologice, structurale sau

si milare, potrivit legii;
g) au beneficiat de concediu şi in -

demnizaţie lunară pentru creşterea co -
pilului;

h) au beneficiat de concediu şi in -
dem nizaţie lunară pentru creşterea co -
pilului cu handicap;

i) au beneficiat de concediu fără
pla tă pentru creşterea copilului;

j) se află în perioada de 3 luni de la
încetarea unui contract de muncă pe
du rată determinată şi începerea unui alt
contract de muncă pe durată de ter mi -
nată, aşa cum este aceasta definită de
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificările şi completările ul te rioa re;

k) şi-au însoţit soţul/soţia tri -
mis/tri misă în misiune permanentă în
străi nătate;

l) au efectuat sau efectuează ser vi -
ciul militar pe baza de voluntariat, au
fost concentraţi, mobilizaţi sau în pri -
zonierat;

m) frecventează, fără întrerupere,
cursurile de zi ale învăţământului pre u -
niversitar sau, după caz, universitar şi
postuniversitar la nivelul studiilor uni -
versitare de masterat, organizat po trivit
legii, în ţară sau într-un alt stat mem bru
al Uniunii Europene, într-un do meniu
recunoscut de Ministerul Edu caţiei,
Cer cetării, Tineretului şi Spor tului, cu
excepţia situaţiei de în tre rupere a
cursurilor din motive me dicale;

n) au calitatea de doctorand, în
con  diţiile prevăzute de art. 20 si 21 din
Hotarârea Guvernului nr. 567/2005
pri vind organizarea şi desfăşurarea
stu diilor universitare de doctorat, cu
mo dificările ulterioare;

o) se află în perioada cuprinsă în -
tre încheierea unei forme de în vă ţă -
mânt preuniversitar şi începerea, în
ace laşi an calendaristic, a unei alte for -
me de învăţământ preuniversitar,
cursuri de zi, organizate potrivit legii,
frec ventate fără întrerupere;

p) se află în perioada cuprinsă în -
tre absolvirea cursurilor de zi ale în vă -
ţă mântului preuniversitar, organizat
po trivit legii, şi începerea în vă ţă mân -
tului universitar, cursuri de zi, în
acelaşi an calendaristic;

q) se află în perioada cuprinsă în tre
încheierea unei forme de în vă ţă mânt
universitar, cursuri de zi, cu sau fă ră
examen de licenţă sau de diplomă, şi
începerea, în acelaşi an ca len da ris tic, a
unei alte forme de învăţământ uni -
versitar, cursuri de zi, organizate po -
trivit legii, frecventate fără în tre rupere;

r) se află în perioada cuprinsă în -
tre încheierea unei forme de în vă ţă -
mânt universitar, cursuri de zi, cu sau
fă ră examen de licenţă sau de diplomă,
şi începerea, în acelasi an ca len da ris -
tic, a învăţământului postuniversitar la
nivelul studiilor universitare de mas -
terat, cursuri de zi, organizate potrivit
legii, frecventate fără întrerupere;

s) se află în perioada cuprinsă în -
tre încheierea unei forme de în vă ţă -
mânt postuniversitar, cursuri de zi, şi
în  ceperea, în acelaşi an calendaristic, a
unei alte forme de învăţământ post uni -
ver sitar, cursuri de zi, organizate po -
tri vit legii, frecventate fără întrerupere;

t) se află în perioada de 60 de zile
de la finalizarea cursurilor în vă ţă mân -
tului obligatoriu sau, după caz, de la ab -
solvirea cursurilor de zi ale în vă ţă mân -
tului preuniversitar, universitar şi post -
uni versitar la nivelul studiilor uni ver si -
tare de masterat, organizat po tri vit legii,
cu sau fără examen de ab sol vi re, în
vederea angajării ori, după caz, tre cerii
în şomaj, calculate începând cu da ta de
1 a lunii următoare finalizării stu diilor;

u) au beneficiat de concediu fără
pla tă pentru a participa la cursuri de
for mare şi perfecţionare profesională
din iniţiativa angajatorului sau la care
acesta şi-a dat acordul, organizate în
con diţiile legii;

v) se află în perioada cuprinsă în -
tre absolvirea cursurilor de zi ale în vă -
ţă mântului medical superior, organizat
po trivit legii, cu examen de licenţă or -
ga nizat în prima sesiune, şi începerea
primului rezidenţiat după absolvire.

În calculul celor 12 luni se includ
şi perioadele în care persoanele s-au
aflat în una sau mai multe dintre ur -
mătoarele situaţii:

-  şi-au însoţit sotul/sotia trimis/tri -
misă în misiune permanentă în străi -
nătate;

- au beneficiat de indemnizaţie de
şo maj, stabilită conform legii;

- au beneficiat de concedii şi in -
dem nizaţii de asigurări sociale de să -
nătate, potrivit legii;

- au realizat perioade asimilate sta -
giului de cotizare în sistemul public de
pensii, în condiţiile prevăzute în Legea
privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale;

- au realizat perioade de stagiu de
cotizare în sistemul public de pensii în
condiţiile prevăzute de actele nor -
mative cu caracter special care re gle -
mentează concedierile colective;

- au realizat în sistemul public de
pen sii, anterior datei intrării în vigoare
a ordonanţei de urgenţă, perioade de
stagiu de cotizare pe baza de contract
de asigurare socială;

- au beneficiat de indemnizatia lu -
nară pentru cresterea copilului până la
vârsta de 2 ani, respectiv până la vârsta
de 3 ani în cazul copilului cu han dicap;

- au beneficiat de pensii de in va -
liditate;

- au beneficiat de concediu fără
plată pentru a participa la cursuri de
formare şi perfectionare profesională
din iniţiativa angajatorului sau la care
acesta şi-a dat acordul, organizate în
condiţiile legii;

- au lucrat cu contract individual
de muncă în străinătate, pe baza acor -

MARIA ELENA STĂMUREAN

Municipalitatea lugojeană a
iniţiat de-a lungul timpului o
serie de evenimente pentru

„veteranii” de vârstă ai urbei:
Balul seniorilor, Revelionul
seniorilor, Premiul de excelenţă
pentru persoanele care au

MARIA ELENA STĂMUREAN

Sub egida Primăriei Municipiului Lu -
goj, sâmbătă, 28 mai, începând cu ora
15, în localitatea Măguri, aparţinătoare
mu nicipiului de pe Timiş, va avea loc
cea de-a XV-a ediţie a manifestării
„Ru ga copiilor romi” Acesta este un
fes tival unic în România care se adre -
sea ză copiilor de etnie romă. Au fost
in vitaţi copii romi din mai multe ju de -
ţe ale ţării. Evenimentul îşi propune să
promoveze cultura romă şi incluziunea
so cială a copiilor aparţinând mi no -
rităţii rome, să prezinte pe parcursul
câ torva ore obiceiuri şi tradiţii ale ro -
milor din diverse zone, printr-un pro -
gram variat, cu parada costumelor,
cân tece şi dansuri populare specifice
etniei.

Locaţia stabilită pentru acest festival
este Centrul Comunitar de Sprijin pen -
tru Prevenirea Abandonului Şcolar din
Măguri, aflat în subordinea Direcţiei de
Asistenţă Socială Comunitară.

„Cine nu are bătrâni, să-şi cumpere!” Ruga Copiilor Romi
împlinit 90 de ani de viaţă,
Premiul de fidelitate pentru
cuplurile ce aniversează 50 de
ani de căsătorie. 

De curând, s-a instituit şi
Premiul „Vârsta de aur” pentru cei
care îşi serbează centenarul. În
luna mai, a fost sărbătorită
doamna Maria Hotea (născută la
09.05.1911, în Com. Mădăraş,
Jud. Satu Mare), chiar în ziua în
care a împlinit vârsta de 100 de
ani, când a primit vizita-supriză a
Primarului Mu ni cipiului Lugoj şi
a angajaţilor Di recţiei de Asistenţă
Socială Co munitară. Aceştia i-au
dăruit un tort din ciocolată, flori şi
un premiu în bani, însoţit de
Diploma „Vârsta de Aur”. Pentru
perioada imediat următoare, în
luna august pregătim o surpriză
similară unei persoane în vârstă de
101 ani, care va fi aniversată în
acelaşi ambient festiv.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului
du rilor guvernamentale bilaterale în -
che iate de România cu alte state;

- se află în perioada de întrerupere
tem porară a activităţii, din iniţiativa
an gajatorului, fără încetarea raportului
de muncă, pentru motive economice,
teh nologice, structurale sau similare,
po trivit legii;

- se afla în perioada de 60 de zile
de la absolvirea cursurilor de zi ale în -
vă ţământului universitar, organizat po -
trivit legii, cu examen de licenţă sau de
diplomă, în vederea angajării ori, du pă
caz, trecerii în şomaj, potrivit legii.

- urmează cursurile de zi ale în vă -
ţă mântului preuniversitar şi uni ver -
sitar, organizat potrivit legii, frec ven -
ta te fără întrerupere. Sunt exceptate de
la aceasta obligaţie persoanele care au
în trerupt cursurile din motive me -
dicale.

- urmează cursuri cu frecvenţă de
mas terat în ţară sau într-un alt stat
mem bru al Uniunii Europene, într-un
do meniu recunoscut de Ministerul
Edu caţiei, Cercetării, Tineretului şi
Spor tului, şi cel putin unul dintre pă -
rinţii copilului are cetăţenie română.
Nu beneficiază de indemnizaţie de
creş tere a copilului cursanţii care o
pri mesc din partea altui stat membru
al Uniunii Europene. Cuantumul in -
dem nizaţiei se majorează cu 600 lei
pen tru fiecare copil născut dintr-o sar -
cină gemelară, de tripleţi sau multi -
pleţi, începând cu al doilea copil pro -
venit dintr-o astfel de naştere.

Persoanele care sunt îndreptăţite
sa beneficieze de indemnizaţia pentru
creş terea copilului, reglementată de
or donanţa de urgenţă sus-menţionată,
şi realizează venituri profesionale su -
puse impozitului pe venit, potrivit le -
gii, beneficiază de un stimulent în
cuantum lunar de 300 lei. Concediul
şi indemnizaţia lunară, precum şi sti -
mulentul, se cuvin pentru fiecare din -
tre primele 3 naşteri sau, după caz,
pen tru primii 3 copii.

Aceste drepturi se acordă în situa -
ţia în care solicitantul îndeplineşte cu -
mu lativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean
străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul
sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) locuieşte împreună cu co pi -
lul/copiii pentru care solicită drepturile
şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea
acestuia/acestora.

