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Prin prisma ultimelor manifestaţii
de protest, ne putem da uşor
seama de situaţia disperată în

care au ajuns cetăţenii României, aduşi
de actuala guvernare în pragul sărăciei,
al mizeriei şi disperării.

Şi Lugojul s-a alăturat
oraşelor în care populaţia
îşi exprimă nemulţumirea
faţă de măsurile aberante
ale acestui guvern. Din
punct de vedere adminis-
trativ, Lugojul, chiar şi în
aceşti ani groaznici, şi-a
urmat cursul firesc al dez-
voltării. Încă de la prelua-
rea mandatului, am încercat
să schimb faţa oraşului, în
ciuda tuturor piedicilor şi a
vicisitudinilor acestor tim-
puri, ajutat fiind şi de o
parte a Consiliului Local. O

bună gospodărire a resurselor financiare a putut genera o re-
zervă bugetară pentru anul 2012, rezervă care asigură Lu-
gojului un plan de investiţii ambiţios pentru acest an. Prin
urmare, în calitate de reprezentant al executivului local, voi
propune Consiliului Local următoarele investiţii pentru anul
2012:

- schimbarea reţelei de alimentare cu apă şi reabilitarea
celei de canalizare;

- refacerea drumurilor şi a trotuarelor din Lugoj;
- refacerea ştrandului;
- construirea unui bazin acoperit;
- reabilitarea fostului cinematograf “Victoria”.
Modernizarea străzilor din municipiu va continua şi în

acest an. Este prevăzută reabilitarea unui lot de 16 străzi, se
va turna asfalt pe încă 15 kilometri de trotuare în cartierele
periferice, iar pe 10.000 de metri pătraţi din zona centrală
vor fi puse dale. Va fi finalizat podul pietonal ce leagă Piaţa
„George Coşbuc” de cartierul Ştrand. Se va reabilita centru-
lui civic al Lugojului, în prima etapă fiind prevăzută reabi-
litarea totală a zonei cuprinse între Ceasul Electric şi strada
Bucegi. Vor fi iluminate arhitectural încă trei clădiri: Bise-
rica Ucraineană, Biserica Baptistă „Harul” şi Primăria, unde
se va schimba şi mozaicul de pe trotuar cu plăci de granit. 

Doresc să asigur lugojenii că şi în acest an voi continua
dezvoltarea şi modernizarea Lugojului, pentru a face din
acest oraş casa pe care ne-o dorim cu toţii.

Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj

Executivul local
a găsit soluţii
pentru sprijini-
rea învăţămân-
tului lugojean

Profesorul emerit 
şi istoricul 
Dan Popescu, cetă-
ţean de onoare al 
municipiului Lugoj, 
a trecut la cele veşnice
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Lugojul înfloreşte
şi pe timp de criză!

De asemenea, primarul Fran-
cisc Boldea a menţionat faptul că
veniturile la bugetul local sunt de
81.300.000 lei, veniturile proprii
sunt de 23.000.000 lei, iar credi-
tele externe şi interne cumulate
au o valoare de 9.000.000 lei:
„Într-un cuvânt, bugetul consoli-

dat al municipiului Lugoj este de
128.028,73 mii lei. Este cel mai
mare buget pe care l-a avut vreo-
dată Lugojul”. 

În continuare, şeful executivu-
lui local a făcut referire la capito-
lul învăţământ, unde bugetul
alocat de Ministerul Finanţelor

Publice, respectiv din cotele de-
falcate de TVA, este de
19.299.000 lei, din care
16.997.000 lei pentru salarii şi
2.302.000 lei pentru cheltuieli
materiale. Aceste sume sunt total
insuficiente. „Pentru a veni în
sprijinul unităţilor de învăţământ,

deşi nu avem nicio obligaţie le-
gală în acest sens, noi am alocat
din bugetul local suma de
1.818.050 lei pentru cheltuieli
materiale. Aceşti bani vor fi folo-
siţi pentru burse – 89.800 lei, în-
tocmirea de proiecte europene –
100.000 lei, investiţii (instalarea
de camere de supraveghere în
şcoli) – 210.000 lei, cheltuieli
materiale (continuarea proiectului
„Curtea Şcolii”) – 446.000 lei, re-
paraţii – 610.000 lei, alte investiţii
– 362.700 lei. În total, am alocat
capitolului Învăţământ, pentru
cheltuieli materiale, o sumă
aproape egală cu cea alocată de la
bugetul de stat. Prin această supli-
mentare, vor fi asigurate sumele
necesare funcţionării în bune con-
diţii a unităţilor de învăţământ, pe
parcursul întregului an. 

continuare în pag.3

Administraţia locală a finalizat în aceste zile proiectul de buget
pentru anul 2012. „În primul rând, am stabilit excedentul bugetar
pe acest an, în valoare de 15.012.000 lei, cel mai mare exce-
dent de până acum. Acesta a rezultat mai ales datorită faptului
că, pe parcursul anului 2011, nu am acceptat niciun act adiţional
care să mărească valoarea lucrărilor de investiţii. Astfel, între
suma proiectată şi cea cheltuită ca urmare a achiziţiei a rezultat
întotdeauna o diferenţă pozitivă semnificativă, pe care am 
rezervat-o investiţiilor din anul 2012”, a explicat edilul şef.

Cel mai mare buget al Lugojului
– aproape 130 milioane lei – 

Cea mai mare parte din sumă este alocată investiţiilor în plan local

Continuă lucrările la noul pod pietonal peste Timiş
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Serviciul Impozite şi Taxe, Executori Bugetari aduce la cunoş-
tinţa cetăţenilor că impozitele şi taxele se pot achita zilnic, la ca-
mera 1 parter, după următorul program:

Luni 8.00 – 11.00 11.15 – 15.00
Marţi 8.00 – 11.00 11.15 – 15.00
Miercuri 8.00 – 11.00 11.15 – 15.00

15.30 – 17.00
Joi 8.00 – 11.00 11.15 – 15.00
Vineri 8.00 – 11.00 11.15 – 14.00.
Impozitele şi taxele datorate pentru anul 2012 rămân la nivelul

celor din anul 2011. Menţionăm că persoanelor fizice care achită
integral impozitul pe clădiri, teren şi taxa pentru mijloacele de
transport până la data de 31.03.2012 li se va acorda o bonificaţie
de 10%.

Termenele de plată pentru impozitele şi taxele locale sunt:
31/03/2012 – obligaţiile aferente semestrului I
30/09/2012 – obligaţiile aferente semestrului II
Reamintim contribuabililor care se vor prezenta pentru achitarea

impozitelor şi taxelor să aibă asupra lor buletinul sau cartea de
identitate.

Pentru anul fiscal 2012, persoanele fizice al căror venit net lunar
– într-un an întreg – este mai mic decât salariul minim brut pe eco-
nomie, precum şi persoanele care constituie cazuri sociale deose-
bite, pot beneficia de reducere sau scutire de plată a impozitului

pe clădiri.
Scutirea sau reducerea de plată a impozitului pe clădiri şi teren

se acordă proprietarului, proporţional cu cota de proprietate.
Scutirea sau reducerea de impozit pe clădiri şi teren se va acorda

numai acelor contribuabili care îndeplinesc următoarele cerinţe:
contribuabilul care solicită facilitatea fiscală să aibă domiciliul

stabil înscris în actele de identitate la adresa la care se află imobilul
aflat în proprietatea acestuia, cu destinaţia de locuinţă 

contribuabilul care solicită facilitatea fiscală să deţină în pro-
prietate o singură clădire, teren intravilan şi extravilan în suprafaţă
totală de până la 2 ha

contribuabilul care solicită facilitatea fiscală să nu deţină în pro-
prietate mijloace de transport

contribuabilul care solicită facilitatea fiscală să nu figureze cu
datorii la bugetul local.

În cazul în care contribuabilul este proprietar în cotă parte a im-
obilului cu alte persoane decedate, scutirea sau reducerea se acordă
după dezbaterea procedurii succesorale.

Scutirea sau reducerea de impozit pe clădiri şi teren se va acorda
pe baza cererii contribuabilului proporţional cu perioada rămasă
până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care
se solicită în scris facilitatea fiscală.

Facilitatea se aprobă cu condiţia achitării debitelor restante, do-
bânzilor şi majorărilor aferente.

Actele care atestă situaţia fiscală a contribuabilului şi care vor
însoţi cererea acestuia vor fi, după caz, următoarele:

actul de identitate al contribuabilului
adeverinţa de venit din lunile anterioare depunerii cererii (cupon

de pensie, adeverinţe de salariu net, cupon de şomaj, ş.a.)
Facilităţile fiscale pentru plata impozitului pe clădiri şi teren se

vor acorda după cum urmează:
- scutire totală, pentru contribuabilii al căror venit net mediu

lunar este cuprins între 0-400 lei;
- reducere cu 80 % a cuantumului impozitului pe clădiri şi teren

stabilit, pentru contribuabilii al căror venit net lunar este cuprins
între 401- 600 lei;

- reducere cu 65% a cuantumului impozitului pe clădiri şi teren
stabilit, pentru contribuabilii al căror venit net lunar este cuprins
între 601 - salariul minim brut pe ţară.

