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Odată cu aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor
Publice, au demarat şi primele lucrări în oraşMARIA ELENA STĂMUREAN

Prin Hotărârea Consiliului Lo -

cal al Municipiului Lugoj nr.

168/ 27.12.2008 s-a decis acor -

darea diplomei şi premiului de

fi delitate cuplurilor care ani ver -

sează 50 de ani de căsătorie ne -

în treruptă şi a diplomei şi a pre -

miului de excelenţă pentru per -

soanele cu vârstă venerabilă, în

etate de peste 90 de ani.

Aşa cum a devenit deja tra -

diţie, înaintea unei mari săr bă -

tori religioase,  peste 60 de per -

soa ne cu vârste venerabile şi cu -

pluri având peste 50 de ani de

că sătorie neîntreruptă vor fi ce -

le brate într-un cadru festiv.

„Chiar dacă este un an destul de

greu, vrem să le redăm bucuria

seniorilor, cu câteva zile înainte

de sărbătoarea pomenirii Sfân -

tu lui Mare Mucenic Gheorghe.

În data de 20 aprilie 2011, vârst -

nicii care au depus actele do ve -

di toare la Serviciul Asistenţă

Socială Specializată din cadrul

DASC, sunt invitaţi la Teatrul

Municipal, pentru a participa la

un program destinat lor, în

cadrul căruia vor primi diplome

şi premii în bani. Următoarea

pre miere a vârstnicilor va avea

loc înaintea de Sărbătoarea

Sfin tei Marii, în luna august”,

ne-a declarat primarul Francisc

Bol dea. 

Continuare 
în pag. 3

Premii pentru
seniorii
oraşului

În cursul lunii martie a fost
reluat programul de
reabilitare a străzilor din

municipiu. În cartierul Balta
Lată, pe lângă cele patru străzi
deja prinse în programul de
asfaltare din acest an –
Dimitrie Cantemir, Vasile
Goldiş, George Dobrin şi
Daniel Brocea – a fost
adăugată strada Şirul
Islazului, pe o porţiune de 150
m, astfel încât ieşirea din
strada Daniel Brocea să se facă
în strada Aurel Vlaicu. În
paralel, vor fi modernizate şi
podurile de legătură. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU
LIVIU SAVESCU

A fost dat ordinul de începere a
lu crărilor de asfaltare pe 20 de
străzi din municipiu, primele
fiind Islazul Mic, Gheorghe La -
zăr, Timotei Cipariu, In de pen -
denţei, Victoriei şi Hezerişului.

În paralel, a fost demarată
achi ziţia pentru amenajarea sen -
sului giratoriu de pe strada Hu -
niade. De asemenea, în cursul zi -
lei de marţi, 29 martie, ora 09.00,
va avea loc o nouă întrunire a
Co misiei de Circulaţie, pentru
ana liza oportunităţii sensurilor
gi ratorii de pe strada Buziaşului
în faţa societăţii Gammet 2000,
res pectiv din zona Parcului
Geor ge Enescu. Totodată, a fost
fi nalizată procedura de achiziţie
pen tru semnalizarea electronică
şi modernizarea semnalizării din
zo na intersecţiei Unic, astfel în -
cât lucrările vor demara la sfâr -
şitul acestei luni. 
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MARIA ELENA STĂMUREAN

Adesea întâlnim pe stradă
sau chiar în faţa uşii
persoane ce ne solicită

spri jinul şi în principal aportul
fi nanciar pentru diverse cam -
pa nii umanitare. Cu siguranţă
exis tă mulţi semeni de-ai noştri
care au nevoie disperată de
aju tor, viaţa lor fiind con di ţio -
na tă de operaţii dificile, proteze
ori tratamente medicale în de -
lun gate şi costisitoare. Nu tre -
buie însă uitat faptul că toate
de mersurile trebuie iniţiate cu
res pectarea actelor normative
în vigoare. 

Direcţia de Asistenţă Socială
Co munitară este parteneră cu Fun -
da ţia „Ioana Antida” în scopul
dez  voltării serviciilor sociale ofe -
ri te copiilor proveniţi din familii
cu o situaţie socială şi financiară
pre cară ce locuiesc în cartierul
Mon dial-Bocşei, cu Asociaţia Pa -
ru dimos din Timişoara pentru fa -
ci litarea integrării sociale a co pii -
lor din comunitatea de romi din
Măguri, precum şi cu alte ins ti tu ţii
publice (şcoli, grădiniţe, cul te).
Atragem atenţia că până în pre -
zent, nu există nicio asociaţie sau
fundaţie care să fi încheiat vreun
parteneriat cu Direcţia de Asis tenţă
Socială Comunitară în sco pul
colectării de fonduri pen tru diverse
categorii defavorizate, prin acţiuni
singulare sau cam panii.

Acţiunile umanitare de aceas -
tă factură (pentru copii, bătrâni,
per soane cu handicap, persoane cu
boli incurabile, persoane aflate în
stare de risc social) se cir cum scriu

serviciilor sociale, care au drept
scop prevenirea sau li mi ta rea unor
situaţii de dificultate ori vul ne ra bi -
li tate, ce pot duce la mar ginalizare
sau excluziune so cia lă, ori  men ţi -
ne rea, refacerea sau dez vol tarea
ca pacităţilor in di viduale pentru de -
păşirea unei si tuaţii de ne voie so -
cială, al căror re gim ju ri dic este
pre văzut în Or donanţa 68/2003.
Pen tru a putea între prin de ase me -
nea activităţi este obli ga toriu ca
fur nizorii de servicii so  cia le, in clu -
siv fur ni zo rii privaţi de ser vicii so -
ciale (aso ciaţiile şi fun da ţiile, cul -
tele re li gioa se şi orice al te forme
or  ga ni zate ale societăţii ci vile), să
fie acre ditaţi în con di ţii le legii, sub
sanc  ţiunea amenzii con  tra ven ţio -
nale între 1.000  şi 5.000 lei, con -
form art 55 din actul nor mativ
amin tit.

Aceeaşi prevedere se re gă -
seş te şi în art. 2 din Normele me -
to dologice de aplicare a Or do -
nan ţei Guvernului nr. 68/2003
pri vind serviciile sociale, unde se
men ţionează că furnizorii pot or -
ganiza şi acorda servicii sociale
nu mai după obţinerea cer ti fi ca tu -
lui de acreditare. 

Veridicitatea unor demersuri
de colectare de bani în diverse
sco  puri nu poate fi constatată nu -
mai în baza unui cod fiscal sau a
unei sentinţe judecătoreşti de
 în fiinţare a unei asociaţii sau fun -
daţii, fără a se cunoaşte scopul în
care s-a înfiinţat aceasta, ori a
unui chitanţier, cum adeseori se
pre zintă potenţialilor donatori,
pu nându-se mereu accentul pe o
poveste lacrimogenă, care însă
nu poate fi dovedită ca reală, du -

pă cum nu există niciun control
asu pra transferului de bani către
per soana în nevoie.

În activitatea noastră, ne-am
con fruntat şi cu situaţii în care,
după consultarea Registrului na -
ţional al persoanelor juridice fără
scop patrimonial - asociaţii, fun -
da ţii şi federaţii al Ministerului
Jus tiţiei - care este public, am
con statat că asociaţia/fundaţia nu
se regăseşte în acesta. De ase me -
nea, asociaţia/fundaţia trebuie să
se regăsească în Registrul elec -
tro nic unic al serviciilor sociale –
Fur nizori de servicii al Mi nis te -
ru lui Muncii, Familiei şi Pro tec -
ţiei Sociale, ca prestator de ser vi -
cii sociale acreditat, în caz con -
trar neavând niciun drept să des -
fă şoare activităţi în domeniul
asis tenţei ori protecţiei sociale.
Mai mult decât atât, aso cia -
ţia/fundaţia trebuie să justifice un
interes obiectiv de a se afla pe
raza municipiului Lugoj în sco -
pul colectării de fonduri.

Aşadar, necunoscând obiec -
tul de activitate, scopul pentru ca -
re a fost înfiinţată asociaţia/ fun -
daţia, neavând nicio dovadă a
res pectării legislaţiei în materia
ser viciilor sociale sub aspectul
acre ditării ca furnizor de servicii
so ciale, nejustificând niciun in te -
res obiectiv din partea re pre zen -
tan ţilor asociaţiei/ fundaţiei de a
co lecta fonduri băneşti de la lo -
cuitorii Lugojului, vă atragem
atenţia de a nu cădea în capcana
unor persoane ce pot crea pre ju -
dicii, prin comiterea de fraude,
fur turi ori înşelăciuni.

MARIA ELENA STĂMUREAN

La Congresul Mondial al Ro mi lor,
desfăşurat la Londra, în anul 1971,
s-a luat decizia ca ziua de 8 apri lie
să devină Ziua Inter na ţio nală a
Ro milor din întreaga lume. Tot
atunci a fost adoptat, ca imn in -
ternaţional al romilor, cântecul
"Gelem, gelem". De asemenea, a
fost adoptat şi steagul in ter na ţio -
nal al romilor, având jumătatea de
jos verde, simbol al câm pu ri lor
înverzite, şi jumătatea de sus al -
bastră, simbol al cerului senin, iar
la mijloc o roată, simbolizând, pe
de o parte, soarta, roata suc ce siu nii
vie ţilor, iar pe de altă parte no ma -
dismul, în relaţie cu spaţiul ori -

ginar al Indiei. Primăria Mu ni -
cipiului Lugoj, îm preună cu Di -
recţia de Asis ten ţă Socială Comu -
nitară, mar chea ză Ziua in terna -
ţională a romilor în data de 8 apri -
lie 2011 printr-un marş de pe str.
Caransebeşului pâ nă pe Platoul
Casei de Cultură a Sin dicatelor,
un de se va dovedi mă iestria într-
ale dansului şi ale cân tului. 