Indemnizaţia, stimulentul sau alo -
ca ţia de stat pentru copii, se acordă, la
ce rere, în baza următoarelor do cu -
mente, după caz:

- actul de identitate al so li ci tan -
tului;

- certificatul de naştere al co pi lu -
lui şi, după caz, livretul de familie;

- certificatul de persoană cu
handicap al copilului, după caz;

- adeverinţa eliberată de au to -
rităţile  competente sau de către an ga -

ja tor, după caz, din care să rezulte în -
deplinirea condiţiilor legale;

- adeverinţa eliberată de plătitorul
in demnizaţiei de maternitate sau, după
caz, alte dovezi, din care sa reiasă ul -
tima zi de concediu de maternitate, în
situaţia în care se impune acest lucru;

- declaraţie pe propria răspundere
din care sa reiasă că solicitantul nu be -
ne ficiază  în acelaşi timp de indem -
nizaţie de maternitate;

- declaraţie pe propria răspundere
din care să rezulte ca celălalt părinte
na tural sau, după caz, o altă persoană
nu beneficiază de drepturile în cauză;

- declaraţie pe propria raspundere
din care să rezulte ca solicitantul se
ocu pa de cresterea si îngrijirea co pi lu -
lui si ca acesta nu este încredintat sau
dat în plasament nici unui organism
privat autorizat sau serviciu public au -
torizat ori unei persoane fizice;

- dovada eliberată de autorităţile
com petente, de angajatori sau, după
caz, declaraţie pe propria răspundere,
din care să rezulte că solicitantul se află
în concediu pentru creşterea copilului;

- dovada eliberată de autorităţile
com petente sau, după caz, declaraţie
pe propria răspundere, din care să re -
zul te că solicitantul realizează venituri
pro fesionale supuse impozitului pe
venit;

- dovada eliberată de autorităţile
com petente sau de către angajator, du -
pă caz, din care să rezulte încadrarea în
una dintre situaţiile enumerate mai sus;

- dovada eliberată de autorităţile
com petente pentru realizarea veni tu -
ri lor din activităţi independente sau,
du pă caz, din activităţi agricole şi a
plă ţii impozitului pentru acestea;

- alte acte necesare, după caz,
pen tru stabilirea dreptului.

Cererile pentru acordarea drep -
turilor prevăzute mai sus, repre zen -
tând indemnizaţie, stimulent sau alo -
ca ţie de stat pentru copii, şi do cu men -
tele din care rezultă îndeplinirea con -
di ţiilor legale de acordare a acestora se
de pun, după caz, la primăria comunei,
ora şului, municipiului, respectiv sec -
toa relor municipiului Bucureşti, pe ra -
za căreia/căruia solicitantul îşi are do -
mi ciliul sau reşedinţa. Până la data de
10 a fiecărei luni, primăriile au obli -
ga ţia de a transmite pe bază de bor de -
rou cererile înregistrate în luna an te -
rioa ră, însoţite de documentele jus ti fi -
ca tive, la direcţiile judeţene de muncă,
so lidaritate socială şi familie. Cererile
se soluţionează în termen de 15 zile
lu crătoare de la data înregistrării la di -
rec ţia teritorială, prin decizie de ad mi -
te re  sau, după caz, de respingere, emi -
să de directorul executiv. Decizia se
co munică solicitantului în termen de
5 zile lucrătoare de la data emiterii.
Con testaţiile formulate împotriva de -
ci ziei se soluţionează potrivit Legii
contenciosului administrativ nr.
554/2004.
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O delegaţie tehnică din partea fir -
mei Remondis (Germania) a fost
pre zentă în această lună la Lugoj.
La întâlnirea care a avut loc la Pri -
mă ria Municipiului au fost pre -
zenţi şi directorii societăţilor Sal -
prest, respectiv Meridian 22. Au
fost discutate propunerile concrete
pe care administraţia lugojeană le-
a solicitat firmei germane. 

În urma discuţiilor, in gi nerii
germani au propus o nouă so luţie
de alimentare cu apă a ora şului.
Aceasta presupune dublarea nu -
mărului de foraje la Uzina Nr. 1 şi
construcţia unui nou laborator pen -
tru tratarea apei. Aceasta în con -
diţiile în care se va renunţa la Uzi -
na de Apă Nr. 2, situată în aval de
Timiş. Această uzină ar urma să fie
folosită doar pentru apă indus trială. 

O altă propunere vizează creş -
te rea numărului de foraje de la Uzi -
na Nr. 3, respectiv construcţia unei
noi clădiri pentru această uzină. 

Inginerii germani au mai pro -
pus reabilitarea şi utilizarea tur nu -
lui de apă din Parcul „George
Enes cu” pentru cartierele de blo -
curi din zona respectivă. „În con -
clu zie, firma Re mon dis ne pro pu ne
furnizarea de apă potabilă cura tă şi
rece, de la fo ra jele de mare adân -
cime, să asi gu răm o presiune cât
mai bună a apei, să stocăm apa po -
tabilă în rezervoare timp de ma xim

12 ore, să branşăm toa te gos po -
dăriile la noua reţea, să con  to ri zăm
toţi consumatorii, să men  ţi nem
tarifele pentru apă po ta bilă la un
nivel acceptabil atât pen tru po pu -
laţie, cât şi pentru agenţii eco  no -
mici”, a subliniat domnul pri mar.
Valoarea investiţiilor men ţio na  te
anterior se ridică la suma de 5,5
milioane Euro. Tot aici mai tre bu -
ie realizate reabilitarea / mo der ni -
zarea forajelor existente de la Uzi -
na Nr. 1 unde este necesară su ma
de 810.000 Euro, la Uzina Nr. 3,
valoarea investiţiei – reabilitarea
clă  dirii, înlocuirea pompelor, se cu -
ri  zarea şi monitorizarea obiec ti vu -
lui – este de 350.000 Euro, iar în
ca zul Uzinei Nr. 2, pentru rea bi li -
ta rea instalaţiei de apă potabilă, în -
lo cui rea filtrelor, reabilitarea clă -
di rii, mo dernizarea staţiei de clo -
ri nare, se curizarea obiectivului es -
te nece sa ră suma de 750.000 Euro. 

Alţi 6,5 milioane Euro vor fi
ne cesari pentru refacerea reţelei de
dis t   ribuţie, care ar trebui seg men -
tată la fiecare 1-2 km, pentru a se
putea interveni mai uşor în caz de
avarie. În total, investiţia se ridică
la pes te 14 milioane Euro,
eşalonată pe perioada 2012 – 2014.

Un nou sistem de colectare a
deşeurilor
În ceea ce priveşte dezvoltarea
ma nagementului deşeurilor în mu -

ni cipiul Lugoj, inginerii germani
au prezentat, de asemenea, câteva
pro puneri care prevăd înlocuirea
unei părţi a pubelelor existente cu
altele mai mari. Astfel, acestea ar
pu tea fi golite doar o dată pe săp -
tămână, ceea ce ar scădea costurile
pentru populaţie. De asemenea, s-
a propus optimizarea maşinilor de
colectare şi implicit reducerea cos -
turilor de întreţinere. 

O altă propunere priveşte re -
du cerea costurilor de depozitare a
gu noiului, prin tratarea mecano-
bio logică a acestuia. Această me -
to dă presupune compactarea gu -
no iului şi reducerea volumului
aces tuia la doar 45% din valoarea
ini ţială. Metoda prevede folosirea
unor utilaje speciale care scot apa
din deşeuri şi apoi le transformă
într-un material cu care poate fi
aco perită vechea groapă de gunoi.

În continuare, un grup de lucru
de la firma germană, împreună cu
un reprezentat al Salprest-ului, va
analiza posibilităţile de punere în
practică a acestor soluţii, precum
şi avantajele / dezavantajele aces -
to ra. 

„Suntem deja la capitolul
discuţii concrete, ceea ce mă face
să cred că până la sfârşitul anului
2014 vom avea la Lugoj o apă de
calitate, potrivit soluţiilor propuse
de inginerii germani”, a con clu zio -
nat domnul primar.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În cursul lunii mai au demarat lu -
cră rile de reabilitare a faţadei Pri -
mă riei. Termenul de finalizare a
lu crărilor este data de 27 iulie. În
pa ralel, este reabilitată clădirea Bi -
bliotecii Municipale, termenul de
fi nalizare fiind acelaşi ca şi în ca -
zul Primăriei. „Astfel, cu prilejul
Hra mului Bisericii Adormirea

Mai cii Domnului, în 15 august,
toa te lucrările vor fi finalizate”, a
con cluzionat edilul-şef.

În ceea ce priveşte reabilitarea
fa ţadei Primăriei, au apărut unele
pro bleme care nu au putut fi pre -
vă zute iniţial: „Din cauza lu cră ri -
lor  de slabă calitate executate
înain te de 1989, a fost necesar să
de capăm toată tencuiala, precum

şi ornamentele aflate într-o stare
foar te avansată de degradare. De
ase menea, au fost făcute greşeli
atunci când s-au înlocuit gea mu ri -
le, întrucât marginile nu sunt drep -
te. Am avut o discuţie şi cu con -
structorul pe această temă, iar ter -
me nul de finalizare a lucrărilor va
fi respectat”, a declarat domnul
pri mar Francisc Boldea.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Lucrările de reabilitare a reţelei
de canalizare din municipiul Lu -
goj sunt în plină desfăşurare. Este
vorba despre străzile Romanilor
(porţiunea cuprinsă între Cimitir
şi strada Viorelelor) şi Comuna
din Paris. 

În paralel, se montează noua
con  ductă de apă, respectiv de ca -
na lizare, pe strada Cloşca. Acestea
vor alimenta cartierul Micro I de
la Uzina de Apă nr. 1 de pe strada
Tapiei. 

De asemenea, continuă lu cră -
rile de alimentare cu apă de pe

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Administraţia lugojeană a introdus
pe SEAP achiziţia pentru rea li za -
rea podului pietonal care va face
le gătura între cartierul Ştrand şi
Pia ţa Agroalimentară „George
Coş buc”. „Doresc o licitaţie elec -
tro nică la care să poată participa
atât firme din România, cât şi din
străi nătate, întrucât este vorba des -
pre o investiţie foarte importantă
pen tru oraş, podul urmând să facă
le gătura între Lugojul German şi
Lu gojul Român. Astfel, se va des -
congestiona traficul în zona Pie -

ţei”, a precizat edilul-şef. Podul va
avea o lungime de 144 m, o lăţime
de 3 m, fiind con struit din patru
tronsoane de 24 m, respectiv un
tronson de 48 m. Adân cimea
stâlpilor va fi de 20 m, iar podul va
fi prevăzut cu trepte de acces, dar
şi cu rampă specială pen tru
persoanele cu handicap. 

Lucrarea este una multianuală
şi se va întinde pe o perioadă de 3
ani. În acest an se vor executa lu -
crări în valoare de 1,5 milioane lei,
valoarea totală a proiectului fiind
de aproximativ 3,5 milioane lei.

