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Primarul Francisc Boldea s-a întâlnit la sfârşitul
lunii ianuarie cu personalul Grupului Şcolar „Ştefan
Odobleja”. Cu acest prilej, şeful executivului a pro-
pus trei variante: comasarea cu Colegiul Tehnic
„Valeriu Branişte” şi deplasarea cadrelor didactice
şi a elevilor la acesta din urmă, comasare doar ad-
ministrativă cu menţinerea actualelor spaţii, respec-
tiv menţinerea situaţiei actuale, fără nicio
modificare. În urma discuţiilor, toţi cei prezenţi au
adoptat prima variantă: „Contabilul şef al instituţiei
a prezentat situaţia financiară pe acest an, de unde
rezultă că doar 50.000 lei din bugetul actual sunt
prevăzuţi pentru cheltuieli de întreţinere, bani care
ajung pentru două luni. În acelaşi timp, fondurile
alocate pentru salarii ar ajunge pentru 7-8 luni. Aşa-
dar, oamenii au conştientizat că în această situaţie
singura soluţie viabilă este comasarea cu Colegiul
Tehnic „Valeriu Branişte” şi mutarea lor mai
aproape de oraş, unde ar fi mult mai atractivi pentru
elevi”, a subliniat domnul primar. În concluzie, s-a
stabilit ca toate cadrele să revină din concediu până
în data de 25 august, atunci când va începe mutarea
propriu-zisă. Marea majoritate a personalului va fi
mutat la noua locaţie, în timp ce personalul de pază
va rămâne în locaţia actuală, acolo unde va fi mutat
Serviciul Sere şi Spaţii Verzi. 

În ceea ce priveşte Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 3,
aceasta va fuziona doar administrativ cu Colegiul
Naţional „Iulia Hasdeu”.

Andreea Mărgineanţu

Lugojul va avea
o bază de agre-
ment asemănă-
toare celor din
Ungaria
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Măsuri pentru
eficientizarea 

învăţământului
lugojean

Primarul Lugojului şi-a exprimat intenţia de a
organiza o serie de dezbateri publice cu toate
asociaţiile de proprietari din cartierele de blocuri:
„Pe lângă cele 70 de blocuri cuprinse în progra-
mul de reabilitare termică, intenţionez să iniţiez
un proiect de hotărâre care să prevadă scutirea
de la plata impozitului, pe o perioadă de şapte
ani, pentru proprietarii apartamentelor care exe-
cută lucrări de reabilitare termică pe propria chel-
tuială. Această reducere se va acorda în baza
procesului-verbal de recepţie prin care se con-
stată realizarea măsurilor de intervenţie recoman-
date de către auditorul energetic. Având în vedere
prevederile Codului Fiscal şi cele ale Codului de
Procedură Fiscală, voi propune acordarea acestei
facilităţi începând cu data de 1 ianuarie a anului
calendaristic următor celui în care sunt realizate
lucrările de reabilitare termică. Practic, aşteptăm
să vedem dacă guvernul va aloca în primăvară
noi fonduri pentru reabilitarea termică. În cazul
în care acest lucru nu se va întâmpla, preferăm
să scădem încasările la impozite, dacă astfel vom
avea în Lugoj blocuri mai eficiente energetic, dar
şi mai frumoase”. 

Acelaşi proiect urmează să fie extins şi pentru
restul imobilelor din oraş, ceea ce ar duce la o
îmbunătăţire vizibilă a imaginii municipiului. 

Pentru lugojeni, acest proiect este binevenit:

„Este un lucru foarte bun cred eu. Şi aşa lucrările
şi materialele sunt foarte scumpe, măcar ne re-
cuperăm o parte din bani. Eu unul aş fi de acord
cu asta”, ne-a declarat Ioan S., locatar într-unul
din  blocurile din cartierul Ştrand. „Deşi nu am
bani în momentul acesta pentru reabilitarea apar-

tamentului, sunt dispusă să apelez la un credit.
Investiţia s-ar recupera pe de o parte din factura
la gaz, pe de altă parte din scutirea de impozit.
În plus, şi blocul ar arăta mult mai bine”, este de
părere şi Amalia G, din cartierul Micro III.

Andreea Mărgineanţu

Scutiri de la impozit pentru
lugojenii care îşi 
reabilitează 
locuinţele
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Căminul pentru persoane vârstnice din ca-
drul Complexului de servicii pentru persoane
vârstnice „Sf. Nicolae” are ca obiect de acti-
vitate asistenţa socio-medicală pentru per-
soane vârstnice. În activitatea pe care o
desfăşoară îndeplineşte în principal următoa-
rele atribuţii: asigură cazarea completă şi în-
grijirea corporală pentru asistaţi; prepară şi
distribuie zilnic hrana pentru asistaţi; supra-
veghează starea de sănătate a personalului
asistat şi asigură asistenţa medicală necesară;
organizează activităţi cultural-educative şi
asigură asistenţa religioasă a persoanelor
asistate, precum şi alte activităţi în beneficiul
asistaţilor.