Participanţii se vor de pla sa
apoi către Podul de beton, lo cul
de unde vor fi aruncate pe apă
flori şi jerbe de flori în me mo ria
romilor ucişi de către na zişti în
cel de-al Doilea Război Mon dial.
Evenimentele vor în ce pe la ora
11.00.

Municipalitatea lugojeană
efec tuează în prezent un Stu -
diu de Prefezabilitate cu pri -
vire la oportunitatea în fiin ţă -
rii unei creşe pentru copii în
in cinta fostei Centrale Ter -
mice din cartierul Micro IV.
„Şi alte oraşe au apelat la
această metodă şi au trans for -
mat centralele termice de za -
fec tate în creşe sau grădiniţe.
Pe baza unui proiect bun,
vom asigura în această in cin -
tă condiţii optime copiilor din
zo nă, cu vârsta de până la 3
ani”, a declarat primarul
Fran cisc Boldea. L.S.

LIVIU SAVESCU

Municipalitatea lugojeană a pri -
mit recent de la Inspectoratul
Şco lar Judeţean o adresă vizând
des fiinţarea Centrelor Bugetare,
în cepând cu anul şcolar 2011 –
2012. „Această modificare ne
creea ză mari probleme în ceea ce
pri veşte execuţia bugetară şi va
în greuna foarte mult relaţia cu
Con siliul Local, deoarece va tre -
bui să colaborăm cu toate şcolile
din oraş care au peste 200 de
elevi şi care, din păcate, nu au ex -
pe rienţă în acest domeniu. Este o
dis poziţie neaprofundată, după
pă rerea mea, care creează con fu -
zie în sistemul de învăţământ şi
care, din păcate, nu este prima de
acest fel”, este de părere primarul

Francisc Boldea. În acest sens,
edi lul şef a avut o întâlnire cu di -
rec torii şi contabilii şefi din par -
tea Centrelor Bugetare din Lugoj,
pen tru a găsi o soluţie în privinţa
asi gurării salariilor şi a finanţării
în văţământului local. 

Posturi blocate la grădiniţele
din oraş
În acelaşi context, şeful exe cu ti vu -
lui local este nemulţumit de func -
ţionarea aproape în regim de ava rie
a grădiniţelor din oraş, da to rită
unor probleme de ma na ge ment.
„În ultimele luni au fost blo cate 14
posturi de personal ne didactic din
grădiniţe (ad mi nis tratori, îngri ji -
tori, bucătărese, fo chişti), fapt care
îngreunează asi gurarea condiţiilor

Probleme în învăţământul lugojean
Începând de anul viitor, se vor 
desfiinţa Centrele Bugetare

Lugojul, un
oraş verde
Odată cu venirea primăverii,
mu  nicipalitatea lugojeană a de -
ma rat şi primele acţiuni de plan  -
tare arbori în diferite zone din
oraş. Pentru început, va fi îm  -
pădurită zona Hipo dro mu lui, pe
o suprafaţă de circa 1 ha:  „Îm -
preună cu Ocolul Sil vic Lu goj,
vom împăduri în zo na Hi po -
dromului, la apro xi ma tiv 20
metri de viitorul lac, o suprafaţă
de 1 ha, pentru a crea aici un
spa ţiu verde. Tot în această zo -
nă, au fost plan taţi 70 de nuci,
pri miţi de la mu nicipalitatea din
oraşul înf  răţit Nisporeni”, a pre -
cizat primarul Francisc Boldea.

Atenţie la campaniile
umanitare!

Ziua romilor sărbătorită 
la Lugoj

Creşă pentru
copii în Micro IV

optime pen tru copii”, a precizat
dom nul pri mar. Cinci dintre pos -
tu rile blo cate sunt la Grădiniţa
PP4, alte trei la Grădiniţa PP5, trei
posturi la Grădiniţa PP2, un post la
Gră di niţa PP1, respectiv două pos -
turi la Grădiniţa PP3. La aces tea se
adaugă două concedii me di ca le,
ceea ce creează o situaţie foar te
gra vă, prin imposibilitatea asi  gu -
ră rii condiţiilor igienico-sa nitare
ne cesare desfăşurării actului
educativ. 

În paralel, se constată ten din -
ţa de desprindere a unor grădiniţe
din Centrul Financiar de la Gră -
diniţa PP5. „Cele două grădiniţe
din Tapia şi Măguri au trecut la
Cen trul Financiar de la Colegiul
Naţional „Iulia Hasdeu”, în timp
ce grădiniţele PP6 şi PN 10 s-au
afiliat Centrului Financiar de la
Şcoala Generală „Eftimie Mur -
gu”, pendinte de Centrul Fi nan -
ciar al Grupului Şcolar „Aurel
Vlai cu”. Datorită ma na ge men tu -
lui defectuos de la Grădiniţa PP5,
şi alte grădiniţe şi-au exprimat do -
rinţa de a părăsi acest Centru Fi -
nan ciar. Prin urmare, pentru a
spri  jini această obligaţie neo no ra -
tă a Inspectoratului Şcolar Ju de -
ţean, în perioada următoare voi
avea o întâlnire cu toate di rec toa -
re le de grădiniţe, respectiv cu di -
rec torii şi contabilii Centrelor F i -
nan ciare. Sper că vom găsi so luţia
po trivită, pe care de fapt tre În ce -
pând de anul viitor, se vor des fiin -
ţa Centrele Bugetarebu ia să o gă -
sească Inspectoratul Şco lar”, a
sub liniat şeful exe cu ti vului local.
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Au început lucrările în zona
Hipodromului
Tot în cursul lunii martie au
demarat lucrările de execuţie a
gropii de împrumut, respectiv a
vii torului lac din zona Hipo dro -
mu lui. „În prezent se lucrează la
scoa terea pământului, pe o adân -
cime de 50 cm, respectiv exe cu -
ţia digului din jurul lacului. Res -
tul de pământ va fi folosit pentru
di gul de la Staţia de Epurare”, a
pre cizat primarul Francisc Bol -

dea. În paralel, se desfăşoară lu -
cră rile de excavare a pământului
de pe strada Islazul Mic, pe o
por  ţ iune de peste 1 km, fiind de -
cu pată pe o adâncime de 50 cm,
în  treaga stradă. Procedura este
me nită să evite intrarea apei în
cur ţile oamenilor, respectiv pre -
gă tirea stratului de rezistenţă
pentru asfaltarea străzii. 

Alte investiţii la care au de -
marat lucrările sunt: montarea a
65 de bănci noi în parcuri, pe

alei le principale şi în cartierele
de bl o curi din municipiu; re pa -
raţii şi mo dernizare pentru des -
chiderea unei creşe pentru 20 de
copii în car tierul Josif Con -
stantin Drăgan în incinta gră di -
niţei din cartier; lu crări de rea -
bilitare a canalizării pe străzile
Oltului şi 13 De cem brie; lucrări
de amenajare în zona Cotu Mic;
amenajarea aleii pie tonale de pe
malul Timişului între Pasarela
Cotu Mic şi Podul CFR.

La Lugoj, primăvara 
se numără investiţiile
Odată cu aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor
Publice, au demarat şi primele lucrări în oraş

Continuare 
din pag. 1

Semafoarele din intersecţia Unic
vor fi prevăzute cu contorizare la
secundă şi va fi micşorat timpul
de aşteptare pentru efectuarea vi -
ra jului la stânga pe direcţia din -
spre Podul de Beton spre Ti mi -
şoara, oferindu-se astfel mai
mult timp pietonilor pentru tre -
cerea străzii.

MIRELA ŞEPŞEI

În urma definitivării Pro gra mu -
lui Anual al Achiziţiilor Publice
au fost iniţiate proceduri pentru
atribuirea mai multor contracte
de lucrări. Spre exemplu, a fost
publicată invitaţia de participare
la Reabilitarea Faţadei Bi blio -
tecii, procedura de atribuire
fiind ,,Cerere de ofertă ,” mo da -
litatea de desfăşurare ,,Offline”,
criteriu de atribuire ,,Preţul cel
mai scăzut”. Valoarea estimată a
lucrărilor este de 236.627,42
RON, termenul limită de de pu -
nere 24.03.2011, ora 1000, des -
chiderea ofertelor fiind în data de
24.03.2011, ora 1200  la sediul
Primăriei Municipiului Lugoj.

A mai fost publicată şi in -
vitaţia de participare pentru atri -
bui rea contractului de achiziţie
pu blică ,,Reparare prin plombare
străzi cu carosabil asfaltat”, pro -
cedura de atribuire  fiind ,,Cerere
de ofertă ”, modalitatea de des fă -
şurare ,,Offline”, criteriu de atri -
buire ,,Preţul cel mai scăzut”. Va -
loarea estimată a lucrărilor este
de 235.887,1 RON, ter me nul
limită de depunere 30.03.2011,
ora 1000, des chi de rea  ofertelor

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Municipalitatea lugojeană a sem -
nat pe data de 9 martie o con ven -
ţie de parteneriat cu firma aus -
tria că Schubert & Franzke, pri -
vind realizarea în mod gratuit a
15.000 de hărţi noi ale oraşului.
Acestea vor fi puse la dispoziţia
tu turor celor interesaţi. 