În cazul în care o clădire este deţinută în proprietate de soţ-soţie,
în întregime sau în cotă parte, scutirea sau reducerea se acordă
unuia, luând în calcul venitul mediu al ambilor soţi şi îndeplinind
cumulativ ambii condiţiile prevăzute.

Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata

impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru lo-
cuinţa de domiciliu pentru anul 2012:

1. Contribuabilii persoane fizice beneficiază de reducere / scu-
tire, după caz, dar nu mai mult de 750 lei, la plata impozitului da-
torat pentru locuinţa de domiciliu, în cazul în care aceştia se obligă
ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2012)
să realizeze următoarele lucrări:

- înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam
termopan;

- înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă, re-
facerea acoperişurilor vechi tip şarpantă;

- izolaţii termice şi hidro la faţadele şi terasele imobilelor;
- refacerea faţadelor imobilelor (retencuire, zugrăvire, alte so-

luţii tehnice, cât şi refacerea faţadelor unde există tencuială şi or-
namente).

Se va solicita Autorizaţie de construire pentru imobilele care fac
parte din categoria monumentelor istorice, precum şi pentru înlo-
cuirea acoperişurilor tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă.

2. Lucrările amintite mai sus vor fi executate de contribuabilii
ce beneficiază de scutire, în cursul anului 2012.

3. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa
de domiciliu, certificată de copia buletinului de identitate a solici-
tantului, cu excepţia locuinţelor cuprinse în programul de reabili-
tare termică.

Nu se acordă scutire timp de cinci ani consecutivi pentru exe-
cutarea aceluiaşi tip de lucrare.

4. După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea tre-
buie să depună documente justificative la Compartimentul Urba-
nism, Amenajarea teritoriului: copii de pe facturi şi chitanţe fiscale,
copii de pe buletinele de identitate ale proprietarilor cu adresa de
domiciliu, copie autorizaţie de construire (dacă este cazul), extras
de carte funciară in extenso nu mai vechi de 30 de zile în copie
(pentru Asociaţii de Proprietari), tabele cu persoanele care fac parte
din Asociaţia de Proprietari, semnat si ştampilat de către adminis-
trator, şi fotografii realizate înainte şi după terminarea lucrărilor.

5. Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în
care, la data depunerii cererii de solicitare a scutirii, nu figurează
în evidenţele fiscale cu rămăşiţă. Verificarea îndeplinirii acestei
condiţii se va realiza de către Serviciul Impozite şi Taxe. Cererea
se depune la Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului.

6. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă, pentru
întreg anul 2012, de către Serviciul Impozite şi Taxe, pe baza re-
feratului întocmit de către Compartimentul Urbanism, Amenajarea
teritoriului.

Lucia Dumitrache

TAXELE ŞI IMPOZITELE PENTRU ANUL 2012
RĂMÂN NESCHIMBATE.

Ajutorul pentru încălzirea lo-
cuinţei, în perioada sezonu-
lui rece 2011 – 2012, este

reglementat de Ordonanţa de ur-
genţă a Guvernului nr. 70/ 2011 pri-
vind unele măsuri de protecţie
socială în perioada sezonului rece,
precum şi de Normele metodologice
de aplicare a O.U.G. nr. 70/ 2011,
aprobate prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 920/ 2011 şi Hotărârea Guver-
nului nr. 928/ 2011.

Prin perioada sezonului rece 2011 – 2012, se
înţelege perioada de 5 luni calendaristice, cu-
prinsă între 1 noiembrie 2011 şi 31 martie 2012.

La nivelul municipiului Lugoj se acordă aju-
toare pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi gaze
naturale, pentru persoanele singure/ familiile care
au un venit pe membru de familie de până la 615
lei, după următoarele tranşe: 

Lemne

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria
răspundere pentru acordarea ajutorului pentru în-
călzirea locuinţei, precum şi formularele cuprin-
zând documentele doveditoare solicitate cu
ocazia depunerii cererilor în vederea obţinerii
ajutoarelor de încălzire se distribuie la sediul Di-
recţiei de Asistenţă Socială Comunitară din
Lugoj, piaţa Victoriei nr. 4, camera 14 – parter,
de luni până vineri între orele 930 – 1430.

Gaz

Până în prezent au fost depuse un număr de
754 cereri în vederea acordării de ajutoare pentru
încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece,
dintre care 518 cereri încălzire cu gaze naturale
şi 236 cereri încălzire cu lemne, fiind soluţionate
favorabil 486 cereri încălzire cu gaze naturale şi
213 cereri încălzire lemne.

În paralel, începând cu 1 ianuarie 2012, a de-
marat acţiunea de verificare a veridicităţii datelor

înscrise în declaraţiile pe propria răspundere pri-
vind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
Astfel, pe baza solicitărilor Agenţiei Judeţene de
Prestaţii şi Inspecţie Socială Timiş, până la înce-
putul sezonului următor vor trebui efectuate an-
chete sociale pentru cel puţin 60% dintre
beneficiarii pentru care a fost stabilit dreptul la
ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada se-
zonului rece 2011 – 2012. 

În perioada 5 – 24 ianuarie au fost efectuate 23
de anchete la domiciliul beneficiarilor de ajutoare
de încălzire cu lemne, dispunându-se încetarea
ajutorului de încălzire în 8 cazuri. Motivele înce-
tării ar fi: nedeclararea coretă a numărului de
membrii ai familiei, declararea unor venituri mai
mici decât cele realizate, precum şi nedeclararea
celei de-a doua proprietăţi.

Călin Glad Bublea

ANCHETE  SOCIALE PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOARE
PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
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Singurele probleme pot apă-
rea la capitolul salarizare, care
vor fi rezolvate în proporţie de
85%, dacă se vor aproba coma-
sările pe care le-am propus”, a

declarat edilul şef. 

La capitolul investiţii în mu-

nicipiu, a fost alocată pentru

acest an suma de 46.600.000

lei: „Sperăm ca prin această

sumă să ducem la bun sfârşit

toate proiectele pe care ni le-am

propus pentru acest an. Este

vorba despre continuarea lucră-

rilor de reabilitare a reţelelor de

apă şi canalizare din oraş, pre-

cum şi a celor de asfaltare a noi

drumuri, de construire a noului
pod pietonal, de modernizare a
Staţiei de Epurare etc. Bugetul
pe anul 2012 cuprinde de ase-
menea sumele necesare pentru
reabilitarea Ştrandului Munici-
pal, pentru construirea noului
bazin acoperit, pentru începerea
reconstrucţiei centrului civic al
oraşului, amenajarea Cinemato-
grafului 3D, iluminarea arhitec-
turală a unor clădiri, asfaltarea
a 15 km de trotuare, respectiv
dalarea altor 10.000 mp tro-
tuare din zona centrală, precum
şi pentru o serie de alte obiec-
tive de mare importanţă pentru
oraş”, a subliniat domnul pri-
mar. În ceea ce priveşte moder-
nizarea cartierelor, bugetul
prevede sumele necesare reabi-
litării cartierelor Stadion III,
Stadion I, Ţesători, Micro IV şi
Cotu Mic. 

Tot în proiectul de buget pe
anul 2012 este prevăzută spriji-
nirea în continuare a tuturor
cultelor din oraş, suma alocată
fiind de 313.000 lei. Nu au fost
omise nici activităţile culturale
şi sportive, astfel că, în anul
2012, în premieră, se va orga-
niza pe terenul de sport de la
Grupul Şcolar „Ştefan Odo-
bleja”, Festivalul Moto Rock
Camp, în colaborare cu Clubul
de Motociclişti „Road Patrol”
din Lugoj. Evenimentul se va
desfăşura în perioada 3-5 au-

gust. De asemenea, în perioada
6-7 aprilie va avea loc cea de-a
IV-a ediţie a Festivalului de
Blues. Agenda cultural-social-
sportivă a anului 2012 mai cu-
prinde Ruga Copiilor Romi (26
mai), Sărbătoarea Berii (mai-
iunie), Ruga Lugojeană (15 au-
gust), Balul Pensionarilor (1
octombrie), Festivalul Vinului
(septembrie-octombrie), Festi-
valul Internaţional de Teatru
„FestTeamART” (2-6 octom-
brie), premierea elevilor olim-
pici (noiembrie), Gala
Premiilor Lugojene (decem-
brie), premierea sportivilor (20
decembrie). 

Proiectul de buget este deja
afişat la avizierul Primăriei, pu-
tând fi consultat de toţi cetăţenii
interesaţi. „A fost o muncă grea,
de peste două luni de zile, dar
sunt mulţumit că am reuşit să
identificăm resursele necesare
pentru toate proiectele pe care
ni le-am propus. Este un buget
realist, în care nu am uitat să
prevedem şi fonduri de rezervă,
mai ales că începând din luna
mai va demara din nou progra-
mul de reabilitare termică a blo-
curilor. În acest sens, menţionez
că am solicitat fonduri pentru
reabilitarea a 84 de blocuri din
municipiu”, a concluzionat
şeful executivului lugojean.