Ca principale obiective ale căminului au
fost stabilite: asigurarea îngrijirii optime
pentru persoanele vârstnice, oferindu-le ma-
ximul posibil de autonomie şi siguranţă; ofe-
rirea condiţiilor de îngrijire care să respecte
identitatea, integritatea şi demnitatea persoa-
nei vârstnice; menţinerea sau ameliorarea ca-
pacităţilor fizice şi intelectuale ale
persoanelor vârstnice; stimularea participării
persoanelor vârstnice la viaţa socială; facili-
tarea şi încurajarea legăturilor interumane,
inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
asigurarea supravegherii şi îngrijirii medi-
cale necesare, potrivit reglementărilor pri-
vind asigurările sociale de sănătate;
prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de
procesul de îmbătrânire.

În Căminul pentru persoane vârstnice se
internează, la cerere, persoane vârstnice
(care au împlinit vârsta legală de pensio-
nare), care au nevoie de ocrotire, în limita lo-
curilor disponibile în următoarea prioritate:

persoane fără venituri, lipsite de familie şi
care nu au posibilităţi proprii de îngrijire; 

pensionari şi beneficiari de ajutor social
cu posibilităţi de acoperire parţială, din ve-
nituri proprii, a cheltuielilor ce se fac pentru
întreţinerea lor, dar au susţinători legali care
îşi asumă în scris obligaţia de a suporta di-
ferenţa din contribuţia integrală de întreţi-
nere;

pensionari cu posibilitatea de plată inte-
grală a contribuţiei de întreţinere, lipsiţi de
familie şi care nu au posibilităţi proprii de
îngrijire; 

pensionari cu posibilităţi de plată şi cu fa-
milie, cărora nu li se poate acorda îngrijirea
în familie; 

cei care, deşi au posibilităţi de a fi îngrijiţi
în familie, doresc să se interneze, din diverse
alte motive şi au venituri suficiente ei şi sus-
ţinătorii legali de a acoperi integral costul în-
treţinerii. 

În această instituţie rezidenţială aflată în
subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară nu pot fi internate persoanele
care nu se pot autoservi, cei cu afecţiuni psi-
hice, cei cu afecţiuni cronice care i-ar imobi-
liza la pat, persoane cu tulburări de
comportament care ar periclita buna desfă-
şurare a activităţii sociale în unitate. Persoa-
nele a căror stare de sănătate se deteriorează
pe parcursul internării, prin dobândirea unei
afecţiuni care le fac incompatibilă şederea
într-un asemenea tip de colectivitate, vor fi
transferate în unităţi de profil specializate.

Cererile pentru internarea persoanelor vâr-
stince în Cămin se depun la Serviciul de
Asistenţă Socială Specializată, din cadrul Di-
recţiei de Asistenţă Socială Comunitară, din
Piaţa Victoriei, nr. 4, cam. 11, şi trebuie să
fie însoţite de:

decizia de pensionare şi cupon de pensie,
în original şi copie;

act de identitate şi certificat de naştere, în
original şi copie;

adeverinţă de la medicul pneumolog/fti-
ziolog cu precizarea dacă se regăsesc în RE-
GISTRUL DE EVIDENŢĂ SPECIALĂ A
BOLNAVILOR pentru persoanele aflate în
supraveghere (purtători de leziuni fibroase
hiperergice) care fac chimioprofilaxie sau
care au fost înregistrate vreodată cu tubercu-
loză;

aviz epidemiologic de la medicul de fami-
lie; antigen HBS; Glicemie; VDRL;

adeverinţă de la medicul de familie din
care să rezulte că nu suferă de boli infecto-
contagioase;

adeverinţă de la medicul specialist, din
care să rezulte că nu suferă de boli psihice;

contract de închiriere/comodat a imobilu-
lui de domiciliu şi extras CF, în original şi
copie;

declaraţie că nu are rude obligate la între-
ţinere; dacă persoanele obligate la întreţi-
nere, se menţionează motivul pentru care
acestea nu pot îngriji persoana vârstnică şi
acte doveditoare ale veniturilor (adeverinţă)
realizate de cel obligat la întreţinere;

declaraţie notarială că nu este beneficiar
al unui contract de întreţinere sau vânzare-
cumpărare cu clauză de întreţinere;

adeverinţă de la administraţia financiară
din care să rezulte venitul realizat;

adeverinţă de venit agricol.
Maria Elena Stămurean

Internarea în Căminul pentru persoane vârstnice
din cadrul complexului „Sf. Nicolae”

Conform Legii nr. 292 din 20
decembrie 2011 a asistentei
sociale, din 2012 toate pres-

taţiile sociale se raportează la Indi-
catorul Social de Referinţă, iar pe
măsură ce legile subsecvente ale
noului Cod al Asistenţei Sociale
intră în vigoare, actualele 54 de
prestaţii vor fi reduse la 9 tipuri de
alocaţii, indemnizaţii şi facilităţi.
Principalele modificări vizează:

Venitul minim de inserţie – se instituie prin uni-
ficarea actualului venit minim garantat, a alocaţiei
pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru în-
călzirea locuinţei. Se aplică din 2013;

Alocaţia de stat pentru copii – se menţine la cu-
antumul actual;

Alocaţia de plasament – se menţine la cuantu-
mul actual;

Indemnizaţii, stimulente şi ajutoare creştere
copil – se menţin din prestaţiile actuale care pri-
vesc indemnizaţia pentru creşterea copiilor şi sti-
mulent lunar (OUG. Nr.111/2010) şi cele 7 tipuri
de indemnizaţii şi ajutoare care se acordă persoa-

nelor care au în îngrijire copii cu handicap 0-7 ani
acordate în baza Legii nr.448/2006;