La sfârşitul anului trecut au
fost realizate alte şase hărţi de ex -
terior, având dimensiunea de 2x3
metri, 20 hărţi de interior, cu di -
men siunea 1,4x1 metri şi câteva
mii de hărţi pliabile, editate în

con diţii grafice deosebite. Hărţile
de exterior sunt realizate dintr-un
ma terial special de tip banner po -
li plan şi au fost amplasate în câ -
teva puncte din municipiul Lu -
goj, fiind protejate de casete lu -
mi noase antivandalizare. „Ur -
mea ză ca în cursul acestui an să
pu tem amenaja şi unul din spa ţii -
le comerciale de la capătul Po du -
lui de Fier, unde vor fi co mer cia -
li zate suveniruri cu Lugojului şi
vom putea oferi gratuit şi harta
mu nicipiului”, a precizat pri ma -
rul Francisc Boldea.

Piese pentru
Fiat, Renault sau
Mercedes ar
putea fi realizate
la Lugoj
Şeful executivului local a purtat
re cent o serie de discuţii cu re pre -
zentanţii firmei Sogefi din Ita lia,
respectiv cu conducerea fir mei
DT Consult din Târgu-Mu reş,
privind construirea unui parc
industrial în zona străzii Ti mi -
şoarei. 

„Investitorii doresc să con -
struiască la Lugoj o hală cu o su -
prafaţă de 20.000 mp, res pec tiv
alta de 9.000 mp, destinate rea -
lizării de suspensii pentru fir me le
Fiat, Renault şi Mercedes. Fir ma
a studiat documentaţia pe ca re le-
am pus-o la dispoziţie şi s-a in te -
re sat de utilităţile pe care le putem
la dispoziţie. Urmează ca deciziile
să fie luate în cadrul şe dinţei de
exe cutiv şi apoi co municate repre -
zen tanţilor fir mei”, a declarat pri -
ma rul Fran cisc Boldea. Investiţia
pe care firma doreşte să o facă la
Lugoj ajunge la 19 milioane Euro,
fiind create 300 de noi locuri de
mun că.

Hărţi noi pentru municipiul LugojA demarat Programul Anual al Achiziţiilor Publice

fiind în data de 30.03.2011, ora
1200  la sediul Pri măriei Lugoj.

Au mai fost publicate in vi taţii
de participare la ,,Fântână Or -
namentală Piaţa Josif Con stantin
Drăgan”  şi ,,Amenajarea ur -
banistică a străzilor Primăverii,

Ioan Huniade şi Valentin Ro sada”. 
În continuare se pregătesc

documentaţiile pentru iniţierea
mai multor proceduri de atribuire
conform Programului Anual al
Achiziţiilor Publice  aprobat pe
anul 2011. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Programul de reabilitare a reţelei
de alimentare cu apă a fost reluat
în data de 15 martie fiind eşa lo -
nat în mai multe etape până la
data de 15 octombrie. În paralel,
au demarat lucrările de asfaltare
pe patru străzi din municipiu. 

În urma discuţiilor purtate cu
re prezentanţii firmei Hidro cons -
truc ţia, privind cele 10,6 mi li oa -
ne lei alocate în bugetul local
pen tru reabilitarea sistemului de
ali mentare cu apă în municipiu,
vor fi înlocuite conductele de ali -
mentare cu apă, pe o porţiune de
21 km. Lucrările se vor desfăşura
atât pe magistralele care leagă
Uzi na Nr. 1 de Uzina Nr. 2 –
respectiv străzile Făgetului,
Brân duşelor, 13 Decembrie, Va -
sile Alecsandri, 20 Decembrie
1989, Huniade, Coloman
Wallisch, Gheorghe Doja, Cloş -
ca, Crişan, cât şi pe străzile 1 De -
cem brie, Brazilor, Olari, Cas ta -
nilor, Cireşilor, Vişinilor, Nu -
cilor, Ceahlăului, Cornet, Pri vi -
ghe torilor, Bistrei, Fundătura
Cloş ca, Fundătura Crişan, Re -
mus, Spinanţei. Sunt cuprinse
aici şi străzile pe care se va mer -
ge în paralel la reabilitarea reţelei
de alimentare cu apă şi a celei de
ca nalizare: Comuna din Paris,
Brân duşelor, Horia, Salcâmilor,
Tu dor Vladimirescu, Şirul Izla -
zu lui, Dimitrie Cantemir, Oltului
şi Romanilor. În paralel, se va

pro ceda şi la legarea con su ma -
torilor casnici de pe străzile enu -
merate.

În paralel, au demarat lu cră -
rile reabilitare a reţelei de
canalizare pe străzile Ol tu lui,
Comuna din Paris, Brân du şe lor
şi 13 Decembrie. De ase menea,
au fost alocaţi 4,6 mi lioane lei
pentru reabilitarea sis temului de
canalizare pentru stră  zile cu prin -
se în cea de-a doua eta pă: Horia,
Salcâmului, Tu dor Vladimirescu,
Şirul Izla zu lui, Dimitrie Can -
temir şi Romanilor. 

Bani pentru finalizarea
lucrărilor la Staţia de Epurare
Tot în această perioadă, primarul
Fran cisc Boldea a purtat o serie
de discuţii cu reprezentanţii fir -
mei Remondis pentru a se face o
eva luare exactă a situaţiei ali -
men tării cu apă şi a canalizării în
mu nicipiul Lugoj, cu accent pe
mo dernizarea Uzinelor de Apă, a
Sta ţiei de Epurare, precum şi a
tra seului conductelor de ali men -
ta re cu apă. 

De asemenea, în cursul lunii
martie, edilul-şef a efec tuat o vizită
la Bucureşti, la Agen ţia Naţională
de Mediu, unde a semnat actul
adiţional pen tru finanţarea
lucrărilor de mo dernizare a Staţiei
de Epurare. Es te vorba despre
suma totală de 20 milioane lei, bani
necesari pen tru finalizarea
lucrărilor până la data de 1 iulie.

La Lugoj s-a reluat programul
de reabilitare a reţelei de
alimentare cu apă şi canalizare
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În anul 2004, maestrului
Walter Mihai Klepper i s-a
acordat titlul de Cetăţean

de Onoare al Municipiului
Lugoj, pentru vasta activitate
muzicală şi pentru promovarea
pe plan internaţional a
imaginii culturale şi artistice a
Lugojului.

RAMONA ŢĂRANU

Walter Mihai Klepper s-a născut
pe 27 iulie 1929 în oraşul Lugoj.
La vârsta de 14 ani are prima
apa riţie ca dirijor al Corului
Liceului German din Lugoj.

În 1958 a absolvit Con ser va -
torul „Ciprian Porumbescu” din
Bu cureşti. Între 1958 şi 1962 a
fost Secretar Muzical la Or ches tra
Simfonică a Cinematografiei, iar
din 1960 este membru al Uniu nii
Com pozitorilor din Ro mânia. În
perioada 1962 - 1972 a activat ca
şi compozitor liber profesionist,
pro fesor de pian şi şef al unei or -
chestre de cameră. A fost docent
pen tru forma mu zi ca lă şi or ches -
traţie la Con ser va to rul din Bu cu -
reşti unde a con dus în perioada
1968 - 1970 şi studioul de muzică
al Con ser va to rului. În 1983 se
refugiază în Ger mania datorită
conflictelor cu regimul comunist.

Amintim în continuare câte -
va compoziţii ale muzicianului:
Tripticul simfonic „Impresii din
Re şita”, cantata de cameră pen -
tru solist şi orchestră „Re mem -
ber”, „Mic Concert” pentru su -
flă tori, pian şi percuţie, sonata
pen tru pian, sonata duo pentru
flaut şi violă, etc. 

Numele maestrului Walter
Mi hai Klepper este strâns legat de
Corul „Ion Vidu” din Lugoj, cu
ca re colaborează din 1977. La so -
li citarea dirijorului Remus Taş cău,
a scris câteva compoziţii corale
cum ar fi: suita corală „Din Banat”

CETĂŢENI DE ONOARE AI LUGOJULUI 
COMPOZITORUL ŞI DIRĲORUL
WALTER MIHAI KLEPPER

şi suita corală pe ver suri de M.
Emi nescu „Do rin ţa”. De ase me -
nea, în perioada 1991 - 2002 a or -
ga nizat trei tur nee de concerte ale
Corului „Ion Vidu” în Germania.

În 1977 a primit premiul
Uniu nii Compozitorilor din Ro -
mâ nia pentru Simfonia nr. 2.
Ime diat după revoluţie depune şi
o intensă activitate umanitară
pen tru ajutorarea Lugojului, or -

ga nizând împreună cu asociaţia
co rală „Mozart” din localitatea
Tre bur (Germania), al cărei di ri -
jor a fost, două transporturi de
aju toare umanitare pentru cen tre -
le de plasament din Lugoj şi Spi -
talul Municipal Lugoj.

Compozitorul şi dirijorul s-a
stins din viaţă pe 9 august 2008
în Germania, fiind înmormântat
în Cimitirul Catolic din Lugoj.

AUGUSTIN BERCEAN

Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, în colaborare cu Primăria
Municipiului Lugoj şi Consiliul
Judeţean Timiş, organizează în
perioada 8-9 aprilie 2011, cea
de-a treia ediţie a Festivalului
Internaţional de Blues „Blues
Fest”. 

Prima ediţie a festivalului a
avut loc în februarie 2009 şi a
purtat „semnătura” marelui mu -
zician şi promotor al blues-ului
în România, Bela Kamocsa. Ca -
litatea actului interpretativ, da -
torată selecţiei riguroase a tru -
pelor participante de către Ştefan
Katona, coordonatorul JazzClub-
ului lugojean, înfiinţat în 1969, a
impus festivalul de blues de la
Lugoj pe scena festivalurilor din
România.