Andreea Mărgineanţu

Cel mai mare buget al Lugojului – aproape 130 milioane lei
Cea mai mare parte din sumă este alocată investiţiilor în plan local

Imediat ce condiţiile meteo au permis
acest lucru, la Lugoj au demarat lucrările
de investiţii. În prezent, se lucrează la
reabilitarea reţelei de canalizare pe strada
Şirul Islazului, în paralel cu continuarea
lucrărilor de reabilitare a canalizării pe
strada Romanilor, unde se lucrează în
condiţii foarte grele. De asemenea, au de-
marat lucrările la Staţia de Epurare.

În paralel, au fost organizate licitaţii
pentru reabilitarea Ştrandului Municipal,
respectiv pentru înfiinţarea Cinematogra-
fului 3D. 

Totodată, se lucrează la proiectul pen-
tru construcţia unui bazin acoperit, într-o
zonă centrală a oraşului, investiţie solici-
tată de mulţi cetăţeni din municipiu. De
altfel, reacţia lugojenilor la amenajarea
patinoarului a fost una foarte favorabilă,
cei mai mulţi fiind foarte încântaţi că pot

patina acum şi la Lugoj.
De asemenea, cu prilejul ulti-

mei şedinţe de executiv, s-a luat
în discuţie construirea a patru
foişoare în următoarele locaţii:
Potcoava Unic, lângă Troiţa din
cartierul Cotu Mic, Stadion I şi
Stadion III. Pe ordinea de zi a
fost trecută şi amenajarea unui
teren sintetic în Stadion I şi în
localitatea Măguri. Executivul

local a mai hotărât realizarea a trei pro-
iecte complexe pentru cartierele Stadion
I, Stadion III şi Ţesători. Aceste proiecte
prevăd modernizarea completă a cartie-
relor.

În ceea ce priveşte lucrările de investi-
ţii pe anul 2012, edilul şef a mai propus
iluminarea aleii construite între Podul
Leucuţa şi Podul CFR; introducerea ilu-
minatului pe străzile Agriculturii şi Sudu-
lui; alimentarea cu apă a noii Biserici care
se construieşte în Dealul Viilor, precum
şi alimentarea cu apă pe strada Traian
Vuia; amenajarea aleii din Cimitirul Or-
todox de pe strada Caransebeşului, de la
intrare la capelă; amenajarea aleii pieto-
nale din Cimitirul Ortodox de pe strada
Făgetului de la intrare până la Monumen-
tul Eroilor.

Andreea Mărgineanţu

Au demarat investiţiile
din anul 2012

Cu prilejul primei conferinţe de presă din acest, şeful
executivului local a făcut referire la situaţia Spitalului
Municipal Lugoj: „Am preluat această instituţie în luna
iulie 2011, cu o datorie de 3.200.000 lei. De atunci, am
reuşit reabilitarea Laboratorului de Analize, a Farmaciei,
a Secţiei de Pediatrie, a Staţiei de Oxigen.

În prezent, se lucrează la Secţiile de Neurologie şi Pa-
leaţie şi s-a achiziţionat ultrasonograful cu patru sonde.
De asemenea, a fost întocmit proiectul pentru reabilita-
rea pavilionului central. Sunt pe cale de a începe lucră-
rile de modernizare a Unităţii Primire Urgenţe. Vreau
însă să vă anunţ acum, la început de an, că am reuşit să
reducem datoria spitalului la doar 400.000 lei. Cu aju-
torul lui Dumnezeu, sper ca la sfârşitul acestui an să
avem un spital fără nicio datorie, astfel încât toate fon-
durile să fie folosite doar pentru investiţii”.

În acelaşi context, domnul primar şi-a exprimat ne-
mulţumirea faţă de modul de funcţionare a Ambulanţei
Lugoj: „Este inadmisbil ca bolnavul să fie transportat
până la Recaş, iar apoi mutat în altă ambulanţă până la
Timişoara. Vreau să subliniez faptul că, în cazul în care
se intenţionează desfiinţarea Serviciului Local de Am-
bulanţă, intenţionez să preluăm noi, ca administraţie,
acest serviciu”, a mai adăugat primarul Francisc Bol-

dea.
De asemenea, în anul 2011 s-a reuşit reducerea per-

sonalului din Spitalul Municipal cu 35 de persoane. Pe
de o parte, acest lucru degrevează bugetul instituţiei, pe
de altă parte, personalul este insuficient la ora actuală.
Prin urmare, în primăvara acestui an urmează să se facă
noi angajări. Andreea Mărgineanţu

Până la sfârşitul acestui an spitalul
lugojean nu va mai avea nicio datorie

Noi locuri de parcare în Cotu Mic
Pentru acest an, municipalitatea lugojeană a iniţiat un nou proiect de amenajare a unor locuri de parcare, de

această dată în cartierul Cotu Mic. „Vor fi construite, în primă fază, 131 din cele 161 noi locuri de parcare. Aş
vrea să subliniez că, în urma discuţiilor purtate cu cetăţenii din cartier, aceştia şi-au exprimat mulţumirea faţă de
aceste lucrări. Sigur, sunt câţiva lugojeni care au protestat faţă de desfiinţarea grădinilor, dar am luat în considerare
opinia majoritară a locuitorilor din zonă”, a precizat edilul şef. Andreea Mărgineanţu

Aşa va arăta Cinematograful 3D de la Lugoj
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Domnul profe-
sor rămâne
în amintirea

noastră, cei care l-am
cunoscut şi preţuit,
ca un om de vasta
cultură, un profesor
model, un cercetător
pasionat, un patriot
desăvârşit, un mare
român, un om deose-
bit... 

Profesorul emerit şi istoricul
Dan Popescu, cetăţean de
onoare al municipiului Lugoj, a
trecut la cele veşnice în dimi-
neaţa zilei de duminică, 22 ia-
nuarie, la vârsta de 91 de ani. 

Născut la 13 mai 1921, la Pi-
teşti, profesorul Dan Popescu
şi-a legat numele de Lugoj, ur-
mând Liceul „Coriolan Bredi-
ceanu”. Ulterior a urmat şi a
absolvit cursurile Facultăţii de
Litere şi Filozofie din Bucu-
reşti, iar în anul 1948 a terminat
Academia Pedagogică „Titu
Maiorescu”.

Om de vastă cultură şi un
profesor deosebit, lecţiile lui nu
erau o înşiruire seacă de date,
care să sperie elevul. Erau însă
lecţii pline de miez, reuşind să
transforme catedra într-un ade-
vărat templu, în care figura pro-
fesorului radia sănătate şi
încredere. În acelaşi timp, a
ştiut să completeze activitatea
de la catedră cu cea extraşco-
lară, rodul îndelungatelor sale
cercetări regăsindu-se în artico-
lele publicate în diferite ziare şi

reviste. A susţinut conferinţe cu
subiecte istorice în 27 de oraşe
din ţară şi a participat la diferite
colocvii, simpozioane şi con-
grese de istorie din străinătate. 

Profesorul Dan Popescu are
nouă volume publicate şi este
preşedintele filialei Lugoj a So-
cietăţii de Ştiinţe Istorice din
România, membru fondator al
Fundaţiei Europene Drăgan,
membru al Societăţii de Limba
Română din Voivodina, mem-
bru al Consiliului de Onoare al
Fundaţiei Culturale Dr. Petras-
sevich, membru titular al „As-
sociazione Degli Storicii
Europei”, Roma. De asemenea,
a condus cercul pedagogic al
profesorilor de istorie din
Lugoj – Buziaş – Făget, circa
20 de ani. 

Premii şi distincţii la nivel
naţional

Şi-a început cariera didactică
la Gimnaziul mixt din Nădrag,
dar a predat istoria timp de 30
de ani la Liceul „Coriolan Bre-
diceanu”. A publicat peste 70
de articole ştiinţifice în reviste
de specialitate din ţară şi stră-
inătate. Dintre lucrările care au
văzut lumina tiparului în ulti-
mul deceniu amintim: „Ghidul
turistic Lugoj şi împrejurimi”,
„Liceul Teoretic Coriolan Bre-
diceanu”, „Mic dicţionar de is-
torie a românilor, strămoşii,
studii şi articole de istorie,
Marea Mediterană şi Atlanticul,
căi de navigaţie” etc.

Apreciat pentru activitatea
didactică şi pentru comunică-
rile ştiinţifice susţinute la sim-
pozioane şi sesiuni, a fost
distins cu titlul de profesor

emerit. În anii 2000 şi 2001,
profesorul a fost omagiat cu di-
plome de onoare de către Con-
siliul Naţional de Apărare, de
Brigada Artilerie Antitanc „Ef-
timie Murgu”, Centrul de In-
strucţie Jandarmi Lugoj,
Societatea de Ştiinţe Istorice
din România etc. 

În 1997, profesorul Dan Po-
pescu a fost desemnat Cetăţean
de Onoare al comunei Nădrag,
iar un an mai târziu primeşte
aceeaşi recunoaştere şi din par-
tea municipiului Lugoj.

Viaţa profesorului Dan Po-
pescu ne ramâne o pildă şi un
model de urmat într-un timp
când societatea noastră suferă
din lipsa de caractere şi de re-
pere morale. Secretul vieţii sale
este simplu: în tot ce a făcut, a
pus mult suflet şi dragoste. De
la orele de clasă la cercetările
istorice, de la activitatea publi-
cistică la numeroasele societăţi
în care a activat, viaţa lui Dan
Popescu s-a distins prin pa-
siune, dedicare, inflăcărare. A
iubit tot ce a făcut şi a trăit pen-
tru ce a iubit.