Indemnizaţii persoane cu nevoi speciale – se in-
stituie din 2013 la modificarea Legii nr.448/2006;

Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA – se
menţine la cuantumul actual;

Ajutor pentru persoane refugiate – se menţine
la cuantumul actual;

Ajutorul de urgenţă – se menţine la cuantumul
actual şi va cuprinde inclusiv ajutoarele financiare
şi cele pentru tratamente în străinătate;

Facilităţi – se menţin la cuantumul actual, res-
pectiv contribuţiile de asigurări de sănătate (bene-
ficiari de VMG şi de indemnizaţie pentru creşterea
copilului), transport persoane cu dizabilităţi, sub-
venţionare dobânzi credite pentru persoane cu di-
zabilităţi.

Conform unor precizări ale Ministerului Mun-
cii, beneficiarii de venit minim garantat, alocaţia
de susţinere a familiei şi indemnizaţia de creştere
a copilului, care nu îşi plătesc taxele şi impozitele
locale, pot fi suspendaţi din plată pe perioadă de
până la 5 luni. Aceştia reintră în plată în momentul
în care fac dovada achitării taxelor şi impozitelor
locale, urmând să primească şi suma cuvenită pe
perioada suspendării. De precizat că nu sunt vizaţi
beneficiarii de alocaţii de stat pentru copii.

Maria Elena Stămurean

Noi reglementări în materia prestaţiilor sociale
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Municipalitatea a finalizat
proiectul noului bazin acoperit
din Lugoj. Acesta va fi ampla-
sat în zona Ştrand, o locaţie
centrală şi foarte potrivită în
acest scop. În următoarele două
săptămâni va demara şi proce-
dura de achiziţie, astfel ca lu-
crările să fie finalizate până la
sfârşitul lunii noiembrie. 

Noua bază de agrement va
cuprinde patru jacuzzi, două
saune (una umedă şi una tur-
cească), un bazin  pentru copii
(8x5,6 m), un bazin pentru
adulţi (25x12 m) şi un bazine
de relaxare (14x4 m). Vor fi
amenajate, de asemenea, ve-
stiare, grupuri sanitare, duşuri,
spaţiu tehnic, precum şi o terasă
destinată alimentaţiei publice.

Suprafaţă totală a bazei este de
45x25 m. Valoarea totală a in-
vestiţiei se ridică la suma de 3,2
milioane lei.

Cei mai mulţi dintre lugojeni
sunt încântaţi de acest proiect:
„În sfârşit, nu mai trebuie să
mergem până în Ungaria să ne
bucurăm de câteva ore de rela-
xare! Să nu mai spun de copii,
care ar fi mai mult decât încân-
taţi. E foarte bine!”, ne-a spus
Marian S. (34 ani). „E extraor-
dinar, m-aş bucura foarte mult
să pot merge la un bazin acope-
rit. Înotul este sportul meu pre-
ferat dar până acum nu îl
puteam practica decât vara”,
este de părere şi Gabriel O. (22
ani). 

Andreea Mărgineanţu

Lugojul va avea o bază de agrement
asemănătoare celor din Ungaria

Raportul de activi-
tate al Primarului

pe anul 2011
Primarul Municipiului şi-a prezentat recent raportul de activi-

tate pe anul 2011: „Într-o grafică de excepţie, am întocmit raportul
pe anul trecut, structurat pe principalele capitole din administraţia
publică locală. De asemenea, în prezent se lucrează la întocmirea
raportului meu pe patru ani, pentru a evidenţia realizările din acest
mandat, comparativ cu promisiunile electorale pe care le-am făcut
lugojenilor”, a subliniat edilul şef. Raportul de activitate al pri-
marului municipiului poate fi consultat pe pagina de internet a
Primăriei – www.primarialugoj.ro sau pe site-ul www.lugojul.ro.

Aurel Jurubiţă

Municipalitatea lugojeană
poartă în prezent o serie de tra-
tative cu reprezentanţii firmei
Kaufland, în vederea deschide-
rii unui nou supermarket în ora-
şul nostru. „Reprezentantul
acestei firme ne-a adresat o pro-
punere, care va fi analizată în
cadrul şedinţei ordinare a Con-
siliului Local Municipal. Este
vorba despre o ofertă intere-
santă, constând în construirea în
mod gratuit în municipiu a unui
stadion cu o capacitate de 7.400
de locuri, dintre care 3.400 în
zona principală. Stadionul ar fi
prevăzut cu teren de atletism pe
şase piste, teren de fotbal până

la Divizia B, vestiare moderne,
sistem de nocturnă, după mode-
lul Stadio- nului CFR Cluj. Ca
locaţie, avem în vedere zona
fostului Baze Hipice, în preajma
lacului care va fi amenajat aici.
Este o investiţie de proporţii, pe
care noi nu ne-o putem permite.
Termenul de execuţie ar fi de
trei luni de zile”. În schimb, Pri-
măria ar urma să pună la dispo-
ziţia firmei Kaufland Terenul 1
din incinta Stadionului Munici-
pal. Aici se va construi noul su-
permarket, care va oferi
lugojenilor circa 100 noi locuri
de muncă. 