Măsuri
pentru
eficientizarea
activităţii în
instituţiile
lugojene
LIVIU SAVESCU

Administraţia lugojeană a efectuat
re cent o serie de schimbări de per -
so nal la Cantina de Ajutor Social
Lu goj şi la Complexul de Servicii
pen tru Persoane Vârstnice „Sf.
Ni colae” în vederea eficientizării
ac tivităţii acestora. Astfel, a fost
schim bat Administratorul Can ti -
nei de Ajutor Social, dl. Velciov
Va sile, şi magazionerul, Cristian
Con stantin, iar la cealaltă instituţie
a fost acceptată demisia doamnei
di rector Ioviţă Cristina şi a fost
schim bat administratorul, dl Pă -
truţ Nicolae. „Am luat măsurile ce
se impun în urma unor sesizări şi
ve rificări, precum şi a unor an che -
te, pentru a fi siguri că hrana ajun -
ge în cantităţi suficiente la per soa -
ne le deservite de aceste instituţii”,
a declarat domnul primar. O altă
schim bare a avut loc la Centrul de
Zi pentru Prevenirea Abandonului
Şco lar din Măguri unde în locul
dom nului Aurel Cloambă a fost
nu mit dl Adrian Rădulescu. Tot
pen tru eficientizarea activităţii,
Biroul Investiţii din cadrul Pri mă -
riei Lugoj va fi completat cu un
eco nomist şi un jurist care vor co -
la bora cu compartimentele de spe -
cialitate din instituţie.

LIVIU SAVESCU

Marţi, 17 mai, la Primăria Mu ni -
ci piului Lugoj a avut şedinţa Co -
misiei de Fond Funciar, ocazie cu
care au fost soluţionate mai multe
so licitări ale cetăţenilor la Legea
247 şi ale revoluţionarilor.

Aceştia din urmă, conform legii,
au dreptul la un hectar de teren.
„Aş vrea să vă informez că, până
în prezent, am transmis spre va li -
da re Comisiei Judeţene de Fond
Fun ciar un număr de 57 cereri ale
re voluţionarilor care au certificat

de revoluţionar preschimbat în
con formitate cu noile regle men -
tări. Pentru toţi avem disponibile
te renurile necesare, dar re par ti za -
rea acestora va fi făcută după so -
lu ţionarea cererilor la Legea
247”, a declarat domnul primar.

LIVIU SAVESCU

Lucrările de reparaţii la dru mu -
ri le asfaltate şi pietruite din oraş
sunt în plină desfăşurare: „Am
fi nalizat lucrările pe străzile îm -
pă ratul Traian, Filaret Barbu şi
Ion Creangă. Lucrările vor con ti -
nua în zona Cotu Mic, respectiv
pe Splaiul Corneliu Coposu”, a
pre cizat domnul primar Francisc
Bol dea. De asemenea, strada
Boc şei a fost asfaltată pe tron so -
nul dintre cele două bariere, fiind
pregătită documentaţia şi pentru
asfaltarea porţiunii aflată după
ce-a de a doua barieră şi până la
ieşirea din oraş.

În paralel, se va executa da -
la rea trotuarelor pe strada Ti mi -

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean a trimis recent o scrisoare Ministrului
Sănătăţii, Attila Cseke, prin care domnul primar îşi manifestă sprijinul
pentru realizarea celor două proiecte depuse la Minister: reabilitarea
centrului de primire urgenţe din cadrul Spitalului Municipal şi
reparaţia pavilionului central al spitalului, în condiţiile asigurării
cofinanţării locale. „Noi am arătat că avem asigurate fondurile ne -
cesare de la bugetul local şi solicităm trecerea pe proiect naţional a
reabilitării centrului de primire urgenţe, care va fi mutat de la demisol
la parter”, a explicat edilul-şef.

Investiţii germane de peste 14 milioane de euroLucrări de reabilitare la Primărie, Bibliotecă
şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Investiţii în
infrastructură 

şoarei (porţiunea cuprinsă în tre
clădirea CEC şi strada Nera –
800 m; porţiunea dintre ma ga zi -
nul Profi şi Sala de Sport – 700
m), în zona Colegiului Naţional
„Iulia Hasdeu” – 440 m, străzile
Ion Creangă şi Filaret Barbu –
400 m, faleza din zona Ştrand –
1.000 m, strada Ştrandului – 450

m, strada Someşului (porţiunea
de la Piaţă până la Monumentul
Al fa şi Omega -  230 m, por ţiu -
nea cuprinsă între Piaţa J. C. Dră -
gan şi Piaţa agroalimentară – 480
m), respectiv din zona Unic spre
Pri măverii – 950 m. În total, se
vor dala 5.540 m trotuare şi se
vor instala 2.200 m de borduri. 

Lucrări la reţelele de alimentare cu apă 
şi canalizare

noua magistrală: „La acest obiec -
tiv lucrează în prezent peste 30 de
mun citori. Lucrările se desfăşoară
în mai multe locaţii din oraş, res -
pectiv: pe strada Salcâmului –
pen tru racordarea străzilor Li ve zi -
lor, Fagilor şi restul străzilor din
Dea lul Viilor; pe străzile 13 De -
cem brie şi Cloşca. Urmează să ne
în dreptăm spre strada Timişoarei”. 

În ceea ce priveşte lucrările de
rea bilitare a reţelei de canalizare,
s-a finalizat prima etapă, care cu -
prinde străzile Brânduşelor, 13
De cembrie, Oltului, respectiv Co -
mu na din Paris. Pe strada Oltului
lu crările au întâmpinat dificultăţi,
în trucât este o zonă nisipoasă şi au
fost necesare cofraje metalice la o
adâncime de 3 m.

În paralel, este demarată achi -
ziţia pentru cea de-a doua etapă,
care cuprinde străzile Romanilor,
Tu dor Vladimirescu, Gh. Şincai şi
Şi rul Islazului. Cea de-a treia eta -
pă va cuprinde străzile din zona
Dea lul Viilor.

Terenuri pentru revoluţionarii lugojeni

Sprĳin de la minister pentru
spitalul lugojean

Licitaţie electronică pentru 
podul pietonal



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

ÎTraian Vuia s-a născut la
17 august 1872 în satul
Surducul Mic. El face

primele clase în satul natal,
după care, între 1884-1892, a
urmat studiile liceale la Lugoj.
În 1892 absolvă liceul cunoscut
astăzi sub numele de „Coriolan
Brediceanu”, terminând ca şef
de promoţie.

RAOUL RUSALIN

După absolvirea liceului a plecat
la Budapesta, unde a urmat o
vre me cursurile Şcolii Poli teh ni -
ce, apoi s-a transferat la Fa cul -
tatea de Drept. Şi-a luat doc to -
ratul în ştiinţe juridice în anul
1901 cu disertaţia „Militarism şi
in dustrialism, regimul de Status
şi contractus”. Dar marea lui pa -
siune şi prima iubire a fost teh ni -
ca, la care s-a şi întors imediat
du pă obţinerea titlului de doctor.
Pri mii paşi în construirea unor
apa rate de zbor i-a făcut încă din
co pilărie, confecţionând zmeie.
Mai târziu, după terminarea fa -
cul tăţii, Traian Vuia a revenit la
Lu goj, practicând avocatura.
Aici continuă să studieze pro ble -
ma zborului uman şi începe să-şi
construiască primul aparat de
zbor, pe care-l numeşte aeroplan-
au tomobil. Din cauza lipsurilor
financiare, nu reuşeşte să-şi ducă
la capăt proiectul şi decide în
schimb să plece la Paris, în iulie
1902. Vuia spera că aici va găsi
pe cineva interesat să-i finanţeze
pro iectul.

La numai 7 luni după ce a
ajuns la Paris, în 16 februarie
1903, Vuia înaintează Academiei
de Ştiinţe de la Paris un memoriu
intitulat „Proiectul de aeroplan-
auto mobil”. Academia îi res -
pinge proiectul cu motivaţia că
ar fi prea utopic: „Problema zbo -
ru lui cu un aparat care cântăreşte
mai mult decât aerul nu poate fi
rezolvată şi nu este decât un vis”.

Dar Traian Vuia a perseverat

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI 

Marele inventator 
TRAIAN VUIA

şi, între 1903 – 1905, a construit
pri mul aparat de zbor, numit Vuia
I şi poreclit Liliacul, din cauza
for mei sale. Acesta avea pre vă -
zută o greutate totală de 250 kg, o
suprafaţă de susţinere de 14 m² şi
un motor de 20 CP. Pe 18 martie
1906 la Montesson, lângă Paris,
în aplauzele mulţimii şi spre ui -
mi rea tuturor, Traian Vuia a rea -
lizat primul zbor din lume cu un
aparat mai greu decât aerul. După
o acceleraţie pe o distanţă de 50
de metri, aparatul s-a ridicat la o
înălţime de aproape un metru, pe
o distanţă de 12 m, după care eli -
cele s-au oprit şi avionul a ate -
rizat.

Numele lui Train Vuia mai
es te legat şi de o altă mare in ven -
ţie, realizată în anul 1925: ge ne -
ra torul cu abur cu randament ter -
mic ridicat, brevetat nu numai în
Franţa, ci şi în alte ţări, care a fost
fo losit ulterior în construcţia cen -
tra lelor termice.

În anii războiului de reî n tre -
gire naţională, Train Vuia a mi li -
tat pentru desăvârşirea statului
na ţional unitar român, or ga ni -
zând, la Paris, Comitetul Na ţio -

nal al Românilor din Tran sil va -
nia, iar în timpul celui de-al Doi -
lea Război Mondial a participat
la mişcarea de rezistenţă ca pre -
şedinte al Frontului Naţional Ro -
mân din Franţa al luptătorilor
anti fascişti.

În ziua de 27 mai 1946 a de -
ve nit membru de onoare al Aca -
de miei Române. S-a stins din
via ţă pe 3 septembrie 1950, în
Bu cureşti, lăsându-şi numele în -
scris pe lista personalităţilor care
au revoluţionat societatea umană.
Din martie 2004, prin hotărâre a
Con  siliului Local Municipal,
Tra  ian Vuia este Cetăţean de
Onoa re al Municipiului Lugoj.
De asemenea, astăzi, Aeroportul
In  ternaţional Timişoara îi poartă
nu  mele.

Pe 4 septembrie 2010, cu
oca zia comemorării a 60 de ani
de la moartea marelui inventator,
Pri măria Municipiului Lugoj şi
Asociaţia Cultural-Ştiinţifică
„Pa sărea Măiastră” au dezvelit
un bust al ilustrului om de ştiinţă
şi marelui patriot român Traian
Vuia. Buestul este amplasat în
Par cul Poştei.

ADRIANA WEIMER

Uniunea Scriitorilor din România
– Filiala Timişoara, în parteneriat
cu Institutul Cultural Român (Di -
rec ţia Români din Afara Ţării),
Pri măria şi Consiliul Local Ti mi -
şoara, au organizat, în perioada
20-25 mai, Festivalul In ter na -
ţional „Poezia Regiunilor de
Con tact Etnic”, amplă ma ni fes -
tare literară care s-a desfăşurat la
Timişoara, Lugoj, Jimbolia şi
Oradea. 