A şlefuit generaţii întregi de
tineri care i-au trecut „prin
mână” şi asupra cărora şi-a pus
pregnant amprenta prin perso-
nalitatea sa inegalabilă. A influ-
enţat decisiv vieţi şi destine. A
format caractere, indeletnicire
pe cale de dispariţie în Româ-
nia de astăzi. Pentru toate aces-
tea, pierderea sa este imensă...

DUMNEZEU SĂ 
ÎL ODIHNEASCĂ 

ÎN PACE!

Săptămâna 16-20 ianuarie
2012 a fost dedicată în întregime
poetului nostru naţional Mihai
Eminescu; în acest sens, Biblio-
teca Municipală Lugoj a organi-
zat mai multe manifestări
culturale: expoziţie de carte
Mihai Eminescu, vizonare de
filme, recitaluri din creaţia mare-
lui poet – cu participarea elevilor
de şcolile lugojene (Colegiul Na-
ţional “Iulia Hasdeu” Lugoj – co-
ordonator prof. Simona Avram;
Şcoala cu cl. I-VIII nr. 4 Lugoj –
coordonator prof. institutor Ale-

xandru Vasile Păuliş, Centrul
Şcolar pentru Educaţie Inclusivă
“Alexandru Roşca” Lugoj, coor-
donator prof. Gabriela Dima).
Dintre aceste manifestări dedi-
cate poetului Mihai Eminescu,
cea mai importantă a fost cea
desfăşurată la Centrul de Per-
soane Varstnice “Sf. Nicolae” din
Lugoj, în 20 ianuarie 2012; în
acest generos şi prietnos spaţiu,
elevi ai Şcolii de Arte Frumoase
“Filaret Barbu” Lugoj – coordo-
nator prof. Dorin Murariu (Alina
Paulescu, Maria Neag, Patricia

Drăghici, Flavius Costi, Benia-
min Toda) – şi ai Colegiului Na-
ţional “Iulia Hasdeu” Lugoj –
coordonator Anca Murariu (Da-
iana Suba şi Cătălin Anton) – au
oferit publicului vârstnic un
emoţionant moment liric Emi-
nescu şi un minirecital muzical.
Moderatorul acestei întâlniri a
fost Henrieta Szabo, directoarea
Bibliotecii. Tot în acest context,
Biblioteca Municipală Lugoj a
trimis un mesaj eminescian, prin
E-mail, tuturor colaboratorilor
instituţiei. Adriana Weimer

Zilele „Mihai Eminescu”la Lugoj

Ionel Panait, „Poemele câmpiei”
Joi, 26 ianuarie 2012, în Sala de Consiliu a Casei de Cultură

a Municipiului Lugoj – Teatrul Municipal “Traian Groză-
vescu” Lugoj, Biblioteca Municipală Lugoj, Casa de Cultură
a Municipiului Lugoj, Cenaclul & Revista “Banat” Lugoj şi
Cenaclul “Anotimpuri” Lugoj a organizat prima lansare de
carte a acestui nou an: este vorba despre volumul de poezie
“Poemele câmpiei”, semnat de poetul Ionel Panait, apărut re-
cent la Editura Hestia din Timişoara. Cartea a fost prezentată
de Lucian Alexiu, Dorin Murariu, Simion Dănilă, Ela Iakab,
Cristian Ghinea, Adriana Weimer, Mircea Anghel; moderator:
Henrieta Szabo. Adriana Weimer

Unirea Principatelor Române
Cu ocazia aniversării a  153 ani de la Unirea Principatelor Române, Muzeul de Istorie, Etno-

grafie şi Artă  Plastică Lugoj  a organizat pe 24 ianuarie o manifestare, în colaborare cu profesorii
şi elevii claselor primare de la Şcoala Generală Nr.3, coordonaţi de profesoarele Norica Bodea
şi Lazăr Elena. Expunerea, susţinută în cadrul şcolii,  de muzeograful Daciana Vuia şi prezentarea
în Power Point a d-nei profesoare Medina Săvulescu au ilustrat importanţa momentului istoric
de la 24 ianuarie 1859 precum şi personalitatea domnitorului Aexandru Ioan Cuza în făurirea
României moderne . 

Daciana Vuia

Profesorul emerit şi istoricul
Dan Popescu a trecut în
lumea celor drepţi

Expoziţia de Desene „Franţa
văzută prin ochii copiilor”

Asociaţia de Prietenie Orléans-Lugoj, Asociaţia Francofilă Lugoj, Asociaţia Şcolii cu clasele
I-VIII Nr. 4 Lugoj, Biblioteca Municipală Lugoj au organizat, în holul biliotecii, vernisajul Ex-
poziţiei de Desene „Franţa văzută prin ochii copiilor”, expoziţie care este încă deschisă publicului
lugojean. La vernisaj au paricipat: Bernadette Bondon-Beaulande – preşedinta Asociaţia de Prie-
tenie Orléans-Lugoj, Claude Guerin – vicepreşedintele Asociaţia de Prietenie Orléans-Lugoj,
Claudia Spitzer – vicepreşedinta Asociaţia Francofile Lugoj, prof. institutor Liliana Korbert –
Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 4 Lugoj, prof. Oltea Neacşu, Adriana Weimer – Biblioteca Municipală
Lugoj, elevi şi părinţi. Adriana Weimer
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Şeful executivului
local s-a întâlnit
marţi, 10 ianuarie,

cu conducerea Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean
Timiş. Tema discuţiilor a
fost legată de HG
1274/21 din decembrie
2011, care completează
Legea Învăţământului
nr. 1/2011. 

„Acest act normativ nenoro-
ceşte învăţământul din punct de
vedere financiar, întrucât prevede
ca finanţarea de bază să se suporte
din cote defalcate din TVA, de la
nivel central, prin bugetele locale.
Noul act normativ prevede, de
asemenea, trecerea la sistemul de

cost/elev/an. În acest fel, în învă-
ţământul gimnazial este prevăzută
suma de 2.230/elev/an în cazul
elevilor români, respectiv
2.549/elev/an în cazul minorităţi-
lor naţionale. În cazul liceelor teo-
retice, costurile sunt de 2.119
lei/elev/an pentru elevii români,
respectiv 2.400 lei/elev/an pentru
minorităţi”, a precizat edilul şef. 

Pentru punerea în aplicare a
acestor prevederi, edilul şef a so-
licitat situaţia exactă a elevilor în-
scrişi la şcolile şi liceele din
municipiu. După efectuarea calcu-
lelor, în cazul Centrului bugetar
Ştefan Odobleja, care adminis-
trează Grupul Şcolar „Ştefan
Odobleja” şi Şcoala cu Clasele I-
VIII Nr. 2, va fi alocată suma de
1.300.000 lei. Or, anul trecut, ace-
laşi centru bugetar a primit
2.300.000 lei. Prin urmare, este de

aşteptat să apară probleme impor-
tante în desfăşurarea actului edu-
caţional. 

Grupul Şcolar „Ştefan
Odobleja” se comasează cu
Colegiul Tehnic „Valeriu
Branişte”

Ca urmare a acestor discuţii, în
cadrul şedinţei administrative a
Inspectoratului Şcolar Judeţean,
desfăşurată marţi, 17 ianuarie, a
fost aprobată includerea în cadrul
Colegiului Tehnic „Valeriu Bra-
nişte” a Grupului Şcolar „Ştefan
Odobleja”. De asemenea, ur-
mează să se desfăşoare şedinţa ad-
ministrativă privind învăţământul
gimnazial. La acest capitol, edilul
şef a prezentat două propuneri.
Este vorba despre fuziunea Şcolii
cu Clasele I-VIII Nr. 3 cu Cole-
giul Naţional „Iulia Hasdeu”, res-
pectiv arondarea unei grădiniţe
din oraş la Şcoala cu Clasele I-
VIII Nr. 2. 

În acest context, şeful executi-
vului lugojean a subliniat faptul că
imobilul Şcolii Nr. 3 va avea
aceeaşi destinaţie, urmând ca
şcoala să funcţioneze sub admi-
nistrarea Colegiului Naţional

„Iulia Hasdeu”. 
De asemenea, în cursul zilei de

miercuri, 18 ianuarie, şeful execu-
tivului local s-a întâlnit cu condu-
cerile unităţilor de învăţământ din
municipiu: „Doresc să subliniez
că, în urma aplicării O.G.
1274/21.12.2011, bugetul pe care
noi l-am calculat pentru sectorul
învăţământ este mai mic cu peste
3.000.000 lei faţă de anul trecut.
Acest fapt va avea repercusiuni
grave privind mai ales salarizarea
personalului din învăţământ”.