Andreea Mărgineanţu

Kaufland vrea să facă
un stadion la Lugoj

Având în vedere condiţiile
meteorologice şi avertismentele
de cod galben din prima jumă-
tate a lunii, şeful executivului
local a iniţiat mai multe întru-
niri ale Comandamentului de
iarnă. La aceste întâlniri au fost
invitaţi să participe Florin Voi-
chescu, directorul Spitalului
Municipal, Angelica Uscat, di-
rector al Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară, respectiv
Forin Dumitru, şeful Poliţiei
Locale. „Am discutat despre si-
tuaţia persoanelor fără adăpost
de pe raza municipiului, în
număr de 27. Dintre acestea, 6
sunt lugojeni, iar restul sunt în
majoritate din Moldova. De alt-
fel, noi am mai încercat să
transportăm aceste persoane în
localitatea de domiciliu, dar, în
timp foarte scurt, acestea au re-
venit la Lugoj”, a precizat pri-
marul Francisc Boldea. 

În condiţiile temperaturilor
foarte scăzute din prima jumă-
tate a lunii, au fost stabilite trei
adăposturi pentru aceste per-
soane. Adăpostul principal este

la Spitalul Municipal, pe partea
stângă, unde au fost puse la dis-
poziţie două încăperi. „În acest
sens, am solicitat conducerii
spitalului să pună la dispoziţia
acestor oameni ceai cald şi
mâncare. În noaptea de 30 spre
31 ianuarie, 15 persoane fără
adăpost au fost la spital, iar res-
tul la Gara Municipiului. Vreau
să subliniez că întâmpinăm
mari greutăţi în ceea ce priveşte
strângerea acestor persoane din
oraş, întrucât marea lor majori-
tate nu doresc să îşi părăsească
adăposturile temporare, de
teama să nu le piardă. Prin ur-
mare, am decis ca toţi să fie
transportaţi la spital, eventual,
în lipsă de spaţiu, la Centrul de
Bătrâni de pe strada Anişoara
Odeanu. În acest scop, am în-
sărcinat Poliţia Locală cu strân-
gerea persoanelor de pe străzi,
în timp ce Spitalul şi Direcţia
de Asistenţă Socială sunt res-
ponsabile de găzduirea lor”, a
declarat şeful executivului
local.

Andreea Mărgineanţu

Adăpost pentru
oamenii străzii

Lucrări oprite la
Staţia de Epurare
Din pricina condiţiilor meteorologice din ultima perioadă, au-

torităţile locale au fost nevoite să suspende desfăşurarea lucră-
rilor la Staţia de Epurare a Municipiului. „Am primit o
înştiinţare de la Inspectoratul de Stat în Construcţii prin care ni
se interzice continuarea lucrărilor în condiţiile temperaturilor
foarte scăzute din această perioadă. Prin urmare, am stabilit un
comandament împreună cu reprezentanţii firmei Confort Izo-
metal, unde vom discuta asupra graficului de desfăşurare a lu-
crărilor”, ne-a declarat Francisc Boldea, primarul municipiului. 

Andreea Mărgineanţu

Aviz conform de la 
Inspectoratul Şcolar

Judeţean
Edilul şef a anunţat faptul că Inspectoratul Şcolar Judeţean a

acordat aviz conform pentru toate propunerile municipalităţii
referitoare la noua organizare a reţelei şcolare în anul şcolar
2012 – 2013. „M-am bucurat foarte mult, pentru că reprezen-
tanţii Inspectoratului au înţeles faptul că propunerile noastre
sunt cele mai fiabile. Noul proiect de organizare a reţelei şcolare
din municipiu va fi supus aprobării Consiliului Local Municipal
în cadrul şedinţei ordinare din data de 23 februarie”, a precizat
primarul Francisc Boldea. Andreea Mărgineanţu 

Convenţia Primăriei cu 
Hidroconstrucţia se prelun-
geşte până în martie 2013
Şeful municipalităţii lugojene a participat luni, 20 februarie,

la şedinţa tehnică cu reprezentaţii firmei Hidroconstrucţia Bu-
cureşti, care se ocupă de lucrările la reţeaua de alimentare cu
apă a municipiului Lugoj. „În acest sens, doresc să vă informez
că prin actul adiţional nr. 5 a fost prelungită convenţia dintre
Primăria Lugoj şi SC Hidroconstrucţia, privind modernizarea
reţelei de alimentare cu apă a municipiului Lugoj până în
31.12.2013. Suma alocată în acest an  pentru aceste lucrări este
de 11.000.000 lei. În această sumă sunt cuprinse lucrările de în-
chidere a celor 3 inele de alimentare cu apă a municipiului
Lugoj”, a precizat  primarul Francisc Boldea. 

În acest an lucrările de alimentare cu apă vor începe cu str.
Caransebeşului după care vor continua cu Stadion I şi III.

Liviu Savescu
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În primăvara anului
2008,  reputatului chi-
rurg Vladimir Fluture i

s-a decernat TITLUL DE
CETĂŢEAN DE ONOARE
AL MUNICIPIULUI
LUGOJ pentru vasta activi-
tate în domeniul chirurgiei.