La această primă ediţie a Fes -
ti valului au participat importante
per sonalităţi din ţară şi din dias -
pora, programul incluzând con -
ferinţe, simpozioane, mese ro tun -
de şi dezbateri, recitaluri de poe -
zie, lansări de carte, vizite de do -
cu mentare şi întâlniri cu scriitori,
cu autorităţile locale şi cu pu -
blicul iubitor de literatură.

La Lugoj, la activităţile Fes -
tivalului au luat parte: Varujan
Vos ganian – Prim-Vicepreşedinte
al Uniunii Scriitorilor din Ro mâ -
nia, Gabriel Chifu – Vice pre şe -
dinte al Uniunii Scriitorilor din
Ro mânia, Ioan Baba (Serbia), Ion
Co cora (Bucureşti), Mircea Mar -
tin (Bucureşti), Ion Milos (Sue -
dia), Ion Pop (Cluj), Adrian Po -
pes cu (Cluj), Nicolae Pre lip -
ceanu (Bucureşti), Ioan Matiuţ
(Arad), Nicolae Sârbu (Reşiţa),
Nikola Vujičić (Serbia), Bra -
nislav Veliković (Serbia), precum
şi poeţi, critici şi istorici literari
şi eseişti timişoreni (Cornel Un -
gureanu – Preşedintele Filialei
Ti mişoara a Uniunii Scriitorilor,
Sla vomir Gvozdenovici,  Lucian
Ale xiu, Marian Odangiu, Ale -
xandru Ruja, Eugen Bunaru, Lu -
cian Bureriu, Nina Ceranu, Ion

Sco robete, Monica Rohan, Lau -
renţiu Nistorescu, Adrian Bod -
naru, Marian Oprea) şi lugojeni
(Dorin Murariu, Simion Dănilă,
Constantin Buiciuc, Cristian Ghi -
nea, Dan Floriţa-Seracin, Remus
Va leriu Giorgioni, Laurian Lo -
doabă, Adriana Weimer), membri
ai Filialei Timişoara a Uniunii
Scriitorilor.

Începând cu ora 11.30, au
avut loc recitaluri de poezie, lan -
sări de carte şi întâlnirea cu
scriitorii lugojeni şi cu elevii şi
cadrele didactice de la Colegiul
Naţional „Coriolan Brediceanu”
Lugoj. 

De la ora 16.30, în spa ţioasa
Galerie „Pro Arte” din Lu goj, a
avut loc întâlnirea cu scrii torii
lugojeni şi cu publicul iu bitor de
literatură, prin recitaluri de
poezie şi prezentări de carte.

RĂZVAN PINCA

Ziua Europei a fost sărbătorită pe
data de 9 Mai de elevii a patru
dintre liceele lugojene printr-un
concurs în colaborare cu Muzeul
de Istorie şi Etnografie din
Lugoj. Concursul a pus faţă în
faţă patru echipe de la Colegiul
Tehnic "Valeriu Branişte", Co -
legiul Naţional "Iulia Hasdeu",
Colegiul Naţional "Coriolan
Brediceanu" şi Grupul Şcolar
"Aurel Vlaicu", compuse după
prin cipiul "unitate în di ver -
sitate", fiecare echipă fiind al că -
tuită din câte un elev de la fiecare
liceu participant. 

Concurenţii au răspuns la
câte 30 de întrebări, cu referire la
istoria şi instiţutiile Uniunii
Europene, adresate de către Răz -
van Pinca, directorul Muzeului
de Istorie, instituţie parteneră în
proiect. A câştigat echipajul for -
mat din Bulvănescu Simina
(Colegiul Tehnic "Valeriu Bra -
nişte"), Craiovan Andreea (Co -
legiul Naţional "Iulia Hasdeu"),
Maghiar Manuela (Colegiul
Naţional "Coriolan Brediceanu")

ADRIANA WEIMER

Şcoala de Arte Frumoase „Filaret
Barbu” Lugoj, Biblioteca Mu ni -
ci pală Lugoj şi Revista „Banat”
Lu goj au organizat vineri, 6 mai,
ora 10.00, în Studioul de Con -
certe „Elisabeta Toth” al Şcolii
de Arte Frumoase „Filaret Bar -
bu” din Lugoj Concertul mas te -
ran zilor Facultăţii de Muzică a
Uni versităţii de Vest din Ti -
mişoara. 

Au fost interpretate piese
de: Ti beriu Brediceanu („Voi ni -
cel cu pă rul creţ” şi „Vai, bădiţă,
dragi ne-avem” - Roxana Mihai
(canto), clasa conf. univ. dr. Da -
na Chifu; la pian: Katalin Fe ke -
te), Tiberiu Brediceanu (“Ba de,
pentru ochii tăi”), Manuel de
Falla (“La Vida Breve” - Ana
Oro san-Telea şi Lucian Naste
(chi tară), clasa conf. univ. dr.
Ma  nuela Mihăilescu), Raiko
Mak  simović (“Arie” - Olivera
Mi  lojević (canto), clasa conf.
univ. dr. Ana Stan-Slusar; la
pian: Adrian Marcovici; flaut:

ADRIANA WEIMER

Marţi, 10 mai, la ora 17.00, în fru -
moa sa Sală „Orizont” a Filialei Ti -
mi şoara a Uniunii Scriitorilor a
avut loc lansarea volumului de
eseuri critice „Pasajul discret”,
sem nat de scriitorul şi jurnalistul
lu gojean Cristian Ghinea. Cartea,
apă rută în acest an la Editura „An -
thropos” din Timişoara, cuprinde
38 de eseuri critice, majoritatea
au torilor recenzaţi fiind din spaţiul
li terar bănăţean. Despre frumosul
şi cuprinzătorul volum, dar şi des -
pre autor au vorbit: criticul şi edi -
to rul Lucian Alexiu, criticul şi
scrii torul Gheorghe Secheşan,

scrii toarea Dana Nicoleta Po -
pescu, criticul şi scriitorul Con -
stan tin Buiciuc, scriitorul şi edi -
torul Viorel Marineasa, poetul şi
editorul Robert Şerban, scriitorul
şi jurnalistul Laurenţiu Nistorescu.
La această lansare au participat
scrii tori şi oameni de cultură im -
por tanţi din Timişoara: Veronica
Ba laj, Dana Anghel, Livius Petru
Ber cea, Silviu Oraviţan. Din Lu -
goj, alături de colegul lor Cristian
Ghi nea, au fost: Simion Dănilă,
Adria na Weimer, Vasile Gondoci,
Ionel Panait, Ion Oprişor, Gheor -
ghe Oniga, Lucreţiu Epure, Florin
Bla ga.

Festivalul Internaţional „Poezia Regiunilor
de Contact Etnic” la Lugoj 

Concurs de Ziua Europei

şi Ştefan Ioan (Grupul Şcolar
"Aurel Vlaicu"). Toţi par ti ci -
panţii au fost premiaţi cu cărţi şi
diplome, acţiunea bucurându-se
de sprijinul Primăriei Muni -
cipiului Lugoj şi al Consiliului

Judeţean Timiş. Profesorii coor -
donatori ai întregii activităţi au
fost prof. Horaţiu Suciu de la Co -
legiul Naţional "Iulia Hasdeu" şi
Florin Bombescu de la Colegiul
Naţional "Coriolan Brediceanu".

Cristian Ghinea şi-a lansat
„Pasajul discret” la Timişoara

Concertul masteranzilor Facultăţii de Muzică 
a Universităţii de Vest din Timişoara

Du mitru Palagniuc), Jules
Massenet (“Meditaţie” - Geor -
giana Stăncioni (vioară), clasa
prof. univ. dr. Graţiela Negruţiu;
la pian: Katalin Fekete), Alfred
Alessandrescu („Când perdeaua
dra gei mele” - Violeta Ilijević
(canto), clasa conf. univ. dr. Da -
na Chi fu; la pian: Adrian Mar co -
vici), Laurian Nicorescu

(“Hora” - primă audiţie), Györ -
gy Kur tág (“Opt piese pentru
pian” - primă audiţie - Katalin
Fekete (pian), cla sa prof. univ.
dr. Felicia Stan covici). Şi-au dat
concursul: Ioa na Popovici, pian,
Şcoala de Arte Fru moase „Fi -
laret Barbu” Lugoj (clasa prof.
Elisabeta An drees cu), Amalia
Ştefania Lina, pian, Co legiul

Na ţional de Artă „Ion Vidu” Ti -
mişoara (clasa lector univ. dr.
Sorin Dogariu), prof. Ra mona
Coşoveanu (vioară), prof. Ra -
luca Miclăuş (pian), prof. Du -
mitru Palagniuc (flaut), Şcoa la
de Arte Frumoase „Filaret Bar -
bu” Lugoj. Frumosa întâlnire a
fost prezentată de prof. dr. Con -
stantin-Tufan Stan.
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ANDREEA MĂRGINEANŢU

În perioada 10-12 iunie, la
Lugoj se va desfăşura tra diţ io -
nala Sărbătoare a Berii. Vineri,
10 iunie, alături de Ansamblul
Lu gojana, vor fi prezenţi la Lu -
goj interpreţii Nicu Novac, Car -
men Popovici-Dumbravă, Ca -
me lia Bojin-Ciocu, Dana Gru -
iescu, Ra mona Torzan, Doru Pe -
trean, Dorin Biriş. Sâmbătă, 11
iunie, vor concerta formaţiile
Vunk, Re gal şi Phaser, iar du -
minică, 12 iunie, vor cânta
Mihaela Pe tro vici, Ionică Ivan,
Larisa Lungu, Va nesa Jarja şi
Andreea Dra go man, alături de
Ansamblul Lu gojana. Tot du -
minică, de la ora 20:30, pe
Platoul din faţa Casei de Cultură
a Sindicatelor vor con certa tru -
pele Bandidos şi Hi-Q. 

În ceea ce priveşte Ruga Lu -
gojeană, în cursul săptămânii vii -

Lepa Brena va cânta la Lugoj

toa re, la Beograd va fi semnat
con tractul cu impresarul artistei
Lepa Brena, care va cânta la Lu -
goj în Piaţa Victoriei, în ziua de
15 august, între orele 21.45 –
23.15. Tot la rugă vor mai susţine
re citaluri Nicoleta Voica, Ra -

mona Ilieş şi Petrică Miulescu-
Iri mică. În paralel, pe Platoul Ca -
sei de Cultură a Sindicatelor vor
cânta formaţiile Blue Station
(20.30 – 21.30) şi Queen-Real-
Tribute (Beograd – Serbia), cea
mai în vogă formaţie din Serbia.