În condiţiile acestui buget dimi-
nuat, edilul şef încearcă identifi-
carea unor soluţii pentru plata
restanţelor unităţilor de învăţă-
mânt: „Din surse neoficiale, am
aflat că şcolile ar trebui să se des-
curce singure din punct de vedere
financiar, adică să îşi suplimen-
teze bugetele prin închirierea unor
spaţii sau atragerea unor sponso-
rizări. Dar, din punctul meu de ve-
dere, aceste sponsorizări, de cele
mai multe ori asigurate de părinţii
elevilor, nu sunt o soluţie legală şi
cred că învăţământul ar trebui să
aibă un buget suficient măcar pen-
tru plata salariilor personalului”. 

Andreea Mărgineanţu

Executivul local a găsit soluţii pentru sprijinirea
învăţământului lugojean

Încă 16 străzi vor fi
asfaltate în acest an

Administraţia lugojeană a emis recent ordinul de începere a
lucrărilor de asfaltare a 16 străzi din municipiu, incluse în pri-
mele trei loturi din cadrul celei de a treia etape de reabilitare a
străzilor. Lucrările au fost licitate încă de anul trecut, urmând
să demareze imediat ce condiţiile meteorologice o permit.

De asemenea, a fost finalizat proiectul pentru modernizarea
a 26 de străzi şi două cartiere din municipiu: Stadion III – de la
Paul Chinezu la Gheorghe Lazăr şi mai departe până la Panait
Cerna; întreg cartierul Ţesători; Panait Cerna, Viorelelor, Ro-
manilor, Cloşca, Crişan, Spinanţei, Romulus, Remus, Cornet,
Aleea Brazilor, Aleea Castanilor, Albăstrelelor, Macilor, spl.
Sporturilor, Traian Grozăvescu, spl. Tinereţii, Lăcrămioarelor,
Vasile Alecsandri, Horea, Brânduşelor, Liviu Rebreanu, Bega,
Nera, C.D.Loga, Ion Neculce, Ştrandului.

Andreea Mărgineanţu

Bani pentru noi investiţii la Tapia şi Măguri
Executivul local finalizează în aceste zile proiectul de buget pe anul 2012. Ulterior, în luna fe-

bruarie, în funcţie de şedinţa Consiliului Judeţean, va avea loc şedinţa extraordinară de aprobare
a bugetului. „Am solicitat sprijin pentru alimentarea cu apă a satelor Tapia şi Măguri, pentru ali-
mentarea cu energie electrică a satului Măguri, construcţia staţiei de tratare a apei de la Tapia,
precum şi pentru plata indemnizaţiilor asistenţilor personali”, a precizat edilul şef. 

Andreea Mărgineanţu

Inaugurarea Centrului de Comunicare
şi Informare „Ioan Ardeleanu”Lugoj

Un emoţionant eveniment cultural a avut loc vineri, 20 ianuarie 2012, la Şcoala cu clasele I-
VIII “Eftimie Murgu” din Lugoj. Este vorba despre inaugurarea Centrului de Comunicare şi In-
formare “Ioan Ardeleanu”, eveniment organizat de Asociaţia Francofilă Lugoj, Şcoala cu cl. I-VIII
“Eftimie Murgu” Lugoj, Biblioteca Municipală Lugoj, Cenaclul & Revista “Banat” Lugoj, Casa
de Cultură a Sindicatelor Lugoj. Cu această ocazie a fost dezvelită şi Placa Comemorativă “Ioan
Ardeleanu”, sfinţită de preotul-paroh Alin Vărzaru al Bisericii “Sfântul Ioan Botezătorul” din car-
tierul Cotu-Mic Lugoj. Sponsorul principal al acestei iniţiative este omul de afaceri Jean Pierre
Franseau din Franţa, care, din motive obiective, nu a putut să fie prezent la inaugurare. 

Adriana Weimer

Sens giratoriu în Parcul „George Enescu”
Administraţia lugojeană a finalizat proiectul referitor la amenajarea sensului giratoriu din zona

Parcului „George Enescu”. „Lucrările vor demara în primăvara acestui an, termenul de finalizare
fiind luna mai. Construcţia va avea o înălţime de 50 cm de la nivelul şoselei, pentru a asigura vi-
zibilitate din toate direcţiile de mers. De asemenea, sensul giratoriu a fost astfel proiectat încât toţi
cei care locuiesc în apropiere sau desfăşoară activităţi comerciale în zonă să nu fie afectaţi de noua
construcţie”, a subliniat primarul Francisc Boldea. Liviu Savescu

Plafon redus pentru salariile bugetarilor
În cadrul ultimei conferinţei de presă, şeful executivului lugojean a vorbit despre reducerea

de către Guvern a cheltuielilor de personal pe municipiu, pentru asistenţii personali ai persoa-
nelor cu handicap de la 4.180.000. la 3.800.000 lei. „Este doar o reducere a plafonului de chel-
tuieli de personal, ceea ce înseamnă că nu ni se solicită restructurări de personal, ci încadrarea
în plafonul respectiv. În aceste condiţii, nu poţi nici să dai oameni afară, nici să angajezi, iar
pentru salariaţii deja încadraţi trebuie să te încadrezi într-un plafon redus cu aproape 400.000
lei. Practic, de aici rezultă în mod evident că vor fi insuficienţi banii pentru salariile asistenţilor
personali. Am fost astfel nevoiţi să suplimentăm din bugetul local această sumă”, a declarat
primarul Francisc Boldea

Iniţiativa şefului
e x e c u t i v u l u i
local, aceea de a

construi la Lugoj un
bazin de înot acope-
rit este pe cale de a se
materializa. Potrivit
proiectului de buget
pe anul 2012, pentru
acest obiectiv este
alocată suma de
3.000.000 lei. 

Locaţia avută în vedere pen-
tru construirea noului bazin de
înot este zomna Ştrand. Este o
zonă centrală, foarte potrivită
pentru acest obiectiv, fiind în
apropierea parcului unde sunt
amplasate aparatele de fitness,
precum şi în preajma Ştrandu-
lui Municipal care urmează să

fie reabilitat. În cazul în care
consilierii nu îşi vor da girul
pentru această locaţie, se va re-
veni la cea de pe splaiul Spor-
turilor, în spatele garajelor, pe
fostul teren de tenis. Personal,
susţin că ar fi păcat să se întâm-
ple acest lucru, întrucât este
vorba despre o investiţie de
3.000.000 lei, cu rezultate pe
termen foarte lung. De aseme-

nea, este o investiţie care va
aduce multe beneficii pentru
cartierul Ştrand, cei mai mulţi
dintre lugojeni exprimându-şi
opţiunea în acest sens”, a men-
ţionat primarul Francisc Bol-
dea. Dimensiunile bazinului
vor fi de 25/12,5 metri, iar
adâncimea va fi cuprinsă între
unu şi doi metri. 

Flavia Coraş

Lugojul va avea un bazin de înot
acoperit

900 de mii de Euro pentru
Spitalul Municipal

Şeful municipalităţii lugojene a anunţat finalizarea proiectului transfrontalier iniţiat în parte-
neriat cu spitalul din Mako, Ungaria, privind mutarea Unităţii de Primire a Urgenţelor la parterul
Spitalului, respectiv modernizarea Secţiei de Obstetrică-Ginecologie. În cadrul proiectului, spi-
talul lugojean ar urma să primească până la 900 mii Euro, aceşti bani urmând să fie investiţi din
bugetul local şi apoi recuperaţi. Andreea Mărgineanţu
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HCL nr. 187 din 20.10.2011
Rectificarea bugetului local pe anul
2011

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 188 din 27.10.2011

Aprobarea vânzării unor terenuri si-
tuate în municipiul Lugoj, Cartier
Eftimie Murgu (Balta Lată)

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 189 din 27.10.2011

Acordarea scutirii de la plata do-
bânzilor şi majorărilor de întârziere
în sumă de 2.172 lei, d-lui Gru-
neanţu Doru

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 190 din 27.10.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 403 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406430
Lugoj, nr. cadastral 406430, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-nei Balint Florentina Li-
liana

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 191 din 27.10.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 404 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406431
Lugoj, nr. cadastral 406431, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Stîngă Emanuel

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 192 din 27.10.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 403 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406432
Lugoj, nr. cadastral 406432, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Iliaş Ioan - Constantin

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 193 din 27.10.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 540 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406434
Lugoj, nr. cadastral 406434, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Szabacsi Ludovic -
Laurenţiu

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 194 din 27.10.2011

Modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 174 din
29.09.2011 privind avizarea taxelor
şi tarifelor practicate de unităţile în-
văţământului preuniversitar de stat,
pentru anul şcolar 2011 – 2012

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 195 din 27.10.2011

Modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 153 din
29.09.2011 privind aprobarea vân-
zării unor terenuri situate în muni-
cipiul Lugoj, Cartier Eftimie
Murgu (Balta Lată)

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 196 din 27.10.2011

Modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 157 din 29.09.2011 pri-
vind aprobarea concesionării, prin
licitaţie publică, a unui teren în su-
prafaţă de 403 m.p., situat în Lugoj,
str. Timişorii, înscris în C.F. nr.
406416 Lugoj, nr. cadastral
406416, pentru construirea unei
case de locuit, pe seama d-lui Iechi-
movici Ionuţ

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 197 din 27.10.2011

Stabilirea modului în care este su-
portat comisionul bancar în urma
plăţii online a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul bancar