Vladimir Fluture s-a născut pe 16 de-
cembrie 1938 la Galaţi şi a absolvit Liceul
“Coriolan Brediceanu” din Lugoj cu nota
10 şi diploma de merit. În anul 1961 a ab-
solvit Facultatea de Medicină şi Farmacie
din Timişoara. A făcut parte în anul 1980
din echipa care a efectuat primul transplant
renal de la cadavru donator în ţara noastră.
În calitate de şef de secţie la Clinica de Chi-
rurgie Generală a Spitalului Municipal Ti-
mişoara, din 1989, a introdus Serviciul de
Urgenţă cu linie de gardă permanentă, apoi
Compartimentul de Politraumatologie, unul
dintre primele de acest gen din ţară. 

Vastei activităţi în domeniul profesional

i s-a adăugat una didactică. Vladimir Flu-
ture este doctor în ştiinţe medicale din anul
1970 şi membru titular al Academiei de Şti-
inţe Medicale din România din anul 1994.
A efectuat numeroase stagii pentru docu-
mentare şi specializare la universităţi şi cli-
nici de prestigiu din străinătate. Din anul
1992 şi până în prezent este Preşedintele

Societăţii de Chirurgie Timişoara. A avut o
bogată activitate ştiinţifică concretizată prin
publicarea a numeroase lucrări şi obţinerea
a două brevete de invenţie. Pe plan interna-
ţional, a activat ca  membru al Societăţii In-
ternaţionale de Chirurgie din Basel, în
perioada 1996 – 2005.

Ramona Ţăranu

Cetăţeni de Onoare ai Lugojului
Profesorul universitar doctor Vladimir Fluture

Ziua de 7 februarie a fiecărui
an este proclamată Ziua Sigu-
ranţei pe Internet – Safer Inter-
net – şi este un eveniment de
anvergură europeană, care se
desfăşoară sub egida reţelei eu-
ropene “INSAFE” – European
Safer Internet Network în ca-
drul programului Safer Internet
Plus al Comisiei Europene.
Ziua Siguranţei pe Internet –
Safer Internet – este sărbatorită
în aproximativ 65 de ţări din în-
treaga lume. 

Şi la serviciul BIBLIONET
din cadrul Bibliotecii Munici-
pale Lugoj, Ziua Siguranţei pe
Internet – Safer Internet – s-a
sărbătorit, bineînţeles, în data
de 7 februarie 2012. Tema aces-
tei ediţii – o temă comună cu
toate instituţiile de învăţământ
lugojene, partenere cu Biblio-
teca Municipală Lugoj – a fost:
“Să descoperim lumea digitală
împreună! Conexiune între ge-
neraţii.

Ca scop principal, Ziua Si-

guranţei pe Internet promo-
vează utilizarea într-un mod
mai sigur şi mai responsabil a
tehnologiei on-line, făcând re-
ferire la utilizarea tuturor mij-
loacelor de comunicare on-line
(poşta electronică: yahoo e-
mail, g-mail; reţelele de socia-
lizere: FaceBook, YouTobe,
Twitter, Linkedin; softuri de
chat:  Skipe, Yahoo Messenger;
telefoanele mobile), mai ales de
către copii şi adolescenţi.

Prin promovarea Zilei Sigu-
ranţei pe Internet se urmăreşte
conştientizarea cu precădere a
copiilor, a adolescenţilor şi a în-
cepătorilor în dezlegarea taine-
lor Internetului asupra
pericolelor navigării nesuprave-
gheate (în cazul copiilor şi a
adolescenţilor) şi neprotejate pe
Internet. 

Cu ocazia Zilei Siguranţei pe
Internet – Safer Internet – la
serviciul BIBLIONET din ca-
drul Bibliotecii Municipale
Lugoj au avut loc o serie de ma-

nifestări, la care au participat
elevi ai Şcolii Nr. 4 din Lugoj,
clasa a IV-a B –  coordonaţi de
prof. Pauliş Vasile Alexandru –
şi participat elevi ai Şcolii de
Arte Frumoase “Filaret Barbu”
din Lugoj, clasa a VI-a –  coor-
donaţi de prof. Dorin Murariu.

Pe lângă utilizarea instru-
mentelor TIC, care sunt uşor de
înţeles şi de folosit, sunt nepe-
riculose şi sunt specifice vârstei
lor (Paint, Word, PowerPoint,
Excel), un reprezentant al Poli-
ţiei Lugoj, directoarea Bibliote-
cii Municipale Lugoj –
Henrieta Szabo –, responsabila
serviciului BIBLIONET din
cadrul Bibliotecii Municipale
Lugoj – Adriana Weimer – şi
profesorii responsabili prezenţi
Pauliş Vasile Alexandru şi
Dorin Murariu – le-au explicat
copiilor de ce este extrem de
importantă prudenţa maximă în
utilizarea tuturor mijloacelor de
comunicare on-line (yahoo e-
mail, g-mail, FaceBook, You-

Tobe, Twitter, LinkedIn, Skipe,
Yahoo Messenger, telefoane
mobile). 