Continuare 
din pag. 1

ANDREEA MĂRGINEANŢU

De asemenea, odată cu a pro -
pierea sezonului estival, au de -
marat şi primele lucrări de pre -
gătire a zonelor de agrement din
oraş. În prezent, se execută lu -
crări de cosire a ierbii, iar în cu -
rând vor fi înlocuite alte 100 de
bănci metalice cu unele de lemn.
În paralel, au demarat lucrările
de amenajare a falezei Timişului,

între Podul de Fier şi Ştrand,
unde a fost deja decopertată în -
treaga porţiune.

Totodată, a fost reamenajat
Podul de Beton şi continuă plan -
tă rile de flori în zonele centrale
ale oraşului. „Am atras atenţia
so cietăţii Meridian 22 asupra
gro pilor din carosabil, săpate
pentru racordarea diferiţilor con -
su matori sau pentru remedierea
unor avarii. Astfel, în perioada
ime diat următoare vor fi reparate
şi aceste gropi, după ce con du ce -
rea E On Gaz a înţeles şi a refăcut

la rândul său gropile săpate pen -
tru diferite intervenţii”, a men -
ţionat şeful executivului local.

Tot în cursul acestei luni, în
cartierul J. C. Drăgan, Serviciul
Sere şi Spaţii Verzi împreună cu
societatea Salprest au amenajat
zona în care s-a desfăşurat
Hramul Bisericii „Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavril”. „Pentru prima
dată în acest am montat şi o
scenă la Ruga din cartier. Pri -
măria Lugoj a finanţat această
ma nifestare cu 2.000 lei.”, a
men ţionat domnul primar.

LIVIU SAVESCU

Primăria Municipiului Lugoj a
organizat luni, 9 mai, o serie de
manifestări dedicate Zilei In de -
pen denţei. Acţiunile au debutat
la ora 10.30 cu primirea re pre -
zen tanţilor Ambasadei Federaţiei
Ruse şi Ucrainei la Bucureşti de
către Primarul Municipiului Lu -
goj. Coloana oficială s-a deplasat
apoi la Monumentul Alfa şi O -
mega, unde a fost oficiat ser -
viciul religios şi s-au depus co -
roane de flori. 

Următoarele două locaţii
unde s-au oficiat slujbe şi s-au
de pus coroane de flori au fost
Mo numentul Eroilor Sovietici
din Parcul Gării, respectiv Mo -
nu mentul Eroilor din Cimitirul
Or todox. 

Despre însemnătatea mo -
mentului au vorbit dl. col. Lu cre -

Ziua Independenţei
sărbătorită la Lugoj

ţiu Epure, reprezentantul Am -
basadei Federaţiei Ruse şi dl.
gen. Ovidiu Mândru. Serviciile
re ligioase au fost oficiate de Pro -
to popul Lugojului, Ioan Cerbu,
res pectiv de către Protopopul

Ucrainean, Ilie Albiciuc.
La manifestări au participat

ofi cialităţi locale, reprezentanţii
par tidelor politice, consilieri lo -
cali, reprezentanţii instituţiilor
din oraş şi cadre militare.

Clubul Rotary Lugoj
caută soluţii
pentru sprijinirea
Spitalului
Municipal
LIVIU SAVESCU

Domnul primar Francisc
Boldea a efectuat în cursul
acestei luni o vizită în oraşele
Budapesta, Viena şi Bratislava
cu ajutorul Clubului Rotary din
Lugoj. Cu acest prilej, domnul
primar s-a întâl nit cu dl. Milan
Ftacnik pri marul oraşului
Bratislava - ca pitala Slovaciei,
oca zie cu care au fost stabilite
câteva proiecte culturale. „Prin
intermediul membrilor Clu -
bului, am reuşit să stabilim o
legătură cu autorităţile din cele
două oraşe, pentru a scoate în
evidenţă tradiţia noastră ca oraş
tânăr din 1334. Aş dori să sta -
bilim o legătură culturală cu
cele două localităţi”, a declarat
domnul primar.

Tot în cadrul acestei vizite
dl primar s-a întâlnit la Centrul
de Conferinţe Sacher din Viena
cu membrii cluburilor Rotary
din Viena şi Muhlhausen pen -
tru a stabili modalităţile vii toa -
re de sprijinire a Spitalului Mu -
ni cipal Lugoj. 

Înfloreşte oraşul!

Sport, Inteligenţă, Nonviolenţă
LIVIU SAVESCU

Cu prilejul conferinţei de presă din data de
17 mai, domnul primar Francisc Boldea l-a
avut ca invitat pe dl. Comisar Şef Tiberiu
Pistrui, şeful Compartimentului de Analiză şi
Prevenire a Criminalităţii din cadrul IJP
Timiş, pentru a prezenta un eveniment care
va avea loc în Municipiul Lugoj, în
colaborare cu Primăria Lugoj, în vederea
prevenirii criminalităţii în rândul tinerilor.
Acest eveniment se numeşte Sport,
Inteligenţă, Nonviolenţă şi va avea loc la
Stadionul Municipal Lugoj în dimineaţa zilei
de 28 mai. 
Evenimentul face parte din Campania pentru

prevenirea delincvenţei juvenile şi reducerea
victimizării minorilor pe 2011, elaborată de
IPJ Timiş, care are ca scop informarea
elevilor din clasele I-XII din judeţ privind
alternativa de petrecere a timpului liber prin
sport, în detrimentul influenţei negative a
străzii.
La acest eveniment vor participa elevi din
clasele I-XII din instituţiile de învăţământ din
Lugoj, din împrejurimi, precum şi din oraşele
Făget şi Buziaş. La această manifestare elevii
se vor întâlni cu antrenori, precum şi cu mai
mulţi sportivi de renume ai României şi vor
putea viziona mai multe demonstraţii de arte
marţiale.

Plăci comemorative 
în Cimitirul Ortodox
LIVIU SAVESCU

Municipalitatea a amplasat pe zidurile bisericii din Cimitirul
Ortodox patru plăci de marmură pe care sunt sculptate
numele personalităţilor care sunt înmormântate în acest
cimitir. Această lucrare a fost finanţată din banii alocaţi de
primărie în acest an cultelor, în urma discuţiilor purtate cu
Prea Onoratul Părinte Protopop Ioan Cerbu. Sâmbătă 21
mai, la orele 12.00, după liturghie, a avut loc sfinţirea
acestora.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

În cadrul şedinţei ordinare din
data de 26 mai, domnul pri mar
a adus în atenţia con si lie ri lor
locali problema aderării mu -
nicipiului Lugoj la Aso cia ţia de
Dezvoltare Inter co mu ni tară
De şeuri Timiş (ADID). „Noi
am aderat la această or ga ni zaţie
în urmă cu un an. Acum, în ca -
drul şedinţei din data de 18 mai,
ni s-a propus mo dificarea sta tu -
tului printr-o serie de elemente
pe care nu le-am agreat şi nici
nu le-am semnat, atât eu, cât şi
alţi membri, care reprezintă
60% din populaţia judeţului Ti -
miş. Prin aceste mo di ficări se
im puneau cinci o pe ra tori în ju -
d eţul Timiş, prin ca re să se sa -
lu b rizeze întregul ju deţ. Aceşti
ope ratori ar urma să fie de sem -
naţi prin licitaţie or ga nizată de
Asociaţie, ur mând să încheie
apoi con trac te directe de co lec -
ta re a de şeu rilor menajere cu
ce tăţenii mu nicipiului. Acest
lu cru ar duce la mărirea taxelor

Administraţia lugojeană nu este de acord cu
creşterea preţului de colectare a deşeurilor

pen tru salu brizare, fără ca admi -
nis  tra ţia să mai aibă vreun con -
trol asupra curăţeniei la nivelul
mu  ni cipiului. Ca urmare, am
pro  pus Consiliului Local res pin -
ge  rea acestor modificări ale sta -
tu  tu lui, iar în cazul în care nu se
res  pectă acest lucru, vom sus ţine
ie şirea din ADID, din ur mă toa -
re le motive: - noi avem un ope -
ra tor – Salprest SA – în care ac -
ţionar unic este Consiliul Lo cal
Municipal, care are licenţă de
funcţionare şi cu care noi avem
contract până la sfârşitul anului

2014, cu posibilitate de pre -
lungire până în 2018; - în anul
2009, noi am finalizat Proiectul
Phare „Lugojul, un oraş mai
curat, mai european”, perioada
de monitorizare a acestuia în -
cheindu-se în 30 aprilie 2014.
Ca atare, nu sun tem de acord cu
schimbarea ope ratorului, care
nu ar fi în fo losul cetăţenilor,
mai ales că în prezent sistemul
de colectare a de şeurilor în mu -
nicipiu se des făşoară în condiţii
bune”, a ex plicat domnul pri -
mar.

ANDREEA
MĂRGINEANŢU

O delegaţie a oraşului
Vâr şeţ a fost prezentă la
Lu goj în da,ta de 24 mai.
Cu acest prilej, ad mi nis -
traţia lugojeană a semnat
cu administraţia oraşului
în frăţit un contract de par -
te neriat în vederea de pu -
ne rii cererii de finanţare
pen tru obţinerea unui pro -
iect în valoare de 2 mi li oa ne Euro, dintre care 1,6 milioane Euro vor
reveni Primăriei Lugoj, iar 400.000 Euro vor reveni oraşului înfrăţit.
Delegaţia a fost compusă din Stevica Nazarčić – preşedintele
Parlamentului de la Vârşeţ, Vla di mir Bajić – consilier municipal şi
responsabil pe proiecte, Dejan Pan tović – şeful Departamentului
Economic şi Saša Živković – res pon sabil de proiect.

Proiectul prevede modernizarea Parcului Central din Vârşeţ, res -
pectiv amenajarea unui Centru SPA în locul fostei Baze Hipice din
Lugoj, având o durată de implementare de 2 ani.

Lugojul ar putea avea un
centru SPA
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Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor municipale elevilor din şcolile şi liceele din
municipiul Lugoj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice şi
Compartimentului Relaţii cu instituţii de învăţământ, culte, cultură, sănătate.

Anexă la
H.C.L. nr.74 din 28.04 2011

REGULAMENT DE ACORDARE AL BURSELOR MUNICIPALE

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Primăria Municipiului Lugoj doreşte să sprijine actul educaţional şi sportul de pe raza

municipiului Lugoj pentru a creşte generaţii cât mai sănătoase de cetăţeni, cu un grad sporit de implicare
civică şi cu o educaţie solidă care să le permită o inserţie cât mai facilă pe piaţa muncii. În vederea
îndeplinirii acestui obiectiv, Primăria Municipiului Lugoj şi Consiliul Local Lugoj alaturi de Consiliile
de Administraţie ale unităţilor de învăţământ şi Consiliile elevilor doresc să stimuleze profesorii şi elevii
lugojeni din şcoli şi licee prin derularea, începând cu anul şcolar 2011-2012 semestrul al-II-lea, unui
program de acordare de burse municipale.