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 198 din 27.10.2011 În-

suşirea Rapoartelor de evaluare
pentru unele terenuri situate în mu-
nicipiul Lugoj, Cartier Efimie
Murgu (Balta Lată), în vederea
vânzării acestora

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 199 din 27.10.2011

Aprobarea contului de execuţie al
bugetului local pe trimestrul III al
anului 2011

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 200 din 27.10.2011

Rectificarea bugetului local pe anul
2011

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 201 din 27.10.2011

Schimbarea destinaţiei unor im-
obile situate în municipiului Lugoj,
str. Timişorii, nr. 132, corp de clă-
dire ce a aparţinut Grupului Şcolar
“Ştefan Odobleja” 

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 202 din 27.10.2011

Aprobarea, în principiu, a achiziţio-
nării de către Consiliul Local al
Municipiului Lugoj a imobilului si-
tuat în municipiul Lugoj, str. V.V.
Delamarina, nr. 4

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 203 din 27.10.2011

Aprobarea Documentaţiei de Avi-
zare a lucrărilor de intervenţie
“Drumuri asfaltate (refacere dru-
muri asfaltate, pavate, pietruite)”

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 204 din 09.11.2011

Rectificarea bugetului local pe anul
2011

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 205 din 09.11.2011

Aprobarea închirierii de la Protopo-
piatul Ortodox Român Lugoj a spa-
ţiului fostului Club „Concordia” în
vederea amenajării unei Arene de
joacă pentru copii

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 206 din 09.11.2011

Aprobarea închirierii unui patinoar

artificial cu o suprafaţă de 600 mp.
cu dotările aferente, pe o perioadă
de două luni (60 de zile), în pe-
rioada sezonului de iarnă

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 207 din 24.11.2011

Stabilirea taxelor şi tarifelor  prac-
ticate de Serviciul public desfacere,
pieţe, târguri şi oboare pentru anul
2012

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 208 din 24.11.2011

Completarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 174 din
29.09.2011 privind avizarea taxelor
şi tarifelor practicate de unităţile în-
văţământului preuniversitar de stat,
pentru anul şcolar 2011 – 2012

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 209 din 24.11.2011

Aprobarea Caietelor de obiective
cuprinzând cerinţele pentru întoc-
mirea proiectului de management
care urmează să fie depus în vede-
rea încheierii noului Contract de
management pentru funcţia de Di-
rector în cadrul Casei de Cultură a
Municipiului Lugoj şi al Bibliotecii
Municipale Lugoj

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 210 din 24.11.2011

Acordarea scutirii de la plata do-
bânzilor şi majorărilor de întârziere,
unor persoane fizice care au achitat
integral debitele restante, inclusiv
amenzile contravenţionale exis-
tente în sold

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 211 din 24.11.2011

Rectificarea bugetului local pe anul
2011

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 212 din 24.11.2011

Aprobarea Regulamentului privind
repartizarea locuinţelor din fondul
locativ de stat din municipiul Lugoj

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 213 din 24.11.2011

Aprobarea Regulamentului de in-
tervenţie privind măsuri de creştere
a calităţii arhitectural - ambientale
a clădirilor din municipiul Lugoj

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 214 din 24.11.2011

Aprobarea Actului Adiţional nr. 3
la contractul de concesiune a servi-
ciului de iluminat public al Muni-
cipiului Lugoj

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 215 din 24.11.2011

Modificarea orarului de funcţionare
al autobuzelor care asigură trans-
portul în comun în municipiul
Lugoj

Iniţiatori: Ioan Ambruş, Nicu
Bădina, Ioan Barboni

HCL nr. 216 din 24.11.2011
Acordarea scutirii de la plata majo-

rărilor de întârziere în cuantum de
544.330 lei pentru Fundaţia Euro-
peană Drăgan - Filiala Lugoj în ca-
drul schemei de ajutor de minimis
aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 111/2011

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 217 din 24.11.2011

Aprobarea vânzării către d-na Dicu
Alina Roxana a terenului concesio-
nat în suprafaţă de 246 m.p. situat
în Lugoj, Cartier Eftimie Murgu
(Balta Lată), str. G.A.Petculescu,
nr. 30, înscris în C.F. nr. 402440
Lugoj (provenită din conversia de
pe hârtie a C.F. 9545 L.R.), nr. top
9027/131

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 218 din 24.11.2011

Aprobarea vânzării către dl. Mol-
dovan Ionel Petrişor a terenului
concesionat în suprafaţă de 350
m.p. situat în Lugoj, Cartier Eftimie
Murgu (Balta Lată), str. G.A.Petcu-
lescu, nr. 25, înscris în C.F. nr.
401924 Lugoj (provenită din con-
versia de pe hârtie a C.F. nr. 9530
L.R.), nr. top 9027/116

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 219 din 24.11.2011

Aprobarea vânzării către dl. Mar-
covici Vasile Ioan a terenului con-
cesionat în suprafaţă de 350 m.p.
situat în Lugoj, Cartier Eftimie
Murgu (Balta Lată),  str. D.Brocea,
nr. 3, înscris în C.F. nr. 400177
Lugoj (C.F. vechi nr. 21140 U.A.T.
Lugoj), nr. top 9027/205

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 220 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406451
Lugoj, nr. cadastral 406451, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-nei Florea Larissa

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 221 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406452
Lugoj, nr. cadastral 406452, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Chiriac Dumitru

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 222 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406453
Lugoj, nr. cadastral 406453, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-nei Szmecskaş Hafia

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 223 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-

taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406454
Lugoj, nr. cadastral 406454, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Gherga Adrian

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 224 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406455
Lugoj, nr. cadastral 406455, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-nei Cut Mariana

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 225 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406456
Lugoj, nr. cadastral 406456, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Radu Marius Sebastian

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 226 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406457
Lugoj, nr. cadastral 406457, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-nei Novac Carmen

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 227 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406458
Lugoj, nr. cadastral 406458, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Dumitru Ioan Nicolae

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 228 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 466 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406459
Lugoj, nr. cadastral 406459, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Paraschivu Andrei Ro-
bert

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 229 din 24.11.2011

Aprobarea concesionării, prin lici-
taţie publică, a unui teren în supra-
faţă de 540 m.p., situat în Lugoj, str.
Timişorii, înscris în C.F. nr. 406433
Lugoj, nr. cadastral 406433, pentru
construirea unei case de locuit, pe
seama d-lui Iliaş Tiberiu Marcel

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 230 din 24.11.2011

Propunerea de declasare a unor sec-
toare de drumuri naţionale din ca-
tegoria funcţională de drumuri
naţionale şi încadrarea în categoria

funcţională de drumuri de interes
local

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 231 din 24.11.2011

Aprobarea Studiului de Fezabilitate
al lucrării de investiţie “Realizarea
unei zone de agrement şi sport pe
terenul fostului “Ştrand” al oraşu-
lui”

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 232 din 24.11.2011 În-

suşirea Rapoartelor de evaluare
pentru unele terenuri situate în mu-
nicipiul Lugoj, Cartier Eftimie
Murgu (Balta Lată), în vederea
vânzării acestora

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 233 din 24.11.2011

Alocarea din bugetul local a sumei
de 2.500 lei pentru realizarea lucră-
rii de montaj la centrala termică a
bisericii ortodoxe române “Sfinţii
Arhangheli”

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 234 din 24.11.2011

Aprobarea Documentaţiei de Avi-
zare a Lucrărilor de
Intervenţie“Reabilitare clădire în
vederea refuncţionalizării ca cine-
matograf” fostul cinematograf Vic-
toria 

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 235 din 24.11.2011

Modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 63 din
31.03.2011 privind aprobarea agen-
dei acţiunilor cultural - educative pe
anul 2011, propuse pentru a fi cofi-
nanţate din  bugetul local 

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 236 din 08.12.2011

Rectificarea bugetului local pe anul
2011

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 237 din 08.12.2011

Modificarea Regulamentul de
funcţionare al patinoarului artificial
aprobat prin Hotărârea Consiliului
local nr. 206 din 09.11.2011

Iniţiator: Primarul Municipiului
HCL nr. 238 din 08.12.2011

Aprobarea tarifelor tehnologice
pentru staţionarea utilajelor de des-
zăpezire practicate de către SC.
“Salprest ” S.A. Lugoj

Iniţiatori: Nicu Bădina, Ioan
Barboni, Iosif Crăciunescu

HCL nr. 239 din 08.12.2011
Modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 40 din
24.02.2011 privind aprobarea agen-
dei acţiunilor sportive pe anul 2011,
propuse pentru a fi cofinanţate din
bugetul local Capitolul 67.02 –
“Cultură, recreere şi religie”, Sub-
capitolul 05.01 “Acţiuni sportive”

Iniţiator: Primarul Municipiului

Activitatea Consiliului Local Municipal în perioada octombrie – decembrie  2011

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 26.05.2011 privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Lugoj pentru anul fiscal 2012
Nr. 4 din 12.01.2012

Art.I. - Art. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 26.05.2011 privind stabilirea im-
pozitelor şi taxelor locale în municipiul Lugoj pentru anul fiscal 2012, se modifică după cum ur-
mează:

1. lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) - cota de impozitare care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în con-

tabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, se stabileşte
la 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;

- cota de impozitare care se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabi-
litatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, se stabileşte
la 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.”