Ca experiment de comuni-
care prin Internet, elevii clasei
a IV-a B de la Şcoala cu cl. I-
VIII Nr. 4 Lugoj (coordonaţi de
prof. Pauliş Vasile Alexandru)
au folosit calculatoarele servi-
ciului BIBLIONET din cadrul
Bibliotecii Municipale Lugoj,
stabilind o legătură on-line cu
calculatoarele Şcolii cu cl. I-
VIII Nr. 4 Lugoj, prin elevii
clasei a III-a A (coordonaţi de
prof. Iuliana Buzatu), apelându-
se prin Yahoo Messenger şi prin
yahoo mail; prin acest exerciţiu,
elevii au demonstrat că sunt
conştienti de pericolele Interne-
tului şi vor da accept doar ade-
văraţilor prieteni!

Tot cu ocazia Zilei Siguranţei
pe Internet, elevii clasei a IV-a
B de la Şcoala cu cl. I-VIII Nr.
4 Lugoj au citit basmul „Pădu-
rea Nesfârşită” pe site-ul
http://www.safernet.ro/; basmul
ilustrează povestea unui băiat
de 9 ani, Nicuşor, care învaţă
cum să folosească computerul
şi e-mail-ul. De aici, s-au des-
prins regulile esenţiale care tre-
buie respectate în cazul folosirii
Internetului de către copii şi
adolescenţi: să ceară permisiu-
nea părinţilor înainte de a folosi
computerul; să păstreze paro-
lele secrete; să deschidă numai
e-mail-urile de la oamenii pe
care îi cunosc; să vorbească în-
totdeauna cu părinţii dacă apar
probleme necunoscute; să nu îşi
spună numele sau adresa pe In-
ternet; să stabilească împreună
cu părinţii ce pagini pot vizita
pe Internet.

Adriana Weimer

Ziua Siguranţei pe Internet

Miercuri, 15 februarie, în
sala de consiliu a Teatrului
Municipal „Traian Groza-
vescu” a avut loc manifestarea
comemorativă ocazionată de
împlinirea a 85 de ani de la
moartea tenorului Traian Gro-
zavescu. Continuând seria ac-
ţiunilor de istorie locală prin
care sunt expuse elevilor dife-

ritele evenimente de impor-
tanţă deosebită desfăşurate în
oraşul de pe Timiş sau în apro-
piere, precum şi aspecte din
viaţa personalităţilor locale
despre care manualele de isto-
rie nu amintesc, Muzeul de Is-
torie, Etnografie şi Artă
Plastică, în colaborare cu Co-
legiul Naţional „Iulia Hasdeu”
şi Şcoala de Arte Frumoase
„Filaret Barbu”, l-au omagiat
printr-o amplă manifestare pe
marele tenor lugojean Traian
Grozavescu.

Manifestările de istorie lo-
cală, iniţiate de muzeul lugo-
jean în urmă cu câţiva ani, iar
acum permanentizate, vin să
completeze un vid informaţio-
nal al elevilor de liceu, şi nu
numai, pentru ca aceştia,
atunci când vor urma să pără-
sească băncile şcolii, să po-
sede un bagaj de cunoştinţe
despre oraşul în care s-au năs-
cut sau în care s-au format şi
despre reprezentanţii săi de
seamă.

Alături de publicul
lugojean, la manifes-
tare au participat şi
două clase a XI-a din
partea Colegiului Na-
ţional „Iulia Has-
deu”, coordonate de
profesorul Horaţiu
Suciu, care în deschi-
derea manifestării a
subliniat importanţa
orelor de istorie lo-
cală şi necesitatea
acestora.

Directorul muzeu-
lui, Răzvan Pinca, a
prezentat o scurtă şi
concisă biografie a
tenorului lugojean,
iar medicul Dan Tra-

ian Demeter, nepotul lui Tra-
ian Grozavescu, a relatat o
serie de aspecte din viaţa artis-
tică şi privată a bunicului său.
Profesorul Stan Constantin de
la Şcoala de Arte Frumoase
„Filaret Barbu” a expus o
serie de documente inedite din
corespondenţă purtată de Tra-
ian Grozavescu, precum şi co-

respondenţă cu privire la
familia acestuia, din 1939,
dintre George Dobrin şi Camil
Petrescu. În final, scriitorul şi
jurnalistul Cristian Ghinea a
făcut o prezentare a interviului
cu doamna Mira Demeter
Grozăvescu, fiica tenorului,
realizat în urmă cu câţiva ani.
Totodată, Cristian Ghinea s-a
adresat elevilor prezenţi, spu-
nându-le că au toate motivele
să fie mândri că sunt lugojeni,
exemplificând reuşitele re-
cente ale unor lugojeni plecaţi
din ţară care au devenit puncte
de referinţă pentru comunită-
ţile de adopţie din întreaga
lume. Manifestarea a fost
completată cu doi elevi ai
Şcolii de Arte Frumoase care
au susţinut un moment artistic
instrumental-vocal şi de expo-
ziţia de fotografie şi obiecte
personale ce au aparţinut lui
Traian Grosavescu, organizată
de muzeul lugojean.