Art. 2. Bursele municipale care se acordă elevilor înmatriculaţi în clasele V-XII/XIII, la cursurile
de zi ale anului şcolar curent într-o unitate de învăţământ de stat de pe raza Municipiului Lugoj, care
îndeplinesc criteriile prezentului regulament, indiferent de domiciliul de reşedinţă a acestora.

Art. 3. Fiecare unitate de învăţământ liceal va beneficia de un număr de burse locale egal cu 1,5
procente (%) din numărul elevilor înscrişi în respectiva unitate, numărul minim acordat nefiind mai mic
de 5 de burse municipale.

Art. 4. Fiecare unitate de învăţământ gimnazial va beneficia de un numar de burse locale egal cu 1,5
procente (%) din numărul elevilor înscrişi în clasele V-VIII (respectiv IX)1 în respectiva unitate, numărul
minim acordat nefiind mai mic de 5 de burse municipale.

Art. 5. Bursele municipale vor fi divizate în funcţie de specificul activităţilor extracurriculare
desfăşurate de elevi în două categorii distincte corespunzătoare domeniilor civic-cultural, denumite în
continuare burse municipale civic-culturale, şi sportiv, denumite în continuare burse municipale
sportive.

Art. 6. 2/3 din numărul total de burse repartizate pe fiecare unitate de învăţământ vor fi alocate
pentru bursele municipale civic-culturale, iar 1/3 vor fi acordate pentru bursele municipale sportive.

Art. 7. La depunerea dosarului pentru obţinerea burselor municipale, elevii vor putea opta doar
pentru una dintre cele două categorii de burse, civic-culturale, respectiv sportive.

Art. 8. Numărul burselor municipale acordate fiecărei unităţi de învăţământ cuprinsă în prezentul
regulament este calculat pe baza situaţiilor operative furnizate la începutul fiecărui an şcolar de către
centrele bugetare ale unităţilor de învăţământ.

Art. 9. Fiecare categorie de burse municipale acordate unităţilor de învăţământ de pe raza
municipiului Lugoj este delimitată în subcategorii, în funcţie de punctajul final obţinut de elevi, dupa cum
urmează:

� 1/3 din numărul fiecărei categorii de burse locale acordate, reprezintă subcategoria burselor
municipale civic-culturale/sportive de excelenţă;

� 1/3 din numărul fiecărei categorii de burse locale acordate, reprezintă subcategoria burselor
municipale civic-culturale/sportive de performanţă;

� 1/3 din numărul fiecărei categorii de burse locale acordate reprezintă subcategoria burselor
municipale civic-culturale/sportive de merit.

Art. 10. Beneficiarii burselor municipale le vor păstra până la terminarea semestrului în care le-au
fost acordate, prin urmare, bursele au caracter semestrial.

Art. 11. Bursele municipale se plătesc lunar doar pe perioada cursurilor şcolare, nefiind inclusă
vacanţa de vară (interanuală) acordată conform structurii anului şcolar.

Art. 12. Sumele alocate acestui fond de premiere vor fi suportate exclusiv din bugetul Consiliului
Local Lugoj.

CAP II. DEFINIREA SISTEMULUI DE PUNCTARE, 
REPARTIZAREA ŞI CUANTUMUL BURSELOR

Art. 13. Bursele municipale vor fi acordate pe baza punctajelor obţinute de elevi în cadrul
activităţilor de la orele de curs şi din activităţile extracurriculare.

Art. 14. Prin activităţi extracurriculare (educaţie nonformală), se înţelege orice fel de activităţi
conduse de un profesor coordonator pe care elevul le desfăşoară în mod opţional, sub patronajul unităţii
de învăţământ, activităţi de tipul celor prevăzute în Anexa 1 şi Anexa 2.

Art. 15. Pentru ca o unitate de învăţământ să poată fi inclusă în prezentul program de acordare a
burselor municipale ea va trebui să desfăşoare în mod obligatoriu activităţi extracurriculare de fotbal,
baschet, handbal şi volei.

Art. 16. Cadrele didactice ale unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Lugoj vor fi implicate
în activităţile extracurriculare alături de elevi în calitate de profesori-coordonatori.

Art. 17. Pentru acoperirea cheltuielilor rezultate în urma coordonării şi gestionării activităţilor
extracurriculare, coordonatorii vor primi lunar suma de 100 de lei. Această sumă se acordă doar pe
perioada cursurilor şcolare, nefiind inclusă vacanţa de vară (interanuală) acordată conform structurii
anului şcolar.

Art. 18. Condiţia minimă pentru a putea face parte din programul de acordare a burselor municipale
este ca elevii să participe la cel puţin o activitate extracurriculară.

Art. 19. Pentru a-şi maximiza şansele de a obţine o bursă municipală, elevilor li se recomandă să
participe cât mai mulţi şi la un număr cât mai mare de activităţi extracurriculare.

Art. 20. În cazul categoriei de burse municipale civic-culturale, departajarea elevilor pe subcategorii
valorice se va face pe baza unei note finale obţinute conform următorului algoritm de calcul:

� 75 de procente (%) din nota finală vor fi obţinute din performanţele educaţionale, mai exact,
din media generală semestrială a elevului supus evaluărilor la toate materiile; 
25 de procente (%) din nota finală se vor aloca din punctajul obţinut de elev, în urma
activităţilor extracurriculare civic-culturale (Anexa 1), în funcţie de gradul de implicare şi de
timpul alocat lor.

Art. 21. În cazul categoriei de burse municipale sportive, departajarea elevilor pe subcategorii
valorice se va face pe baza unei note finale obţinute conform următorului algoritm de calcul:

� 50 de procente (%) din nota finală vor fi obţinute din performanţele educaţionale, mai exact,
din media generală semestrială a elevului supus evaluărilor la toate materiile;

� 50 de procente (%) din nota finală se vor aloca din punctajul obţinut de elev, în urma
activităţilor extracurriculare sportive (Anexa 2), în funcţie de gradul de implicare şi de timpul
alocat lor.

Art. 22. Cuantumul valoric al subcategoriilor de burse locale se repartizează după cum urmează:
� bursa municipală de excelenţă are valoarea de 100 de lei; 
� bursa municipală de performanţă are valoarea de 75 de lei; 
� bursa municipală de merit are valoarea de 50 de lei.
Art. 23. Bursele municipale acordate în cadrul unităţilor de învăţământ se vor atribui respectând

următoarea clasificare:
� Elevul clasat pe una din poziţiile din prima treime a numărului de burse acordate va primi

bursa municipală de excelenţă;
� Elevul clasat pe una din poziţiile din cea de a doua treime a numărului de burse acordate va

primi bursa municipală de performanţă;
� Elevul clasat pe una din poziţiile din ultima treime a numărului de burse acordate va primi

bursa municipală de merit.
Art. 24. Pentru stabilirea ierarhiei de acordare a burselor către elevi, se va întocmi un clasament

general, obţinut pe baza formulei descrise la art. 20, respectiv art. 21 din prezentul regulament, şi aprobat
de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 25. Baza de calcul a performanţelor educaţionale o va reprezenta media generală de studiu
obţinută în semestrul anterior de către elev, completată în mod obligatoriu de condiţia obţinerii mediei
10 la purtare pe semestrul în curs.

Art. 26. Baza de calcul a calificativului obţinut de elev din activităţile extracurriculare, o va
reprezenta o notă, pe o scală de la 1 la 10 atribuită elevului evaluat de către profesorul-coordonator
pentru întreaga activitate a semestrului respectiv.

Art. 27. Elevii vor fi punctaţi pentru implicare activă la o singură activitate extracurriculară, însă pot
participa la mai multe activităţi şi, ulterior, vor putea opta pentru cea la care obţin nota cea mai mare.

Art. 28. Doar elevii care vor excela în activităţile extracurriculare din orice domeniu şi se vor impune ca
lideri (căpitan sau conducător de grup sau echipă) vor putea primi nota 10 la activitatea la care s-au remarcat.

Art. 29. După aprobarea listelor în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ,
acestea vor fi înaintate spre consultare şi aprobare executivului Primăriei Municipiului Lugoj.

Art. 30. Atribuirea burselor şcolare se va face după studierea şi aprobarea listelor primite de către
reprezentanţii executivului Primăriei Municipiului Lugoj.

CAP III. FACTORII DE DECIZIE ÎN ANALIZA, EVALUAREA DOSARELOR
ATRIBUIREA BURSELOR

Art. 31. La nivelul fiecărei instituţii de învăţământ, Consiliul de Administraţie va fi cel care va
monitoriza implementarea prezentului regulament şi va aviza listele finale de acordare a burselor şi
înaintarea acestora reprezentanţilor Primăriei Municipiului Lugoj. Totodată, la nivelul acestui for se vor
stabili şi activităţile extraşcolare care vor fi punctate, după o perioadă de minim 10 zile de dezbatere a
propunerilor.

Art. 32. Consiliul de Administraţie a unităţii de învăţământ va desemna profesori-coordonatori care
vor fi direct implicaţi în coordonarea activităţilor extracurriculare stabilite la nivelul unităţii de
învăţământ şi în punctarea elevilor.

Art. 33. Profesorii-coordonatori vor evalua şi vor acorda punctaje elevilor în funcţie de implicarea
şi timpul acordat activităţilor educaţionale extracurriculare şi vor aduce la cunoştiinţa Consiliului de
Administraţie lista cu notele acordate fiecărui elev cu o săptămână înainte de încheierea semestrului.

Art. 34. În ultima săptămână a semestrului în curs, listele cu notele obţinute de fiecare elev la
activităţile extracurriculare aprobate de Consiliul de Administraţie vor fi afişate la avizierul unităţii de
învăţământ.

Art. 35. În vederea verificării corectitudinii procesului de acordare a burselor şi a soluţionării
eventualelor contestaţii, dosarele candidaţilor vor fi păstrate în arhivele unităţilor de învăţământ, iar la
Primăria Municipiului Lugoj ele vor fi transmise în format digital (scanate).

Art. 36. În cazul în care elevul este nemulţumit de modul în care a fost evaluat şi punctat în cadrul
acestui program, acesta poate depune spre soluţionare o contestaţie la Primăria Municipiului Lugoj.

Art. 37. Contestaţiile depuse, vor fi soluţionate de către o comisie comună formată din reprezentanţi
ai Primăriei Municipiului Lugoj, Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ şi un reprezentant
al părinţilor elevilor din acea unitate de învăţământ.

Art. 38. Rezultatele contestaţiilor formulate de către elevi se vor comunica acestora în termen de 15
zile de la data înregistrării acestora la Registratura Primăriei Municipiului Lugoj.

Art. 39. Bursa se suspendă în cazul în care:
� elevul este exmatriculat;
� elevul renunţă la frecventarea cursurilor;
� elevul înregistrează mai mult de 20 de absenţe nemotivate în semestrul în care beneficiază de

bursă.