2. lit. e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“e) cota taxei hoteliere, care se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare, prevă-

zută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, modificată şi completată, se
stabileşte la 1%. Numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră este egal cu numărul zilelor
de cazare.”

Art.II. - Îndeplinirea  prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului impozite
şi taxe.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului

2011, ca sursă de finanţare a cheltuielilor de dezvoltare aferentă
bugetului local al anului 2012 Nr. 2 din 12.01.2012

Art.1. - Se aprobă  utilizarea excedentului bugetar al anului 2011, ca sursă de finanţare
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferentă bugetului local al anului 2012.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei 

HOTĂRÂREA
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru im-

obilele aparţinând domeniului public şi privat al municipiului
Lugoj, până la data de 28.02.2013 Nr. 3 din 12.01.2012

Art.1. - Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele aparţinând do-
meniului public şi privat al municipiului Lugoj, până la data de 28.02.2013.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului autorizaţii,
liberă iniţiativă, comercial, contracte.
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HOTĂRÂREA
privind stabilirea tarifelor minime de închiriere pentru

spaţiile cu altă destinaţie  decât cea de locuinţă şi terenuri
pentru anul 2012  

Nr. 240 din 22.12.2011
Art.1. – Pentru anul 2012, tarifele minime de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenuri sunt

cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei economice - Biroului autorizaţii, comercial,

contracte şi Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului.
Anexă la HCL nr. 240 din 22.12.2011

Tarife lunare minime pentru chirii spaţii pentru anul 2012
Tarife minime de închiriere flori în sectorul modular zona „Unic” – 200/modul/lună.
Tarife minime de închiriere spaţiu în Complexul Bazar (hale metalice) - 8 lei/m.p./lună

Consilierii locali au stabilit tarifele mi-
nime de concesiune pentru anul 2012

Întruniţi în şedinţă ordinară la sfârşitul anului trecut, consilierii
locali au adoptat tarifele minime de concesiune a terenurilor pen-
tru anul 2012. Astfel, potrivit HCL 241/22.12.2011, pentru tere-
nurile cu destinaţia de locuinţe, tarifele de concesiune, exprimate
în lei/ha/an sunt: zona A – 8.000, zona B – 7.000, zona C – 4.000
şi zona D – 3.000.

Pentru terenurile aferente construcţiilor destinate activităţilor
economice se vor percepe următoarele sume: zona A – 40.000
lei/ha/an, zona B – 35.000 lei/ha/an, zona C – 30.000 lei/ha/an,
respectiv D – 20.000 lei/ha/an.

Pentru terenurile aferente construcţiilor de garaje tarifele de
concesiune, exprimate în lei/ha/an sunt: zona A – 70.000, zona B
– 60.000, zona C – 50.000 şi zona D – 40.000.

Pentru accesul la unele utilităţi în apropierea amplasamentului
construcţiei tarifele minime ale concesionării se vor cuantifica,
succesiv, prin aplicarea unor procente în cazul următoarelor re-
ţele:

a – apă, canal 5% f – energie termică 5%  b – transport urban
5% g – transport rutier 2%  c – energie electrică 5% h – transport
feroviar 3%  d – gaze naturale 5% i - transport aerian 5%  e – te-
lefonie 5% j - transport fluvial 5%  În cazul existenţei unor situaţii
de genul celor descrise mai jos, tarifele se reduc succesiv, după
cum urmează:

a. Terenuri dificile de fundare, care necesită îmbunătăţiri, com-
pactări, perne de pământ sau balast, coloane de balast etc. 2%  b.
Terenuri care necesită desecări şi măsuri contra inundaţiilor 4%
c. Terenuri situate în zone instabile, alunecări de versante, de ta-
luze sau ruperi de maluri 7%  d. Terenuri poluate cu reziduuri:

- gazoase 5%   - solide 7%   - lichide 5%  e. Terenuri poluate
sonor 5%  

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) şi alin. (2) lit.

„a”, din H.G. nr. 611/2008 „pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici”, cu
modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului
Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, amână organi-
zarea la sediul instituţiei a concursului de recrutare pentru ocu-
parea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aceleiaşi
autorităţi publice, de:

REFERENT, grad profesional Superior - Com-
partiment Protecţie Civilă

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 06.02.2012, ora 1000,

iar interviul se va susţine în data de 09.02.2012, ora 1400, la se-
diul Primăriei Municipiului Lugoj din Piaţa Victoriei, nr. 4.

Relaţii suplimentare la Compartiment Resurse Umane, 
camera 207, tel. 0256/352.131.

Întocmirea actelor
de stare civilă ale ce-

tăţenilor români
aflaţi în străinătate

Întocmirea actelor de stare
civilă privind pe cetăţenii ro-
mâni aflaţi în străinătate se face
la misiunile diplomatice, la ofi-
ciile consulare de carieră ale
României sau la autorităţile lo-
cale competente. Cetăţenii ro-
mâni aflaţi în străinătate pot
solicita înscrierea în registrele
de stare civilă române, de la mi-
siunile diplomatice sau oficiile
consulare de carieră ale Româ-
niei, a certificatelor de stare ci-
vilă eliberate de autorităţile
străine, care îi priveşte, în cazul
în care înregistrarea actului sau

faptului de stare civilă a fost fă-
cută în prealabil la autoritatea
din statul în care aceştia se află;
înscrierea se face cu aprobarea
şefilor misiunilor diplomatice
sau ai oficiilor consulare, iar
refuzul acestora se motivează.

Şefii misiunilor diploma-
tice şi ai oficiilor consulare de
carieră ale României încheie
căsătorii între cetăţeni români
sau dacă unul dintre viitorii
soţi este cetăţean român, daca
aceasta este în concordanţă cu
legislaţia ţării în care sunt
acreditaţi şi dacă cel puţin

unul dintre viitorii soţi, cetă-
ţean român, are domiciliul sau
reşedinţa în circumscripţia
consulară a misiunii diploma-
tice ori a oficiului consular.

Actele de stare civilă ale
cetăţenilor români, întocmite
de autorităţile străine, au pu-
tere doveditoare în ţară numai
dacă sunt înscrise sau trans-
crise în registrele de stare ci-
vila române. 

Transcrierea certificatelor
şi a extraselor de stare civilă
se efectuează cu aprobarea
primarului unităţii adminis-

trativ-teritoriale de la locul de
domiciliu al solicitantului, cu
avizul prealabil al serviciului
public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanei. Cetăţea-
nul român este obligat ca, în
termen de 6 luni de la întoar-
cerea în ţară sau de la primi-
rea din străinătate a
certificatului sau a extrasului
de stare civilă, să ceară trans-
crierea acestor acte la servi-
ciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau la
primăria unităţii administra-
tiv-teritoriale în a cărei rază

domiciliază. 
Transcrierea certificatelor

şi a extraselor de stare civilă
privind cetăţenii români care
nu au avut niciodată domici-
liul în România se face cu
aprobarea primarului sectoru-
lui 1 al Municipiului Bucu-
reşti şi cu avizul prealabil al
şefului Direcţiei Publice de
Evidenţă a Persoanelor şi
Stare Civilă a sectorului I al
Municipiului Bucureşti, în
termen de 60 de zile de la data
depunerii cererii de transcriere

Monica-Otilia David

HOTĂRÂREA
privind aprobarea înaintării către Ministerul

Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform,
a propunerii de schimbare a denumirii Spitalu-
lui Municipal Lugoj în Spitalul Municipal “Dr.
Teodor Andrei” Lugoj  Nr. 263 din 22.12.2011

Art.1.  – Se aprobă înaintarea către Ministerul Sănă-
tăţii, în vederea obţinerii avizului conform, a propunerii de
schimbare a denumirii Spitalului Municipal Lugoj în Spitalul
Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroului management, proiecte, programe şi Spi-
talului Municipal Lugoj.
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NOILE TAXE SPECIALE DE UTILIZARE
A BAZELOR SPORTIVE

Prin HCL nr. 91 / 26.05.2011, s-a aprobat noul Regulament privind instituirea taxelor
speciale de utilizare a bazelor sportive Stadionul Tineretului şi Sala de sport „Lavinia Miloşo-
vici”, care a intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2012. La data intrării în vigoare a HCL nr.
91 / 26.05.2011 s-a abrogat HCL nr. 30 / 29.01.2009 privind modificarea HCL nr. 208 /
27.09.2007 privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor speciale de utilizare a bazelor
sportive Stadionul Tineretului şi Sala de sport „Lavinia Miloşovici”.