Răzvan Pinca

In memoriam 
Traian Grozavescu
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Duminică, 5 februarie, prima
ediţie a „Carnavalului pe
gheaţă” a adunat la patinoarul
din Parcul George Enescu zeci
de copii deghizaţi în prinţese,
piraţi, pitici, pisicuţe sau spiri-

duşi. În ciuda temperaturilor
mult sub zero grade, copiii şi-au
îmbrăcat costumele „de scenă”
şi, însoţiţi de părinţi, bunici sau
prieteni, au luat cu asalt pati-
noarul din Lugoj. Muzica antre-

nantă şi veselia de pe ring au în-
călzit atmosfera şi au făcut din
prima ediţie a „Carnavalului pe
gheaţă” un adevărat succes.
Evenimentul, organizat de Pri-
măria Municipiului Lugoj, a în-

cheiat cele două luni în care lu-
gojenii au putut patina în Parcul
George Enescu. „Mă bucur să
văd atâta entuziasm din partea
copiilor. Toţi au fost încântaţi să
poată patina în oraşul nostru şi
cred că prezenţa numeroasă din
aceste două luni este primul
semn că această iniţiativă a fost
apreciată de lugojeni. Nu am
vrut să ne despăr- ţim de pati-
noar fără să oferim încă un pri-
lej copiilor de a se bucura de
acest frumos sport”, a declarat
domnul primar Francisc Boldea
în deschiderea Carnavalului. 

Timp de aproape două ore,
copiii au defilat pe patine şi au
dansat în faţa juriului. La final,
toţi cei prezenţi au fost recom-
pensaţi de către organizatori cu
diplome şi dulciuri.

După spectacolul oferit de
micuţi, toţi lugojenii pasionaţi
de acest patinaj au fost invitaţi
pe ring, accesul fiind gratuit.

Andreea Mărgineanţu

Explozie de culoare şi vese-
lie pe patinoarul din Lugoj Iubitori de dragoste şi de

frumos, lugojenii respectă tra-
diţia de a întâmpina anotim-
pul primăverii cu  mii de
mărţişoare oferite celor dragi.
A demonstrat acest lucru fap-
tul că, în fiecare an, zeci de
comercianţi ambulanţi  din
toate colţurile ţării vor sa-şi
vândă produsele în oraşul
nostru. Primăria Municipiului
Lugoj eliberează aprobări
celor care doresc să comercia-
lizeze mărţişoare, până în pre-
zent fiind înregistrate nu mai
puţin de 48 de cereri, iar nu-
mărul lor continuă să crească.

Pentru a obţine un ampla-
sament, comercianţii de măr-
ţişoare trebuie să se prezinte
la sediul Primăriei, Comparti-
mentul Relaţii cu Publicul,
pentru a completa o cerere şi
a depune actele necesare
(Certificatul de înregistrare,
Certificatul constatator). În
cazul în care solicitantul nu
este persoană autorizată,

acesta trebuie să solicite o im-
punere la Direcţia Finanţelor
Publice. Termenul pentru so-
luţionarea cererilor este de
minim 3 zile lucrătoare. Taxa
pentru ocuparea domeniului
public este de 2 lei/mp/zi pen-
tru spaţii mai mici de 5 mp,
respectiv 1 leu/mp/zi în cazul
spaţiilor mai mari de 5 mp. 

Locaţiile stabilite de muni-
cipalitate pentru comercianţii
ambulanţi sunt în zona Casei
de Cultură a Sindicatelor, pe
malul Timişului, respectiv în
zona intersecţiei Unic.

Ileana Kristof

Mărţişoare pentru
lugojeni 

Propuneri de proiecte româno-franceze
Asociaţia de Prietenie Orléans-Lugoj aşteaptă şi în acest an pro-

puneri de proiecte - sociale sau culturale - care să fie realizate îm-
preună cu Asociaţia Francofilă Lugoj-Orléans şi instituţii lugojene,
în limita posibilităţilor financiare ale asociaţiei franceze. Pe această
cale, Primăria Municipiului Lugoj adresează unităţilor de învăţă-
mânt, organizaţiilor nonguvernamentale şi altor instituţii interesate
rugămintea de a veni cât mai urgent cu propuneri de proiecte, ur-
mând ca acestea sa fie discutate ulterior cu membrii asociaţiei fran-
ceze. Propunerile de proiecte - redactate şi traduse în limba
franceză - vor fi depuse la Casa Franceză din cadrul Bibliotecii
Municipale Lugoj, atât în suport tipărit cât şi electronic, până în
data de 16 martie 2012. Valoarea unui proiect este cuprinsă între
1.000 şi 1.500 Euro. Raoul Rusalin

Lugojul a intrat Asociaţia Oraşelor şi
Regiunilor Istorice din Europa

Primarul Francisc Boldea a primit recent confirmarea privind
înscrierea Municipiului Lugoj în Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor
Istorice din Europa: „Cu bucurie vă anunţ că am primit confirma-
rea înscrierii în acest organism, alături de invitaţia venită din partea
domnului Brian Smith, secretarul general al asociaţiei, de a parti-
cipa la următorul eveniment care se va desfăşura la nivelul aso-
ciaţiei”, a precizat edilul şef. Andreea Mărgineanţu

Acces gratuit la patinoar
Şeful municipalităţii lugojene a realizat recent analiza finală a

activităţii desfăşurate la patinoarul din Parcul „George Enescu”:
„Împreună cu Serviciul Public de Întreţinere şi  Administrare a
Domeniului Public, Compartimentul Tehnic şi Poliţia Locală am
făcut o analiză a activităţii de la patinoar. Aşa cum am precizat,
contractul de închiriere a patinoarului s-a finalizat duminică, 5 fe-
bruarie. Pe parcursul celor două luni, s-au vândut bilete în valoare
de peste 100 mii lei, lucru care ne-a permis să oferim două zile de
acces gratuit pe patinoar. De asemenea, în perioada 8 – 21 februa-
rie, a fost permis accesul pe gheaţă între orele 18.00-21.00. Atât
intrarea cât şi închirierea patinelor au fost gratuite”. Acest lucru a
fost posibil ca urmare a discuţiei purtate de edilul şef cu reprezen-
tanţii firmei care a închiriat patinoarul, motivul fiind faptul că nu
a fost posibilă demontarea patinoarului decât prin dezgheţare.
După demontarea patinoarului, administraţia locală va trece la rea-
menajarea celor două terenuri din Parcul George Enescu.