CAP IV. PREVEDERI FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 40. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa sau apartenenţa

politică a familiei elevului.
Art. 41. Plăţile se vor efectua direct către bursieri numai pe baza legitimării şi semnăturii elevului,

în conformitate cu listele de plată întocmite în acest scop de către unităţile de învăţământ.
Art. 42. Dacă pe parcursul programului se constată că elevul a primit bursa în mod necuvenit ca

urmare a falsificării documentelor, acesta va fi obligat la returnarea integrală a bursei primite până în acel
moment şi va suporta consecinţele legale.

Art. 43. Elevului care se transferă la o altă unitate de învăţământ de pe raza Municipiului Lugoj şi
se va acorda continuitate în atribuirea bursei până la sfârşitul semestrului în curs de către unitatea de
învăţământ de la care a fost transferat.

Art. 44. Absolvenţii învăţământului liceal, care au terminal semestrul II cu rezultate meritorii astfel
încât vor fi incluşi în listele de atribuire a bursei locale pentru următoarea perioadă şi vor fi admişi într-
o unitate de învăţământ superior de stat, vor beneficia de continuitate în acordarea bursei locale.

Art. 45. Consiliul Local Lugoj şi Primăria Municipiului Lugoj îşi rezervă dreptul de a aduce
modificări şi/sau completări prezentului regulament. Aceste modificări/completări vor fi aplicabile
începând cu următorul an şcolar, neafectând derularea programului pe anul şcolar în curs. 

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor

municipale elevilor din şcolile şi liceele din municipiul Lugoj
Nr. 74 din 28.04.2011

(continuarea in pag. 7)
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LISTA CU EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI EXTRA
CURRICULARE

1. ACTIVITĂŢI CU CARACTER COMUNITAR
Parteneriate şi derulare de proiecte cu ,,CRUCEA ROŞIE",

centre de copii, bătrâni, persoane cu handicap etc.
Echipe ce desfăşoară activităţi ecologice (ecologizarea şi

salubrizarea anumitor arii, proiecte de educaţie ecologică, susţinerea
unor seminarii educative etc.)

Derulare de proiecte şi parteneriate în colaborare cu Protecţia
Civilă

Derulare de proiecte împotriva elementelor nocive ale societăţii
(violenţa de orice fel, abuzuri, fumat, SIDA, droguri, alcool, etc.) -
echipa de proiect

Programe de educaţie sexuală şi sanitară
Proiecte privind siguranţa rutieră.

2. ACTIVITĂŢI CULTURAL-ARTISTICE
Trupa de teatru a unităţii de învăţământ (conceperea şi/sau

interpretarea unei piese sau scene de teatru, colaborări şi proiecte
în colaborare cu Teatrul Municipal), echipa redacţională a unei
publicaţii cu caracter permanent (gen revista şcolii, cărţi şi broşuri
educative etc), cercuri de pictură, sculptură, dansuri, etc.

3. ACTIVITĂŢI SPORTIVE
Obligatoriu competiţii sportive de handbal, fotbal, baschet, volei

şi opţional atletism, etc. (echipa sau individualitatea reprezentativă
a unităţii de învăţământ la unul dintre aceste sporturi). Organizarea
şi desfăşurarea activităţilor unei formaţii de dans modern, dans
sportiv şi cea de majorete a unităţii de învăţământ.

4. ALTELE
Derulare de proiecte prin parteneriate internaţionale.

Anexa nr. 2 
FIŞA DE PUNCTARE A ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE SPORTIVE

Nota obţinută la activităţile extracurriculare sportive are
următorul algoritm de calcul:

� 40% dacă elevul este înscris la o activitate sportivă şcolară
desfaşurată în cadrul unităţii de învăţământ (ex. echipa
clasei la o disciplină sportivă);

� 20% dacă elevul participă la o competiţie sportivă
interşcolară;

� 20% în cazul în care elevul este legitimat la un club sportiv
(ex. C.S.Ş., C.S.M., etc);

� 10% dacă elevul este convocat la lotul naţional;
� 10% dacă elevul convocat la lotul naţional este premiat în

cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale.

HOTĂRÂREA
privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea

Consiliului Local nr. 148 din 27.05.2009 privind
aprobarea Regulilor generale privind condiţiile
de funcţionare a unităţilor de comerţ şi prestări

servicii pe raza municipiului Lugoj 
Nr. 80 din 28.04.2011
Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local

nr. 148 din 27.05.2009 privind aprobarea Regulilor generale privind
condiţiile de funcţionare a unităţilor de comerţ şi prestări servicii
pe raza municipiului Lugoj, prin înlocuirea anexei cu anexa la
prezenta hotărâre.

Art. 2. Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţiei economice - Biroului autorizaţii, comercial,
contracte.

Anexă 
la H.C.L. nr. 80 din 28.04.2011

ANEXA 2
1. Amplasamente produse pentru activitatea de comerţ stradal

cu îngheţată:
- Str. Mocioni
- Spl. Brediceanu
- Str. Huniade
- Piaţa Iosif Constantin Drăgan
2. Amplasamente produse pentru activitatea de comerţ stradal

cu vată de zahăr:
- Parcul George Enescu
- Parcul Copiilor
- Cartierele de blocuri
3. Amplasamente produse pentru activitatea de comerţ stradal

cu produse de patiserie:
- Spl. Brediceanu
4. Amplasamente produse pentru activitatea de comerţ stradal

cu ziare:
- Spl. Brediceanu
- Str. Huniade
- Piaţa Republicii
- Piaţa George Coşbuc
5. Amplasamente produse pentru activitatea de comerţ stradal

cu bilete loz în plic:
- Str. Mocioni
6. Amplasamente produse pentru activitatea de comerţ stradal

cu mici:
- Piaţa George Coşbuc
- Piaţa Obor

HOTĂRÂREA
privind constituirea Comisiei locale de ordine

publică a municipiului Lugoj şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare

Nr. 73 din 28.04.2011

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine

publică a municipiului Lugoj, organism cu rol consultativ în

probleme de ordine publică şi în organizarea şi urmărirea activităţii

Serviciului Poliţia Locală a municipiului Lugoj, în următoarea

componenţă: 

1. ing. Francisc Constantin Boldea – Primarul municipiului

Lugoj - preşedintele comisiei;

2. cms. şef de poliţie Chebici Claudiu – şef Poliţia municipiului

Lugoj - membru;

3. şef Serviciu Poliţia Locală a municipiului Lugoj - membru;

4. cons. jr. Dan Ciucu – Secretarul municipiului Lugoj –

membru;

5. Coţolan Voichiţa Ofelia – consilier local – membru;

6. Gaidoş Albin. – consilier local – membru;

7. Bădina Nicu – consilier local – membru.

(2) Secretarul comisiei locale, precum şi supleantul acestuia vor

fi desemnaţi prin dispoziţie a primarului municipiului Lugoj, dintre

persoanele care fac parte din aparatul de specialitate al primarului.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Comisiei locale de ordine publică a municipiului Lugoj, conform

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în cre -

dinţează Compartimentului Resurse Umane.

(continuarea din pag. 6)

Înregistrarea
căsătoriei şi a
naşterii
MONICA OTILIA DAVID

Înregistrarea căsătoriei se face la structura de stare civilă din
cadrul serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor/
primăria municipiului, oraşului, sau comunei în a cărei rază s-a
produs evenimentul. 

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi,
iar dacă din diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine
medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, personalului
din unitatea în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a
luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este
de:

- 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în
viaţă;

- 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort;
- 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu, care a

decedat înăuntrul termenului de 15 zile.
În termenele menţionate se cuprinde atât ziua naşterii, cât şi ziua

în care se face declaraţia.
Cînd declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea

termenelor precizate mai sus, dar înăuntrul termenului de un an de
la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea
primarului.

Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data
naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti
- definitive şi irevocabile - privind încuviinţarea înregistrării tardive,
care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării. 

Înregistrarea naşterii copilului se face în baza următoarelor
documente:

- certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular
tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul
unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

- actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă
naşterea nu este declarată de mamă;

- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt
căsătoriţi, original şi copie, iar dacă aceştia poartă nume de familie
diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi
copilul;

* declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara
căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care
înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi
numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează
consimţământul mamei; în cazul tatălui minor, acesta este asistat de
reprezentantul legal.

ANUNŢ PUBLIC
MUNICIPIUL LUGOJ anunţă publicul interesat asupra

depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Pod pietonal în dreptul pieţei agroalimentare G.
Coşbuc” propus a fi amplasat în localitatea Lugoj, Spl.
Morilor, judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul
ARPM Timişoara, localitatea Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu,
nr. 18-18A, precum şi la sediul Primăriei municipiului Lugoj,
localitatea Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, în zilele de  luni-joi
între orele 800 - 1630,  vineri între orele 800 - 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la ARPM
Timişoara.

Campanie antifumat la Lugoj

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Primăria Municipiului Lugoj în

parteneriat cu Direcţia de Sănătate

Publică Timiş va derula o campanie

antifumat în data de 31 mai, cu prilejul

Zilei Mondiale fără Tutun. Campania se

desfăşoară sub sloganul „Trei moduri de

a salva vieţi: renunţă definitiv la fumat,

ajută pe alţii să renunţe şi respectă

legea interdicţiei fumatului în instituţiile

publice”. Campania se va desfăşura pe

Platoul Casei de Cultură a Sindicatelor

între orele 11 – 15.
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Ştiri sportive
�� În ultima etapă a Campionatului Judeţean de fotbal
s-au înregistrat rezultatele:
TIBERIU OLTEANU

Grupa 1996
LPS Banatul Timişoara – CSŞ Lugoj 4 : 3
Grupa 1997
CSŞ Lugoj – Fortuna Covaci 3 : 0
Grupa 1998
LPS Banatul Timişoara – CSŞ Lugoj 3 : 2
În următoarea etapă, în cadrul Campionatului Judeţean
grupele de juniori născuţi în 1996 şi 1998 vor întâlni pe teren
propriu Progresul Gătaia, grupa 1997 se va deplasa la
Electrica Timişoara, iar în cadrul Campionatului Municipal
grupa 1995 va întâlni pe teren propriu Mănăştur.

��

Duminică, 15 mai, la Timişoara s-a organizat Memorialul C.
Baliţa la gimnastică. CSŞ Lugoj a participat cu un singur
sportiv – Popescu Alexandru – jun. IV, care a obţinut
următoarele rezultate:

Locul I - bară şi inele
Locul II - individual compus, sărituri şi paralele
Locul III- sol

În perioada 22 – 25.05.2011 la Buzău s-au desfăşurat
Campionatele Naţionale de gimnastică juniori IV la care CSŞ
Lugoj a participat cu 2 sportivi: Popescu Alexandru şi Szabo
Rafael.