Începând cu 01.01.2012, taxele speciale de utilizare a bazelor sportive sunt următoarele:
5.1.. Pentru STADIONUL TINERETULUI
5.1.1. Taxa specială de utilizare pentru acţiuni sportive
- utilizare teren I cu acces vestiare şi baie -  100 lei / oră
- utilizare teren I fără acces vestiare şi baie -   50 lei / oră
- utilizare teren II cu acces vestiare şi baie -   80 lei / oră
- utilizare teren II fără acces vestiare şi baie -   30 lei / oră
Taxa specială de utilizare pentru manifestări culturale, artistice, religioase sau de altă natură
- utilizare teren I cu acces vestiare şi tribune - 200 lei / oră
- utilizare teren I cu acces tribune - 150 lei / oră
- utilizare teren II cu acces vestiare - 100 lei / oră
- utilizare teren II fără acces vestiare -   50 lei / oră
5.2. Pentru SALA DE SPORT „LAVINIA MILOŞOVICI”
Taxa specială de utilizare pentru acţiuni sportive
- utilizare sală cu acces vestiare şi baie - 120 lei / oră
- utilizare sală fără acces vestiare şi baie - 100 lei / oră
Taxa specială de utilizare pentru manifestări culturale, artistice, religioase sau de altă natură
- utilizare sală - 300 lei / oră
Taxa specială de utilizare pentru expoziţii 
- utilizare sală - 1,50 lei/mp/zi

S-a stins din viaţă un mare suflet,
un mare OM şi, odată cu el, noi,
lugojenii – şi nu numai, am

pierdut, mult prea devreme, un ade-
vărat om de cultură, coleg şi prieten:
Constantin Mircea Buiciuc. Ar mai fi
avut atât de mult de dat literaturii lu-
gojene, bănăţene, literaturii române!
A scris mult, cu mare talent, cu un re-
marcabil simţ filologic şi spirit enciclo-
pedist şi, mai ales, cu deosebită
conştiinciozitate. 

Mi-e greu să vorbesc despre profesorul Con-
stantin Mircea Buiciuc la trecut, plecat mult prea
devreme la cele veşnice, în 3 ianuarie 2012. 

Constantin Buiciuc s-a născut în Lugoj, la 22
mai 1951. A făcut studiile universitare la Univer-
sitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Fi-
lologie. A fost profesor de limba şi literatura

română la Şcoala cu cl. I-VIII Nr. 2 din Lugoj. 
Ca scriitor, Constantin Buiciuc s-a remarcat,

încă din tinereţe, la cenaclurile „Ioan Popovici
Bănăţeanul” (Lugoj), „Sirius” (Lugoj), „H. G.
Wells”, „Helion”; apoi, după 1989, la cenaclurile
„Cristian Şişman”, „Cuvinte româneşti”, „Pro
arte”, „Banat”. În toată această perioadă a cena-
clurilor literare, profesorul şi scriitorul Constan-
tin Mircea Buiciuc a închegat prietenii şi
colaborări cu toţi scriitorii lugojneni şi timişoreni
– bănăţeni pe care i-a întâlnit aici, prietenii şi co-
laborări cultivate cu grijă şi devotament de-a lun-
gul timpului, de-a lungul întregii vieţi.

Constantin Buiciuc a debutat editorial în anto-
logia poeţilor lugojeni „Cartea poeţilor” (Editura
LugojPress, Lugoj, 1995), alături de alţi şase
scriitori. 

Important poet, prozator, eseist, critic literar,
jurnalist, Constantin Buiciuc a publicat doispre-
zece cărţi, dintre care opt volume de autor. 

Pe lângă cele 12 volume publicate, Constantin
Buiciuc mai avea în proiectul său editorial – şi
era foarte mândru de asta – definitivarea a încă
patru cărţi: al doilea volum de poezie (poezii
scrise în ultimii ani ai vieţii), un volum de proză
SF (proze scrise în tinereţe, dar pe care s-a gândit
să le publice doar în ultimii ani), un volum de in-
terviuri publicate de-a lungul timpului în presa
locală şi naţională (coautor: Remus Valeriu Gior-
gioni), „Pariu cu istoria” – volumul II (coautori:
Toni Boldureanu şi Nicolae Laieţiu; publicis-
tică).

Ca jurnalist, a fost redactor-şef adjunct al re-
vistei „Banat” Lugoj – din 2004, redactor-şef ad-
junct al revistei „Actualitatea literară” Lugoj –
din 2010, redactor-şef al ziarului „Actualitatea”
Lugoj (iniţial „Actualitatea lugojană”) – din
2007; a fost redactor la ziarul „Drapelul” – între
1990-1993, la ziarul „Lugojul” – între 1994-
1997, la revista „Cuvinte româneşti”, la revista
„Pro arte” – toate din Lugoj. Dar activitatea sa
jurnalistică nu s-a oprit aici: Constantin Buiciuc
a colaborat, de-a lungul întregii activităţi literare,
cu multe reviste de renume din România: „Lu-
ceafărul”, România literară”, „Steaua”, „Ori-
zont”, „Reflex”, „Amfiteatru”, „Flacăra”. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Adriana Weimer

S-a stins din viaţă un adevărat om de cultură al
Lugojului: Constantin Mircea Buiciuc

Sâmbătă, 14 ianuarie, în ca-
drul ultimei etapei a Campiona-
tului Diviziei A1 de volei
feminin, CSM Lugoj s-a depla-
sat la Piteşti, pentru jocul cu
echipa CSU Argeş Volei.

Fetele au reuşit să treacă de
perioada mai puţin fastă în care
s-au aflat în ultimul timp şi au
reuşit să obţină o victorie ex-
trem de importantă, impu-
nându-se cu 3 : 1 (25 : 23, 25 :
23, 23 : 25, 25 : 18). 

Lugojencele au început jocul
foarte bine, având un avantaj
minim pe tot parcursul primului
set pe care şi l-au adjudecat în
final cu 25:23. În setul doi fe-
tele noastre au jucat la fel de
concentrat şi, chiar dacă gaz-
dele au revenit la 21:22 de la
16:22, totuşi experienţa şi ma-
turitatea în joc le-au dat din nou
câştig de cauză, CSM Lugoj
câştigând şi acest set cu 25:23.
Setul al treilea a fost unul cu

numeroase răsturnări de situa-
ţie, în care, finalmente, după ce
s-au desprins la 23:20, gazdele
s-au impus cu 25:23.

Întrucât victoria era absolut
necesară lugojencelor, în setul
patru, acestea au intrat pe teren
extrem de motivate, au dominat
jocul de la primul până la ulti-
mul punct al setului şi, după ce
au condus cu 15:12 şi 21:16, s-
au impus cu 25:18.

Echipa de start aliniată de
prof. Bogdan Paul a fost :
Diana Tătaru, Laura Lungu,
Alexandra Badea, Irina Alexan-
dru, Ionela Canea, Veronica
Lupaşcu şi Andreea Smultea.
Pe parcursul jocului au mai in-
trat Larisa Paşca, Cătălina Bo-
suioc şi Mădălina Şonda.

La finalul turului, după 11
etape, CSM Lugoj a acumulat
13 puncte, cu 4 victorii şi 7 în-
frângeri, setaveraj 17 : 23 şi
ocupa locul 8 în clasamentul

Diviziei A1 feminin.
În prima etapă a returului,

sâmbătă, 21 ianuarie, lugojen-
cele au întâlnit în deplasare, la
Iaşi, echipa locală ACS Penici-
lina, care ocupa locul 9 cu 6
puncte.

După ce primul set a fost ad-
judecat de gazde cu 25 : 21, fe-
tele noastre s-au mobilizat
exemplar şi au reuşit să obţină
victoria cu 3 : 1, după ce au câş-
tigat următoarele seturi cu 25 :
18, 25 : 20 şi 25 : 15.

În urma acestui rezultat CSM
Lugoj şi-a consolidat poziţia a
8-a în clasamentul Diviziei A1
feminin, acumulând 16 puncte,
cu 5 victorii şi 7 înfrângeri, se-
taveraj 20 : 24.

În cadrul etapei a XIV-a,
sâmbătă, 28 ianuarie, CSM
Lugoj va întâlni pe teren pro-
priu, în Sala Ioan Kunst Gher-
mănescu, U. Cluj, ocupanta
ultimului loc în clasamentul Di-
viziei A1.

Tiberiu Olteanu

VOLEIBALISTELE LUGOJENCE
AU OBŢINUT NOI VICTORII 

În primul an de la înfiinţare,
poliţiştii locali au încheiat 1.121
procese verbale şi au aplicat 41
de sancţiuni compelentare, con-
stând în suspendarea activutăţii
unor firme. Cunatumul total al
amenzilor se ridică la 134.161
lei. La legea 61/1991 au fost
date 10 avertismente şi 70 de
amenzi, în timp ce poliţiştii din
Compartimentul Comercial au
încheiat 63 de procese verbale.
Pentru încălcarea legislaţiei pri-
vind traficul greu în municipiu,
au fost date 287 de avertismente
şi 57 de amenzi, în timp pentru
nerespectarea curăţeniei poliţi-
ştii locali au dat 25 de avertis-
mente şi 100 de amenzi. 

Tot în anul 2012, poliţiştii lo-
cali au soluţionat sesizările lu-
gojenilor. În total, la telverde au
fost înregistrate 83 de sesizări,
la telefonul dispeceratului s-au

preluat 142 de apeluri, iar alţii
33 de cetăţeni au întocmit sesi-
zări scrise. 

Şase procese verbale întoc-
mite de poliţişti au fost contes-

tate în instanţă, însă într-un sin-
gur caz sentinţa a fost transfor-
mată din amendă în
avertisment. 

Florin Dumitru

După nouă luni de activitate, 
Poliţia Locală îşi face bilanţul