Vineri, 8 aprilie, la ora 19.00,
va urca pe scena Teatrului Mu ni -

Festivalul
Internaţional
„Blues Fest”

ci pal „Traian Grozăvescu” trupa
Acous tic Duo (Italia), iar de la ora
21.00, Rareş Totu Blues X-pe rien -
ce (Româna). Sâmbătă, 9 aprilie,

ora 19.00, va concerta trupa Pum -
pkins Trio (Ungaria), urmată, la
ora 21.00, de Raul Kusak & Vali
„Sir Blues” Racila (România).

ADRIANA WEIMER

La trei luni de la inaugurarea
noului serviciu de bibliotecă –
BIBLIONET – Centrul de Infor -
mare pentru Public  (C.I.P. –
Cal culatoare cu acces la Internet
pentru Public), Biblioteca Mu -
nicipală Lugoj a finalizat prima
serie de cursanţi ai Programului

de Iniţiere în Internet. Din
această serie au făcut parte lu -
gojenii: Ştefan Cervenka, Elena
Maria Blaga, Ioana Preda, Vasile
Curticăpean, Constantin Năstase,
Adalbert Kovacs, Elisabeta Po -
povici, Antoneta Anghel, cu toţii
pen sionari. Cursurile au fost
coor donate de Henrieta Szabo,

di rectoarea Bibliotecii Muni ci -
pale Lugoj, şi bibliotecarele
Adriana Weimer şi Claudia
Spitzer. 

Acestea i-au iniţiat pe primii
cursanţi – pensionari – în tainele
uti lizării calculatorului şi a In -
ternetului, găsirea unor informaţii
utile prin accesarea unor site-uri

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Primarul municipiului a par ti ci -
pat sâmbătă, 19 martie, la Adu -
narea Sătească a cetăţenilor din
satul Măguri. „Am participat la
Adunare împreună cu doamna
Gra ţiela Jivan-Ciurescu, şef Ser -
viciu Impozite şi Taxe Locale,
res pectiv cu domnul consilier
Nicu Bădina. 

Comunitatea locală a fost re -
pre zentată de reprezentantul să -
tesc Ionel Ştefan. Au fost
abordate trei probleme im por -
tante, prima dintre ele fiind legată
de situaţia celor 51 de imobile
din sat încă neintabulate. De co -
mun acord, am stabilit un pro -
gram de sprijin pentru in ta bu -

larea acestora. Le-am comunicat
mo delul de cerere, respectiv cel
de adeverinţă, urmând ca ce tă -
ţenii să plătească doar jumătate
din preţul actelor, acesta poate fi
achitat în trei rate”,  a declarat şe -
ful executivului lugojean. 

Cea de-a doua problemă
abordată este legată de faptul că
nu au fost încheiate actele de suc -
cesiune între generaţii, ceea ce a
împiedicat dealtfel intabularea
imobilelor. 

O altă problemă discutată
este cea legată de starea proastă a
drumului care traversează satul:
„În urma discuţiilor purtate cu
vicepreşedintele CJT, domnul
Adam Crăciunescu, în cursul

zilei de marţi, 22 martie, am dat
deja avizul pentru începerea lu -
cră rilor de asfaltare la drumul din
sat, respectiv de la intrarea în
Mă guri, până la ieşirea din lo ca -
litate, spre Cireşu”, a declarat
edilul şef. 

În acelaşi context, primarul
Francisc Boldea a analizat po si -
bilitatea mutării Centrului de zi
în cadrul şcolii din localitate,
pentru ca toţi copiii că aibă acces
la calculatoare, iar cei mici să nu
mai fie nevoiţi să se deplaseze
între cele două locaţii. Astfel se
va eficientiza activitatea şcolii şi
a Centrului, urmând să fie des -
chis apoi un cabinet medical
pentru locuitorii satului. 

Problemele satului Măguri, 
în atenţia municipalităţii

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean a avut
recent o întrevedere cu con du -
cerea E-On Gaz Distribuţie, Re -
giunea Vest, respectiv cu Nicolae
Secreţeanu, di rec to rul general
pentru Regiunea Vest. „Mi-am
exprimat nemulţumirea vizavi de
modul de intervenţie al E-On Gaz
în urma avariilor din oraş, iar
domnul director general a promis
că toate gropile din ca ro sabil sau
trotuare vor fi re me diate în cursul
lunii aprilie. O altă pro blemă pe
care am ridicat-o a fost cea legată
de aspectul de plo rabil al
conductelor aeriene din oraş, care,
deşi se află în admi nis tra rea E-On
Gaz, nu au mai fost vop site de ani
buni”, a precizat edi lul şef. Acesta

a apreciat bu ne le relaţii pe care le
are cu re pre zen tanţii Punc tului de
lucru Lu goj, în ceea ce priveşte
aspectele teh nice, dar a ţinut să îşi
exprime ne mulţumirea vizavi de
relaţia cu pu blicul: „Deşi am
sesizat Agen ţia Na ţio nală de
Reglementare în Do me niul Ener -
giei, precum şi con du ce rea E-On
Gaz, referitor la re des chi derea ofi -
ciului pentru re laţiile cu publicul,
acest lucru nu s-a în tâm plat. Mai
mult decât atât, mi-am oferit dis -
ponibilitatea de a asi gura în acest
scop o lo ca ţie, un ser viciu de tele -
fonie şi chiar per so nal din cadrul
Pri mă riei. Ur mea ză ca cererea
noastră să fie ana lizată în perioada
ur  mă toa re”, a mai spus primarul
Fran cisc Boldea.

Municipalitatea lugojeană oferă E-On Gaz o nouă
locaţie pentru reluarea relaţiilor cu publicul

Internet pentru pensionarii lugojeni
specializate, accesarea e-mail-
urilor, noţiuni de redactare a unui
text, comunicare on-line pe
Yahoo Messenger şi multe altele. 

Aceste cursuri sunt gratuite
şi se adresează cu precădere pen -
sionarilor – categoria socială cea
mai defavorizată în societatea
actuală – şi au loc la sediul Bi -
bliotecii Municipale Lugoj, str.
Ion Creangă nr. 1, la etaj – secţia
BIBLIONET. La aceste cursuri
s-au înscris până în prezent 70 de
lugojeni. 

Marţi, 15 martie, a început
seria a II-a, care cuprinde 9
cursanţi: Aranka Miculici, Eca -
terina Estera Marian, Ecaterina
Topliceanu, Filip Costantea,
Gheorghe Gabor, Ileana Micu,
Mir cea Saviton Mara, Viorica
Ma leta, Gheorghe Maleta. Ca pa -
citatea maximă a Sălii de Bi -
blionet este de 10 calculatoare,
urmând ca şi celelalte serii să fie
programate în funcţie de acest
criteriu.

Acest nou serviciu de Bi -
bliotecă – Biblionet – pus în
slujba comunităţii locale, se da -
torează donaţiei făcute de Fun -
daţia “Bill & Melinda Gates”,
care constă în 10 cal cu la toare
complet echipate.
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„Acasă la cetăţean” este
sloganul sub care se
desfăşoară în acest an

curăţenia de primăvară,
acţiune organizată de Primăria
Municipiului Lugoj împreună
cu S.C. Salprest S.A. Lugoj. 

AUREL JURUBIŢĂ

Curăţenia se va desfăşura în
zilele de sâmbătă după cum ur -
mează: 2 aprilie - ,,Lugojul Ro -
mân” – malul drept al râului Ti -
miş; 9 aprilie 2011- ,,Lugojul
Ger man” – malul stâng al râului
Ti miş. 

„Cetăţenii care locuiesc la ca -
se vor scoate deşeurile în faţa
imo bilelor, iar cei care locuiesc la
bloc vor depune deşeurile la

punc tele de colectare a de şeu rilor
me najere. Acolo unde aces te
punc te au fost desfiinţate, se vor
de pune deşeurile lângă con tai ne -
re le pentru colectarea selec tiva a
car tonului sau pe vechiul am pla -
sament pentru colectarea gu no iu -
lui menajer”, precizează Mircea
Ghera, directorul S.C. Salprest. 

Activitatea în aceste zile în -
cepe la ora 07.30, fapt pentru
care populaţia este rugată să
scoa tă în faţa imobilelor de -
şeurile provenite din gospodăriile
proprii până la această oră. 

Se vor colecta şi transporta: de -
şeuri vegetale (resturi pro ve nite din
tăierea pomilor, a viţei de vie) etc;
obiecte de uz casnic şi mobilier de -
gra dat sau de prisos în gospodărie;

o biecte sanitare de gradate; alte de -
şeuri din gos po dă riile populaţiei. În
această perioa dă se vor co lecta în
paralel şi deşeuri de echipamente
electrice şi elec tronice.

„Pentru ridicarea deşeurilor,
ce tăţenii pot face comenzi te -
lefonice, de luni până vineri între
orele 07.00 – 15.00, în săp tă -
mânile premergătoare zilelor de
colectare. Astfel, comenzile vor
fi făcute în săptămâna 28 martie
– 1 aprilie, pentru data de 2 apri -
lie şi între 4 aprilie – 8 aprilie,
pentru data de 9  aprilie”, a mai
spus Mircea Ghera. 

Nu se colectează în cadrul ac -
ţiunii ,,Curăţenia de Primăvară”
resturi din construcţii şi gunoi
me najer.

DAN VÂŢ

Prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 55 din 24.02.2011, în baza
Legii nr. 155/2010 şi a H.G. nr.
1332/2010, în data de 1 martie la
Lugoj s-a înfiinţat Poliţia Locală. 