��

Sâmbătă, 14 mai, la Arad a avut loc etapa de zonă U 15 la
judo, la care CSŞ Lugoj a participat cu 4 sportivi, care au
obţinut următoarele rezultate:
Locul I    - Mazilu Alexandra (cat. +63 kg)
Locul II   - Dima Răzvan (cat. 60 kg)
Locul III  - Ianculescu Mihai (cat. 55 kg) şi Olariu Radu
(cat.60 kg).
Toţi cei patru sportivi s-au calificat la etapa finală care se
desfăşoară la Miercurea Ciuc în perioada 27 – 28.05.2011.

TIBERIU OLTEANU

Vineri, 13 mai, în Sala de Sport “Lavinia Miloşovici” s-a
desfăşurat CUPA CSM Lugoj la box amator. Au participat boxeri de
la CSM Reşiţa, CSM Câmpia Turzii, LPS Banatul Timişoara, CSM
Timişoara şi CSM Lugoj. În cadrul galei s-au disputat 16 meciuri, în
9 boxând şi sportivii lugojeni, care au obţinut următoarele rezultate:

Categ. 32 kg. Puică Liviu (CSM Lugoj) b.p. Rădeanu Cornel
(CSM Reşiţa)

Categ. 42 kg. Popa Cătălin (CSM Lugoj) p.p. Chirilă Florin (LPS
Banatul Timişoara)

Categ. 45 kg. Ihnatesin Mădălin (CSM Lugoj) p.p. Ruta Mihai
(CSM Reşiţa)

Categ. 45 kg. Ciorogaru Andrei (CSM Lugoj) p.p. Martinovici A.
(CSM Câmpia Turzii)

Categ. 60 kg. Berciu Denis (CSM Lugoj) p.p. Luciu Mihai (CSM
Reşiţa)

Categ. 60 kg. Dobie Alexandru(CSM Lugoj) b.p. Stoica Florin
(LPS Banatul Timişoara)

Categ. 75 kg. Lupu Emanuel (CSM Lugoj) p.p. Lupu Brian (LPS
Banatul Timişoara)

Categ. 75 kg. Boldea Constantin (CSM Lugoj) p.p. Bibilicea Radu
(CSM Reşiţa)

Categ. 91 kg. Brand Roland (CSM Lugoj) b.p. Penda Flavius
(LPS Banatul Timişoara)

Vineri, 20 mai, la orele 13.00, în Piaţa Victoriei din mu -
nicipiul Lugoj, 408 tineri de la cele cinci licee din oraş
au dansat la Parada absolvenţilor de liceu. Eve ni men -

tul a făcut parte din cadrul tradiţionalei manifestări euro pene
“Dance with Europe” iniţiată în urmă cu zece ani de două şcoli
din Slovenia.

AUREL JURUBIŢĂ

Anul acesta, tinerii lugojeni au dansat în acelaşi timp cu peste
1.200 de elevi de la cincisprezece licee din Timişoara şi cu alţi
câţiva mii de tineri din 57 de oraşe din opt ţări europene (Slovenia,
Serbia, Croaţia, Muntenegru, Macedonia, Bosnia şi Herţegovina,
Cipru, Albania). 

Timp de 7 minute s-a dansat pe muzica lui Johann Strauss-fiul,
cadrilul din opereta Liliacul (The Bat - Quadrille). Elevii au venit
îmbărcaţi în tricouri albe şi negre, au purtat umbreluţe albe şi s-au
sincronizat cu ceilalti participanţi din Europa. Iniţiativa şi-a propus
să doboare recordul din 2008, când mai bine de 27.000 de
persoane din zeci de ţări europene au dansat, de asemenea
simultan, timp de şapte minute. Anul acesta, organizatorii speră
să ajungă în Cartea Recordurilor fapt ce va fi stabilit în urma
analizei înregistrărilor video din toate cele 57 de oraşe participante

Evenimentul a fost organizat în Municipiul Lugoj de Colegiul
Naţional „Coriolan Brediceanu”, în colaborare cu Primăria
Municipiului Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Timiş şi Liceul teoretic „Dositei Obradovici” din
Timişoara.

Dance with Europe

Micul atlet pentru juniori
şi junioare
TIBERIU OLTEANU

Sâmbătă, 14 mai, în organizarea catedrei de atletism a CSŞ
Lugoj, s-a desfăşurat la Stadionul Tineretului din Lugoj
concursul Micul Atlet pentru juniori şi junioare III, copii şi
copile I, copii şi copile II şi copii şi copile III. Au participat 98
de sportivi de la CSŞ Caransebeş, CSŞ Lugoj, precum şi de la
şcolile din Lugoj şi Belinţ. S-au înregistrat următoarele
rezultate:
Juniori III (născuţi 1996 – 1997) – 100 m : 1. Gheţa Rafael
(Şc. Eftimie Murgu) 2. Cîrpaci Manuel (CSŞ Lugoj) 3.
Pîrvulescu Darius (CSŞ Lugoj) 
Junioare III (născute 1996 – 1997) – 100 m : 1. Anghel Denisa
(CSŞ Lugoj) 2. Irimia Maria (CSŞ Caransebeş) 3. Tilneac
Amina (CSŞ Caransebeş)
Copii I (născuţi 1998 – 1999) – 80 m : 1. Iovescu Flavius (CN
C. Brediceanu) 2. Bucevschi Denis (CSŞ Lugoj) 3. Ştefoni
Denis (CSŞ Lugoj) 
Copile I (născute 1998 – 1999) – 80 m : 1. Puşcaşu Diana (CSŞ
Lugoj) 2. Cimpoieru Loredana (CSŞ Caransebeş) 3.
Cimpoieru Nicoleta (CSŞ Caransebeş)
Copii II (născuţi 2000 – 2001) – 60 m : 1. Grecu Georgian (Şc.
nr. 6) 2.Buliga Andrei (CSŞ Caransebeş) 3. Deteşan Rareş
(CSŞ Caransebeş) 
Copile II (născute 2000 – 2001) – 60 m : 1. Bolkiş Melissa
(CSŞ Lugoj) 2. Peia Cristina (CSŞ Caransebeş) 3. Merticariu
Penina (CSŞ Lugoj)
Copii III (născuţi 2002 şi mai tineri) – 50 m : 1. Indru Darius
(Şc.Eftimie Murgu ) 2. Veghe Alexandru (Şc. Belinţ) 3. Trufan
Raul (Şc. nr. 4)
Copile III (născute 2002 şi mai tinere) – 50 m : 1.Dănilă
Cosmina (Şc. Belinţ) 2. Peia Cornelia (CSŞ Caransebeş) 3.
Pricop Miruna (Şc. nr. 2)

Gală de box la Lugoj

Roxana Sandu este elevă
în clasa a XI-a la
colegiul lugojean Iulia

Hasdeu şi olimpică la biologie,
participând pentru a treia oară
la faza internaţională a
concursului. În acest an, eleva
lugojeană a obţinut Premiul I
la olimpiada naţională de
biologie, iar apoi, în urma
barajului, s-a calificat pe cea
de-a doua poziţie în lotul
naţional care va reprezenta
România la olimpiada
internaţională din Taiwan. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

„Pot să spun că sunt mândră de
rezultatele acestei fete, care este
cu adevărat o reprezentantă a
tinerei generaţii. Sunt mândră că
este elevă a şcolii noastre, ceea
ce dovedeşte faptul că la noi în
şcoală se munceşte şi se obţin
rezultate deosebite, aşa cum sunt
mândră că este lugojeană. Ea va
reprezenta ţara noastră, alături de
alţi trei elevi, la un concurs de
mare anvergură la nivel in ter -
naţional. Oraşul nostru nu a mai
avut o asemenea per formanţă de
pe vremea când eram eu însămi
elevă, în anul 1977, când un alt
lugojean – Gheorghe Silberberg
- a reprezentat România la Olim -
piada Internaţională de Ma -
tematică de la Viena”, a declarat
Camelia Puţinelu, directoarea
Colegiului Naţional „Iulia
Hasdeu”, care apreciază drept
per  formanţă importantă obţi ne -
rea unui asemenea rezultat la o
ma terie grea, aşa cum este
biologia. 

Această performanţă nu ar fi
fost însă posibilă fără implicarea
doamnei profesoare Rodica
Ciocan, cea care a îndrumat-o pe
Roxana Sandu. „Această per for -
manţă deosebită este rezultatul
unei munci intense de 3 ani, pen -
tru că în clasele a IX-a şi a X-a ea
a obţinut menţiune la faza na ţio -
nală a Olimpiadei. Despre o ele -
vă ca Roxana aş putea vorbi doar
la superlativ, este o fată inte li -

gentă, cu o ambiţie extraordinară.
În toată cariera mea de cadru di -
dactic am mai avut copii cu re -
zul tate bune la olimpiade, dar, în
cei 30 de ani de activitate, nu am
mai întâlnit un elev atât de am -
biţios. Pe lângă inteligenţă şi ca -
pa citate, acest lucru este foarte
im portant pentru a obţine per for -
manţe. Este foarte greu, e o
muncă enormă, mai ales în con -
di ţiile în care la clasa Ro xanei se
pre dă biologia o singură oră pe
săp tămână. Toată pre gă tirea am
desfăşurat-o după cele 6-7 ore de
curs, când îi predam Roxanei
ma teria în 3-4 ore, şi asta zilnic.
Nu i-a fost deloc uşor, mai ales că
este o elevă de nota 10 la toate
ma teriile. Mai mult decât atât,
am muncit câte 4 ore în fiecare
sâm bătă, iar pregătirea am în -
ceput-o din timpul vacanţei de
vară”, a precizat doamna pro fe -
soară Rodica Ciocan.

La rândul ei, Roxana Sandu
se simte foarte onorată că a reuşit
să aducă la Lugoj această per for -
manţă: „Sper să reprezint cu suc -
ces şi mai departe şcoala, oraşul
şi mai ales ţara. Am muncit foarte
mult, inclusiv cât timp am fost la
Cluj, la pregătirea lotului lărgit,
unde pregătirea se desfăşura de
dimineaţa până seara, inclusiv la
sfârşit de săptămână”.

La rândul său, domnul primar
Francisc Boldea a felicitat-o pe
eleva lugojeană pentru per for -
manţa obţinută: „Eu ştiu foarte
bine ce înseamnă aceste rezultate
şi câtă muncă a fost necesară.
Când am fost director de şcoală
la Oţelu Roşu, în anii 1989 –
1990, am avut un elev care a ob -
ţinut de două ori Locul I la faza
internaţională la fizică, fiind în
acelaşi timp în echipa naţională
de volei la juniori I şi juniori II.
De aceea, ştiu câtă muncă şi am -
bi ţie este necesară pentru ob ţi ne -
rea acestei performanţe”.

O elevă lugojeană
va reprezenta
România la
Olimpiada
Internaţională de
Biologie