Noul organism funcţionează
în cadrul aparatului de spe cia li -
ta te al Primarului, prin reor ga ni -
zarea Poliţiei Comunitare din
sub ordinea Consiliului Local al
Mu nicipiului Lugoj. Pentru des -
fă şurarea activităţii în condiţii
efi ciente, angajaţii Poliţiei Lo ca -
le vor fi împărţiţi pe opt sectoare,
ur mând ca în cursul acestei luni
să se stabilească perioada de pre -
gă tire profesională a tuturor ce -
lor repartizaţi la Sectorul Cir cu -
la ţie din cadrul Poliţiei Locale. 

Conform organigramei, Po li -
ţia Locală a Municipiului Lugoj
es te structurată ca serviciu, cu
două birouri şi nouă com par ti -
men te, în total 50 de posturi. Pe
li nie de Ordine şi Linişte Pu bli -
că, în municipiu vor patrula 28
de poliţişti locali, la Com par ti -
men tul Siguranţă Rutieră au fost
re partizaţi 3 poliţişti locali, pen -
tru Echipa de Intervenţii Rapide
au fost repartizaţi 4 poliţişti lo -
cali, Compartimentul Dispecerat
es te format din 5 poliţişti locali,

Începe curăţenia de primăvară

Meridianul şi Salprestul au încheiat anul 2010 pe plus
Pentru prima dată după mulţi ani, societăţile lugojene Meridian 22 şi Salprest au încheiat anul 2010 fără
pierderi în buget. „Au fost într-adevăr sprijiniţi pentru diversificarea activităţilor, de exemplu reabilitarea
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. Au fost obţinute profituri mici, dar important este faptul că
nu au mai fost înregistrate minusuri”, a precizat primarul Francisc Boldea. 

ANDREEA MĂRGINEANŢU

La iniţiativa municipalităţii lu go -
je ne, a fost realizat recent un re -
cen  sământ al câinilor comunitari.
De la 2.500 de patrupede la data de

MONICA-OTILIA DAVID

În conformitate cu pre ve de -
ri le art. II din Legea nr. 202/2010
pri vind unele măsuri pentru ac -
ce lerarea soluţionării proceselor,
capi tolul IV din Codul Familiei -
„Des facerea căsătoriei” - a su fe -
rit modificări şi completări, care
au intrat în vigoare la data de 25
decembrie 2010. 

Potrivit noilor reglementări
în vigoare, dacă soţii sunt de
acord cu divorţul şi nu au copii
mi nori, născuţi din căsătorie sau
adop taţi, ofiţerul de stare civilă
ori notarul public de la locul că -
sătoriei sau al ultimei locuinţe
co mune a soţilor poate constata
des facerea căsătoriei prin acor -
dul soţilor, eliberându-le un cer -
ti ficat de divorţ. În ceea ce pri -
veş te solicitarea divorţului la ofi -
ţe rul de stare civilă, potrivit re -
gle mentărilor specifice, cererea
de divorţ se face în scris, se de -
pune şi se semnează personal de
către ambii soţi, în faţa ofiţerului
de stare civilă delegat de la pri -
măria care are în păstrare actul
de căsătorie sau pe raza căreia se
află ultima locuinţă comună a
soţilor.

La depunerea cererii de di -
vorţ soţii trebuie să prezinte ur -

Lugojul se alătură miilor
de oraşe care
sărbătoresc Ora

Pământului, acţiune de
amploare care urmăreşte
sensibilizarea oamenilor
asupra schimbărilor climatice
dure care afectează planeta.

CĂLIN GONGOLA

Ora Pământului (engleză
Earth Hour) este un eveniment in -
ternaţional, organizat în ultima
sâm bătă a lunii martie a fiecărui
an, care are ca scop sensibilizarea
uti lizatorilor de energie electrică
faţă de problema dioxidului de
car bon emis în atmosferă la pro -
du cerea energiei electrice. Ora Pă -
mântului constă în stingerea lu -
minii şi oprirea aparatelor elec tro -
casnice neesenţiale timp de o oră,
în mod voluntar, atât de către con -
sumatorii individuali cât şi de către
instituţii şi unităţi eco no mice.

Pentru acest an, WWF, or ga -
ni zaţia care a iniţiat conceptul
Earth Hour şi care coordonează
cam pania de cinci ani de zile,

esti mează că sute de milioane de
oa meni din peste 5.000 de oraşe
din întreaga lume vor stinge lu -
mi nile în mod simbolic. 

Primăria Municipiului Lugoj
se alătură susţinătorilor şi par ti -
ci panţilor la acţiunea Ora Pă mân -
tu lui, în semn de recunoaştere şi
a preciere a eforturilor globale
îm potriva poluării şi a încălzirii
glo bale. 

Sâmbătă, 26 martie, între
orele 20.30-21.30, mu ni ci pa li ta -
tea lugojană va participa la cam -
pa nia ecologică Ora Pământului
prin stingerea luminilor ex te ri oa -
re şi interioare – care nu sunt
esen ţiale funcţionării – şi de co -
nec tarea echipamentelor elec tro -
ni ce aflate în stand-by, atât la se -
diul Primăriei cât şi la instituţiile
sub ordonate.

În acest sens, sâmbătă, 26
mar tie, timp de 60 de minute, în -
ce pând cu ora 20.30, lugojenii
sunt invitaţi să întrerupă uti li za -
rea oricărei forme de energie
convenţională.

Reparaţii la
fântânile din oraş
CLAUDIA BIRIESCU

În vederea pregătirii pentru vară a
fân tânilor forate, Serviciul Public
de Administrare şi Întreţinere a Do -
me niului Public execută în această
pe rioadă lucrări de înlocuire a ro -
bi ne ţilor de iarnă cu robineţi de va -
ră, iar unde va fi cazul se vor efe c -
tua lucrări de reparaţii şi în tre ţi ne -
re. Angajaţii S.P.A.I.D.P. adresează
tu turor lugojenilor rugămintea de a
nu mai vandaliza aceste fântâni şi
ape lează la opinia publică să in ter -
vină atunci când constată ase me -
nea acte, prin sesizarea în timp util
a Poliţiei Locale. Menţionăm acest
lucru, deoarece la fântânile re no -
vate anul trecut cu gresie por ţe -
lanată, s-au spart plăcile (în car -
tierul I.T.L.) sau chiar au fost des -
prinse forţat (în cartierul Ştrand, str.
Plopilor etc), iar în unele cazuri au
fost smulşi robineţii. 

Ora Pământului marcată şi
la Lugoj

Zece cereri de divorţ 
vor fi soluţionate de ofiţerul
de stare civilă

mă toarele documente:
- certificatele de naştere şi

că  sătorie, în original şi copie;
- documentele cu care se face

do vada identităţii, în original şi
copie.

Ofiţerul de stare civilă de le -
gat, după verificarea do cu men -
telor depuse şi confruntarea da -
te lor din acestea cu cele înscrise
în cererea de divorţ,  în re gis trea -
ză cererea de divorţ şi acordă so -
ţi lor un termen de 30 de zile ca -
len daristice pentru eventuala
retra gere a acesteia. La expirarea
ter menului de 30 de zile, ofiţerul
de stare civilă verifică dacă soţii
stă ruie să divorţeze şi dacă con -
sim ţământul lor este liber şi ne -
vi ciat, solicitând soţilor o de cla -
raţie. Dacă unul sau ambii soţi
în ţeleg să renunţe la divorţ, com -
pletează o declaraţie în faţa ofi -
ţerului de stare civilă delegat.
Da că sunt întrunite condiţiile le -
gale, ofiţerul de stare civilă con -
stată desfacerea căsătoriei prin
acordul soţilor şi eliberează, fie -
că ruia dintre foştii soţi, un exem -
plar din certificatul de divorţ. Pâ -
nă în prezent, la Serviciul Public
Co munitar de Evidenţă a Per soa -
nelor Municipiului Lugoj au fost
înregistrate zece cereri de des -
facere a căsătoriei. 

Mai puţini câini comunitari în Lugoj
1 iulie 2008, în urma mă su ri lor în -
treprinse s-a ajuns astăzi la un nu -
măr de 235 de câini. „Spre deo se -
bi re de Lugoj, în Timi şoa ra, în
2008 erau 4000 de câini fă ră stă -
pân şi se preconizează că în anul
2012 numărul acestora va ajun ge
la 12.000”, ne-a declarat edi lul şef. 

În Lugoj cei mai mulţi dintre
aceştia se află în cinci cartiere
din oraş – zona Herendeşti (11
câini), spl. 1 Decembrie (12
câini), zona Bocşei (13 câini),
zo na str. Timişoarei 110 (14
câini), cartierul Josif Constantin
Dră gan (18 câini). Pentru redu -
ce rea în continuare a numărului
de câini fără stăpân, edilul-şef a
propus ca, pe viitor, castrarea
câinilor cu stăpân să fie suportată
tot de le bugetul local.

Poliţiştii locali vor fi împărţiţi pe opt sectoare

iar la Compartimentul Pază
Obiec tive au fost repartizaţi 3
agenţi de pază. Acestora li se
adau gă 3 posturi personal de con -
ducere şi 4 posturi transferate la
ur mătoarele compartimente:
Com partiment Disciplină în Con -
struc ţii şi Afişaj Stradal; Com -
par timent Protecţia Mediului;
Com partiment Inspecţie Comer -
cia lă şi Compartiment Inspecţie
şi Evidenţa Persoanelor.

Potrivit Legii Poliţiei Locale,
noua instituţie se înfiinţează în
sco pul exercitării atribuţiilor pri -
vind apărarea drepturilor şi li ber -
tăţilor fundamentale ale per soa -
nei, a proprietăţii private şi pu bli -
ce, prevenirea şi descoperirea in -
frac ţiunilor în următoarele do me -

nii: ordinea şi liniştea publică,
pa za bunurilor, circulaţia pe dru -
murile publice, disciplina în con -
strucţii şi afişajul stradal, pro tec -
ţia mediului, activitatea co mer -
cială, evidenţa persoanelor, pre -
cum şi alte domenii stabilite prin
lege. 

Poliţia Locală îşi desfăşoară
ac tivitatea în interesul comu ni tă -
ţii locale, exclusiv pe baza şi în
exe cutarea legii, precum şi a ac -
te lor autorităţii deliberative şi ale
ce lei executive ale administraţiei
pu blice locale; în conformitate cu
re glementările specifice fiecărui
do meniu de activitate, stabilite
prin acte administrative ale au to -
ri tăţilor administraţiei publice
centrale şi locale.
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HOTĂRÂREA
Privind aprobarea agendei acţiunilor sportive pe anul 2011, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local Capitolul

67.02 – “Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 “Acţiuni sportive” Nr. 40 din 24.02.2011
Art. 1. - (1) Se aprobă agenda acţiunilor sportive pe anul 2011, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local Capitolul 67.02 – “Cultură, recreere şi religie”, Subcapitolul 05.01 “Acţiuni sportive”, conform

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare conform legii.
Art. 2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice şi Serviciului Public de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public.

Nr.
crt. Acţiunea sportivă Data Locul desfăşurării

acţiunii Organizatori Bugetul (lei)
din care:

solicitat 
C.J. Timiş

solicitat 
C.L. Lugoj 

solicitat 
D.S. Timiş alte surse

1.
Cupa „Toţi diferiţi, toţi egali” – competiţie pentru persoane cu
handicap

04 - 05.2011
Lugoj
Timişoara

C.J.Timiş, D.S.Timiş
C.L.Lugoj 
CSHF Maraton93

4.650 2.100 1.050 600 900

2. Lupte greco – romane – Cupa „Banatului” 04 – 05.2011 Lugoj
C.L.Lugoj 
CSS Lugoj

1.900 1.000 900 - -

3. Acţiuni sportive de masă - Diverse 04 - 12.2011 Lugoj
C.L.Lugoj, Unităti de în -
vă ţământ din mun. Lugoj

3.000 - 3.000 - -

4. Concurs „Liman Bike Race” 01.05.2011 Valea lui Liman
C.L.Lugoj
C.S.Tibiscus

2.000 - 2.000 - -

5. Box – Cupa Lugojului 05.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
C.S.M.Lugoj

1.500 - 1.000 - 500

6. Fotbal – Cupa „C.S.Ş. Lugoj” 05.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
C.S.Ş.Lugoj

2.500 1.500 1.000 - -

7. Atletism – Concurs „Micul Atlet” 05.2011 Lugoj
C.L.Lugoj 
CSS Lugoj

2.000 1.500 500 - -

8. Baschet - Streetbal Lugoj - ediţia a III - a 05.2011 Lugoj
C.J.Timiş, C.L.Lugoj 
Alternativa Lugo

3.000 1.500 1.000 - 500

9. Atletism – Concurs Euroregiune DKMT 05.2011
Lugoj
Timişoara

C.L.Lugoj
CSS Lugoj

1.000 - 1.000 - -

10. Gimnastică – Concurs Euroregiune DKMT 05 - 06.2011
Lugoj
Timişoara

C.J.Timiş
C.L.Lugoj, CSS Lugoj

1.000 500 500 - -

11. Gimnastică – Cupa Banatului 05 - 06.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
CSM Lugoj

1.500 - 1.000 - 500

12. Fotbal – Cupa „1 Iunie” 01.06.2011 Lugoj
C.J.Timiş
C.L.Lugoj, C.S.Ş.Lugoj

2.500 1.500 1.000 - -

13. Handbal – Cupa „1 Iunie” 01.06.2011 Lugoj
C.J.Timiş
C.L.Lugoj, C.S.Ş.Lugoj

1.700 1.000 700 - -

14. Şah – Cupa „1 Iunie” 01.06.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
C.S.M.Lugoj

500 - 300 - 200

15.
RITTO - Rumanien International Open - competiţie de tenis de
masă pentru persoane cu handicap

03 - 05.06.2011 Cluj - Napoca
C.I.P.T.M., C.P.R.,
C.L.Lugoj
CSHF Maraton93

4.860 - 2.400 - 2.460

16. Mountain Bike – Cupa „Concordia” 05.06.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
C.T.Concordia

3.000 - 1.500 - 1.500

17. Atletism – Grand Prix Lugoj 2011 06.2011 Lugoj
C.J.Timiş
C.L.Lugoj, C.S.Ş.Lugoj

3.500 2.000 1.500 - -

18.
Turneu naţional de volei pe plajă – Cupa „CSŞ Lugoj”- ediţia
a III-a

06.2011 Lugoj
C.L. Lugoj
C.S.Ş.Lugoj

3.000 1.500 1.500 - -

T O T A L  trim. II 43.110 14.100 21.850 600 6.560

19.
Cupa „Ana Lugojana” ediţia a XV-a - competiţie pentru
persoane cu handicap

04 - 07.08. 2011 Lugoj
C.J. Timiş, C.L. Lugoj
D.S. Timiş
CSHF Maraton 93

32.200 6.500 16.800 1.200 7.700

20.
Şah – Festivalul Internaţional de şah Memorialul „A. Pichler şi
C. Raina” 

14 - 15.08.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
CSM Lugoj

1.000 - 500 - 500

21.
Cupa „Harom Domor” – ediţia a VI - a - concurs internaţional
de tenis de masă pentru persoane cu handicap

20 - 22.08.2011
Szekszard
Ungaria

C.L.Lugoj
CSHF Maraton 93

2.300 - 2.050 - 250

22. Gimnastică – Concurs Euroregiune DKMT 03 - 04.09.2011
Lugoj
Timişoara

C.L.Lugoj
CSM Lugoj

1.500 - 1.000 - 500

23. Fotbal – Cupa Speranţelor 09.2011 Lugoj
C.L.Lugoj 
CSŞ Lugoj

1.000 500 500 - -

T O T A L  trim. III 38.000 7.000 20.850 1.200 8.950

24.
Atletism - Crosul „Dealul Viilor” – ediţia a XXXIX-a – concurs
naţional 

10.2011 Lugoj
C.J.Timiş
C.L.Lugoj, C.S.Ş.Lugoj

6.000 4.000 2.000 - -

25.
Campionatul European de tenis de masă – competiţie pentru
persoane cu handicap

19 - 30.10.2011 Split – Croaţia
C.L.Lugoj,
CSHF Maraton93

6.670 - 3.000 - 3.670

26. Lupte greco – romane – Memorialul „Aurel Ciosa” 10 - 11.2011 Lugoj
C.J.Timiş
C.L.Lugoj, C.S.Ş.Lugoj

3.500 2.000 1.500 - -

27. Lupte libere – Memorialul „George Luca” 10 - 11.2011 Lugoj
C.J.Timiş
C.L.Lugoj, C.S.Ş.Lugoj

3.500 2.000 1.500 - -

28. Atletism - Crosul Toamnei – ediţia a IV-a 11.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
C.S.Ş.Lugoj

1.500 1.000 500 - -

29. Gimnastică – Concurs Euroregiune DKMT 11.2011
Novi Sad
Serbia

C.J.Timiş
C.L.Lugoj, CSS Lugoj

1.000 500 500 - -

30. Fotbal – Cupa „1 Decembrie” 01.12.2011 Lugoj
C.L.Lugoj 
CSS Lugoj

3.000 2.000 1.000 - -

31. Şah – Cupa „1 Decembrie” 01.12.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
CSM Lugoj

500 - 300 - 200

32.
Cupa „Toţi diferiţi, toţi egali” – competiţie pentru persoane cu
handicap 

12.2011
Lugoj
Timişoara

C.J.Timiş, D.S.Timiş
C.L.Lugoj, 
CSHF Maraton93

2.600 2.200 - - 400

33. Fotbal – Memorialul „Dan Bagiu” – ediţia a III -a 12.2011 Lugoj
C.L.Lugoj
CSS Lugoj

3.000 1.500 1.500 - -

34. Premieri sportivi  2011 12.2011 Lugoj C.L.Lugoj 44.000 - 44.000 - -

T O T A L trim. IV 75.270 15.200 55.800 - 4.270

T O T A L 156.380 36.300 98.500 1.800 19.780

ANEXĂ 
LA H.C.L. nr. 40 din 24.02.2011

A G E N D A
acţiunilor sportive pe anul 2011 propuse a fi finanţate din bugetele Consiliului Judeţean Timiş, al Consiliului Local al municipiului Lugoj, precum şi din alte surse
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CONSTANTIN UDRESCU

Urmare a numărului mare de ar -
deri necontrolate, prin folosirea
fo cului deschis în cazul mi riş -
tilor, vegetaţiei uscate şi res tu ri -
lor vegetale,  Administraţia Pu -
blică Locală aduce la cunoştinţa
cetăţenilor prevederile generale
şi specifice care trebuie să fie
respectate când se execută arderi
de mirişti, vegetaţie uscată şi res -
turi vegetale.

Arderea miriştii se face cu
res pectarea următoarelor pre ve -
deri generale: condiţii me teo ro -
logice fără vânt; parcelarea mi -
riştii în suprafeţe de maximum
10 ha, prin fâşii arate; izolarea
zo nei de ardere faţă de căi de co -
mu nicaţie, construcţii, culturi
agri cole vecine, instalaţii, fond
fo restier; desfăşurarea arderii nu -
mai pe timp de zi; asigurarea per -
sonalului de supraveghere şi stin -
gere a eventualelor incendii; asi -
gu rarea pentru suprafeţe de ar -
dere mai mici de 5 ha a sub -
stanţelor şi mijloacelor de stin -
gere necesare;  pe terenurile în
pantă, arderea miriştii se face
por nind din partea de sus a pan -
tei; colectarea în grămezi a ve ge -
ta ţiei uscate şi a resturilor ve ge -
tale în cantităţi astfel încât ar de -
rea să poată fi controlată; exe cu -
tarea arderii în zone care să nu
per mită propagarea focului la
fon dul forestier/construcţii şi să
nu afecteze reţelele electrice, de
co municaţii, conductele de trans -
port gaze naturale, produsele pe -
tro liere ori alte bunuri materiale
com bustibile;  curăţarea de ve ge -
taţie a suprafeţei din jurul fiecărei
gră mezi pe o distanţă de 5 m;
stingerea totală a focului înainte

de părăsirea locului arderii; inter -
zi cerea acoperirii cu pământ a fo -
carelor, obligaţia proprietarilor şi
a deţinătorilor de terenuri cu titlu
şi fără titlu, de a nu arde miriştile,
stu ful, tufărişurile sau vegetaţia
ier boasă fără acceptul autorităţii
com petente pentru protecţia me -
diului şi fără informarea în prea -
la bil a serviciilor publice co mu -
ni tare pentru situaţii de urgenţă;
în zona de siguranţă a căii ferate,
ve getaţia uscată şi resturile ve ge -
tale se curăţă obligatoriu de către
pro prietarii de drept ai tere nu ri -
lor, zona de siguranţă a dru mu ri -
lor naţionale şi judeţene se curăţă
obli gatoriu de vegetaţia uscată şi
res turile vegetale de către ad mi -
nis tratorii acestora şi, după caz,
de proprietarii de drept ai tere nu -
rilor;  arderea miriştii, vegetaţiei
us cate şi a resturilor vegetale se
exe cută numai după obţinerea
per misului de lucru cu focul,
con form prevederilor Normelor
generale de apărare împotriva in -
c endiilor, aprobate prin Ordinul
mi nistrului administraţiei şi inter -
ne lor nr. 163/2007. Se ex cep tea -
ză de la aceste prevederi exe cu -
tarea arderii vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale în cadrul gos -
podăriei cetăţeneşti.

Arderea miriştilor, a stu fă ri şu -
lui şi a vegetaţiei ierboase, fără
res pectarea legii, se sancţionează
con form art. 96 alin.(1) pct.9 din
O.U.G. 195/2005 privind protec -
ţia mediului, aprobată  cu  mo di fi -
cări si completări prin Legea nr.
265/2006 cu modificările ul te rioa -
re, cu amendă con tra ven ţională:
3.000 - 6.000 lei pentru per soane
fizice, respectiv 25.000 -  50. 000
lei pentru persoane ju ri  dice.

Serviciul Impozite şi Taxe reaminteşte contribuabililor,
persoane fizice şi juridice, care deţin proprietăţi pe raza
municipiului Lugoj, că termenul de plată a impozitelor
pentru primul semestru al anului 2011 este 31 martie.
Pentru plata integrală a impozitelor până la 31 martie se
acordă bonificaţie de 10% la impozitele pe clădiri,
terenuri şi mijloace de transport.

PROGRAMUL CASIERIEI SERVICIULUI
IMPOZITE ŞI TAXE

Luni 8.00 – 15.00
Marţi 8.00 – 15.00
Miercuri 8.00 – 15.00,  15.30 - 17.30
Joi 8.00 – 15.00
Vineri 8.00 – 14.00

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, în perioada 28 – 31
martie casieria va funcţiona între orele 8.00 – 11.00
respectiv 11.15 – 20.00.

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa
Victoriei, nr. 4, cod fiscal 4527381, anunţă scoaterea la
licitaţie în vederea închirierii, unui  spaţiu situat în
Bazarul Pieţei G. Coşbuc – Boxa 12, pentru activitatea
organizaţiilor crescătorilor de păsări şi animale  în
suprafaţa de 24 mp.

Data licitaţiei – 29.03.2011, orele 11.00.
Depunerea dosarelor – 22.03.2011 – 28.03.2011
Preţul de pornire al licitaţiei este de: 1
leu/mp/luna.
Taxa licitaţie: 50 lei.
Garanţia licitaţie: 100 lei.
Condiţiile de participare: conform documentaţiei

de atribuire (caietul de sarcini).

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

Începând de vineri, 11 aprilie, la Lugoj se va
redeschide piaţa de miei. Locaţia va fi aceeaşi de
anul trecut, respectiv în zona pieţei de cereale.

Primăria Municipiului Lugoj anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Parcări în zona Cotu Mic (între blocurile 30AB,
32AB, 34, 27A)” propus a fi amplasat în localitatea Lugoj,
judeţul Timiş.

Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul
ARPM Timişoara, localitatea Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu,
nr. 18-18A, şi la sediul Primăriei municipiului Lugoj, localitatea
Lugoj, P-ţa Victoriei, nr. 4, în zilele de  luni-joi între orele 8.00
– 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Timiş.

Primăria MUNICIPIULUI LUGOJ, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Reabilitare pasarelă C.F.R. - Expertiză şi proiectare”
propus a fi amplasat în localitatea Lugoj, str. A. Mocioni, judeţul
Timiş.

Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul
ARPM Timişoara, localitatea Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr.
18-18A, şi la sediul Primăriei municipiului Lugoj, localitatea
Lugoj, p-ţa Victoriei, nr. 4, în zilele de luni-joi între orele 8.00 –
16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la ARPM Timişoara.

Primăria Municipiului Lugoj informează populaţia
că, datorită lucrărilor de modernizare a liniei de medie
tensiune de 110 KV Lugoj – Făget, furnizarea de elec -
tricitate va fi oprită în satele Tapia, Armădia, precum
şi pe strada Livezilor conform graficului de mai jos:

� satele Tapia şi Armădia - 1.04.2011 şi 2.04.2011,
între orele 08.00 şi 19.00;

� strada Livezilor - 30.03.2011, 31.03.2011,
01.04.2011 şi 02.04.2011, între orele 08.00 şi
19.00.

Amenzi pentru arderea
miriştilor, vegetaţiei uscate
şi a resturilor vegetale

Întreruperi de curent

Impozite pentru proprietăţi

HOTĂRÂREA
privind acordarea  scutirii de la plata chiriei
unităţilor protejate care deţin autorizaţii de
funcţionare şi îşi desfăşoară activitatea în
raza administrativă a municipiului Lugoj

Nr. 36 din 24.02.2011

Art.1. – Se acordă scutirea de la plata chiriei unităţilor
protejate care deţin autorizaţii de funcţionare şi îşi
desfăşoară activitatea în raza administrativă a municipiului
Lugoj.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroului Autorizaţii, Comercial, Contracte.

HOTĂRÂREA
privind stabilirea cuantumului alocaţiei

zilnice de hrană pentru beneficiarii
Centrului comunitar de sprĳin pentru

prevenirea abandonului şcolar din Măguri

Nr. 38 din 24.02.2011

Art.1. -  Se stabileşte cuantumul alocaţiei zilnice de hrană
pentru beneficiarii Centrului comunitar de sprijin pentru
prevenirea abandonului şcolar din Măguri la 4,21
lei/zi/copil.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

HOTĂRÂREA
privind stabilirea costului mediu lunar de

întreţinere pentru persoanele vârstnice
instituţionalizate la Căminul pentru

persoane vârstnice

Nr. 39 din 24.02.2011

Art.1. - Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere
pentru persoanele vârstnice instituţionalizate la Căminul
pentru persoane vârstnice la 525 lei/persoană/ lună.

Art.2.  – La data adoptării prezentei hotărâri Hotărârea
Consiliului Local nr. 278 din 29.11.2007 privind stabilirea
costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei
lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice,
îngrijite în cămin şi/sau  de susţinătorii legali, precum şi
modalităţile de acoperire a costului mediu lunar de
întreţinere se modifică în mod corespunzător.

HOTĂRÂREA
pentru aprobarea listelor privind ordinea de

prioritate în soluţionarea cererilor  de locuinţe
ANL  pentru tineri, destinate închirierii

Nr. 46 din 24.02.2011

Art.1. – Se aprobă listele privind ordinea de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe ANL pentru tineri,
destinate închirierii, pentru anul 2011, conform anexelor

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se

încredinţează Compartimentului Tehnic.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului  de venituri şi
cheltuieli pe anul 2011 al S.C. "Meridian 22"

S.A. Lugoj

Nr. 50 din 24.02.2011

Art.1. - Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C.
"Meridian 22" S.A. Lugoj  pe anul 2011, conform anexelor
ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează  S.C. "Meridian 22" S.A. Lugoj.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului de lucrări

pentru beneficiarii de ajutor social pentru
anul 2011

Nr. 48 din 24.02.2011

Art.1. – Se  aprobă Planul de lucrări pentru beneficiarii
de ajutor social, pentru anul 2011, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară –
Serviciul Ajutor Social.
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Ştiri sportive
�� În perioada 15 – 20 martie 2011, la Târnăveni a avut loc
tur neul semifinal de volei junioare. După relatările an tre no -
ru lui echipei, prof. Dorin Horvath, a fost cel mai ghinionist
tur neu din carieră, echipa CSŞ Lugoj clasându-se pe locul
IV. Rezultatele obţinute de echipa de junioare au fost: 3 – 2
cu Târnăveni, 2 – 3 cu Piatra Neamţ, după ce au condus cu
2:0 la seturi, iar în setul IV au condus cu 22:16, pierzând se -
tul cu 24:26, 1  - 3 cu Galaţi (în acest joc s-a accidentat Mă -
dălina Şonda – entorsă gravă) şi 0 – 3 cu Târgu Mureş. 

�� Sâmbătă 19.03.2011 a avut loc la Reşiţa, Campionatul
Naţional de Marş pe timpul iernii pentru seniori, tineret şi
juniori 1, 2, 3. CSŞ Lugoj a obţinut următoarele rezultate:
La junioare III 3000 m, Căruceru Elena – Lăcrimioara
(prof. Vrudnik Adrian), elevă la Şcoala cu clasele I – VIII nr.
2, a ocupat locul VII.
La juniori III 5000 m, Bulgăraşu Mădălin (prof. Vrudnik
Adrian), elev la Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2, a ocupat
locul IV, la 3 secunde de locul 3 şi la 8 secunde de locul 2.
Echipa de juniori III a CSŞ Lugoj, în componenţa Bul gă -
raşu Mădălin – locul 4 (prof. Vrudnik Adrian), Cârpaci Ma -
nuel – locul 12 (prof. Lupulescu Adrian)  şi Gaşpar Adrian –
locul 13 (prof. Vrudnik Adrian), a ocupat locul III cu 29
puncte, la egalitate cu ocupanta locului 2 – CS Muscel, cri -
teriul de departajare fiind locul cel mai slab ocupat de com -
ponenţii unei echipe.

�� Sâmbătă 19.03.2011, în Campionatul Municipal Lugoj
CSŞ Lugoj - CS Coşteiu 0 : 0
În următoarea etapă, juniorii antrenaţi de prof. Cimponeriu
N. se vor deplasa la Criciova.
Duminică 20.03.2011 în Campionatul Naţional
Juniori A (prof. Cimponeriu N.)
Liberty Salonta - CSŞ Lugoj 5 : 0 ( 0 : 0)
Juniori B (prof. Lungu A.)
Liberty Salonta - CSŞ Lugoj 5 : 0 ( 2 : 0)
În urma acestei etape, în cadrul seriei a 7-a, juniorii A ocupă
locul 11, iar juniorii B, locul 7. 
Joi 24.03.2011, juniorii A şi B întâlnesc pe teren propriu Gloria
Arad, iar duminică 27.03.2011 se deplasează la FC Timişoara.
Duminică 27.03.2011, în cadrul Campionatului Judeţean gru -
pe le de juniori născuţi în 1996 şi 1998, vor întâlni pe teren pro -
priu CFR Timişoara, iar grupa 1997 se va deplasa la AC Recaş

�� În urma clasării la finalul returului Diviziei A feminin pe
locul 7, cu 10 victorii şi 10 înfrângeri, totalizând 28 de
puncte, echipa de volei a CSM s-a deplasat la Constanţa
pentru a întâlni în jocurile de playoff, echipa clasată pe
locul 2, CSV 2004 Tomis. Urmare a înţelegerii dintre
cluburi, CSM Lugoj a jucat două meciuri la Constanţa,
consemnându-se următoarele rezultate:
Sâmbătă 19.03. 2011
CSV Tomis Constanţa – CSM Lugoj 3 : 0
(25:13,25:11,25:19)
Duminică 20.03.2011
CSM Lugoj - CSV Tomis Constanţa 0 : 3 (21:25, 21:25, 9:25)
Lotul utilizat de prof. Paul Bogdan şi prof. Horvath Dorin a
fost următorul: Ciobanu Larisa, Lupescu Daniela, Canea
Ionela, Smultea Andreea, Alexandru Irina, Constantin
Gabriela, Balintoni Diana, Lungu Laura  şi Marian Sorina.
În urma acestor rezultate, CSM Lugoj va întâlni pentru
jocurile de clasament, probabil CS Pro Volei Botoşani, cu
două jocuri în deplasare.

RAOUL RUSALIN

Municipalitatea
lugojeană a depus
recent un nou proiect

transfrontalier în cadrul
Programului de Vecinătate
Ungaria – România 2007 -
2013, HURO/1001.
Obiectivul acestui program de fi -
nanţare îl reprezintă „apro pierea
per soanelor, comunităţilor şi
agen ţilor economici din zona de
fron tieră pentru a facilita dez -
voltarea comună a zonei de coo -
pe rare, bazându-se pe avantajele
cheie specifice regiunii de gra -
niţă”. 

Cererea de finanţare se
adre sea ză Priorităţii 2 a pro gra -
mului „Întărirea coeziunii so -
ciale şi eco nomice în regiunea
de gra niţă”, Domeniului Major
de Intervenţie „2.4 Protejarea
să nă tăţii şi prevenirea ame -
ninţărilor comune”, acţiunea
„2.4.2 Dez voltare instituţională

comună, coordonare, instruiri”.
Proiectul reprezintă rezultatul

parteneriatului iniţiat de către
Primăria Municipiului Lugoj cu
Consiliul Judeţean Csongrad din
Ungaria (instituţie care fi nan -
ţează Spitalul Clinic „Dr. Dios -
szi lagyi Samuel” din Mako), par -
teneriat având ca lider de pro iect
Spitalul Municipal Lugoj. Obiec -
tivul general este îm bu nă tăţirea
sănătăţii populaţiei din cele două
localităţi.

Obiectivele specifice sunt:
pre venirea, diagnosticarea şi tra -
ta rea bolilor cardiovasculare la
Lu goj şi Mako printr-o abordare
co mună şi unitară; creşterea nive -
lului de pregătire profesională a
personalului medical de spe cia -
litate în domeniul cardiovascular
din cele două unităţi medicale,
do tarea cu echipamente de spe -
cialitate a celor două spitale.

Grupurile ţintă: persoanele cu
afec ţiuni cardiovasculare din cele

două oraşe şi personalul medical
de specialitate care va fi inclus
în tr-un program comun de pre gă -
tire profesională.

Principalele activităţi în ca -
drul proiectului sunt: campanie
de prevenire a populaţiei asupra
riscului bolilor cardiovasculare;
schimburi de experienţă în patru
domenii de specialitate; cursuri
de perfecţionare pentru medici şi
asistente de la spitalele din Lugoj
si Mako; conferinţe comune pe
teme de specialitate; întâlniri
având ca scop stabilirea unui plan
de acţiune comun pe termen lung
şi a unui portofoliu comun de ser -
vicii de sănătate în domeniul car -
diovascular.

Efectul transfrontalier este
evi denţiat de efortul comun şi
con jugat în proiect pentru îm -
bu nătăţirea stării de sănătate a
per soanelor cu afecţiuni car dio -
vasculare de pe ambele părţi
ale frontierei, iar rezultatele

sale vor avea impact pe termen
lung.

În cadrul proiectului se va
realiza şi dotarea cu echipamente
medicale moderne pentru secţiile
de boli cardiovasculare din cele
două spitale. Astfel, în cazul
obţinerii finanţării, Spitalul Mu -
ni cipal Lugoj va fi dotat cu un
ecocardiograf, iar Spitalul din
Mako va fi echipat cu aparatură
pen tru amenajarea unui salon de
mo nitorizare cardiacă.

Valoarea totală a proiectului
este de 176.185,90 Euro, din care
170.185,9 Euro reprezintă fi nan -
ţarea europeană nerambursabilă,
par tea română cofinanţând pro -
iectul cu 2.000 Euro, iar partea
maghiară cu 4.000 Euro.

Proiectul a fost trimis spre
evaluare marţi, 1 martie, la Se -
cretariatul Tehnic Comun pentru
Programul de Vecinătate Ungaria
- România 2007 – 2013 din Bu -
dapesta.

ANDREEA MĂRGINEANŢU

Şeful executivului lugojean s-a
întâlnit marţi, 22 martie, cu noua
conducere a Spitalului Mu -
nicipal, rezultată în urma
concursului, respectiv cu domnul
Florin Voichescu – di rector
general, domnul Mircea Şerpe –

director medical, respectiv
doamna Liviuţa Crista – director
economic, alături de pre şedintele
Consiliului de Administraţie –
domnul Erwin Floroni. 

„Am stabilit obiec tivele
pentru lunile aprilie-mai, privind
eficientizarea activităţii din
spital, încadrarea în prevederile

contractului cu Casa de Asi gurări
de Sănătate, respectiv cu
Ministerul Finanţelor, precum şi
modul de derulare a investiţiilor
din acest an, începând cu Secţia
de Pediatrie, mutarea Secţiei de
Pneumologie şi a celei de
Paleaţie”, ne-a declarat primarul
Fran cisc Boldea.

Noi măsuri administrative 
la spitalul lugojean

Bani de la Uniunea Europeană
pentru Spitalul Municipal

Paturi pentru spital
FLAVIA CORAŞ

În baza bunelor relaţii de co la bo -
rare dintre Lugoj şi Jena (Ger ma -
nia), o nouă donaţie din partea
nem ţilor a sosit la Lugoj în
cursul unii martie. Este vorba
despre 21 de paturi hidraulice, cu
tele co man dă, precum şi două
fotolii gi ne co lo gice, destinate
spitalului din Lu goj. Valoarea
donaţiei depăşeşte 3.000 Euro. 