Andreea Mărgineanţu

15.000 de hărţi pliante
vor ajunge la Lugoj

Municipalitatea lugojeană a finalizat recent proiectul privind
editarea a 15.000 de hărţi pliante, respectiv a 200 de hărţi desfă-
şurate ale Lugojului. Proiectul a fost demarat în urmă cu exact un
an, atunci când domnul primar declara într-o conferinţă de presă:
„Am purtat o serie de discuţii cu reprezentanţii firmei austriece
Schubert Franzke, respectiv cu domnul Josef Sheibenreif, preşe-
dintele firmei, şi domnul Cristian Indreica, director general al fir-
mei, în vederea semnării unei convenţii de colaborare, în virtutea
căreia firma va dona municipiului, în trei etape, câte 5.000 hărţi
pliante şi 200 hărţi desfăşurate ale Lugojului. De asemenea, firma
austriacă va executa un panou informativ care va fi amplasat în
apropierea Primăriei. Reprezentanţii firmei vor lua legătura cu
agenţii comerciali din oraş pentru ca, pe baza publicităţii, să asi-
gure costurile necesare editării hărţilor. Peste 60 de localităţi din
România au încheiat deja asemenea convenţii”. Între timp, proiec-
tul a fost pus în practică, astfel că în următoarele zile firma aus-
triacă va preda municipalităţii prima serie de 5.000 de hărţi.
Următorul pas va fi deschiderea într-una din vămile de la capătul
Podului de Fier a unui punct turistic unde se vor comercializa su-
veniruri. Liviu Savescu

Şef nou la SPAIDP
Şeful executivului local a adoptat recent o serie de măsuri pentru

eficientizarea activităţii din cadrul Primăriei Municipiului: „În
acest scop, la conducerea Serviciului Public pentru Administrarea
şi Întreţinerea Domeniului Public, în locul domnului ing. Ştefan
Tonino a fost numit, pe perioadă determinată, domnul ing. Tiberiu
Olteanu. În urma discuţiilor purtate cu funcţionarii din cadrul Ser-
viciului, noul şef va prezenta, în cel mai scurt timp, un program
de lucru mai eficient”.

Andreea Mărgineanţu

Proiectul „Banat Sun 4
All” a fost declarat eligibil

„Banat Sun 4 All”, proiect de cooperare transfrontalieră Româ-
nia-Serbia întocmit împreună cu administraţia din localitatea Pan-
cevo, a fost declarat recent eligibil şi a intrat astfel în faza finală
de evaluare. Valoarea proiectului este de 900 mii Euro, din care
peste 220 mii Euro ar reveni Lugojului. Aceşti bani ar fi folosiţi
pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi
a Auditului Energetic în vederea instalării de panouri solare pe
şapte clădiri publice din municipiu pentru furnizarea de apă caldă.

Liviu Savescu

Clădirea Primăriei va fi
iluminată arhitectural

Municipalita-
tea lugojeană a fi-
nalizat recent
proiectul privind
iluminatul arhi-
tectural al clădirii
Primăriei. Lucră-
rile se vor desfă-
şura în perioada

martie-aprilie, astfel încât acestea să fie finalizate până în prejma
Sărbătorilor de Paşti. „Este o concepţie modernă, care utilizează
doar led-uri, ceea ce înseamnă un consum foarte redus de energie
electrică”, a subliniat primarul Francisc Boldea. În primă fază, pro-
iectul cuprinde doar partea din faţă a clădirii. Ulterior, odată cu fi-
nalizarea lucrărilor de refacere a faţadei, iluminatul arhitectural va
fi extins şi în partea din spate.

Andreea Mărgineanţu
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HCL nr. 240 din 22.12.2011 Stabilirea tarife-
lor minime de închiriere pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă şi terenuri pentru
anul 2012. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 241 din 22.12.2011 Stabilirea tarife-
lor minime de concesionare a terenurilor pentru
anul 2012.  Iniţiator: Primarul Municipiului
Lugoj

HCL nr. 242 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 466 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406460 Lugoj, nr. cadas-
tral 406460, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-lui Pralea Claudiu. Iniţiator:
Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 243 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 466 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406461 Lugoj, nr. cadas-
tral 406461, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-lui Blajovan Silviu – Ciprian.
Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 244 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406462 Lugoj, nr. cadas-
tral 406462, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-lui Todor Caius – Ioan. Iniţia-
tor: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 245 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406463 Lugoj, nr. cadas-
tral 406463, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-nei Şerban Monica Crinuţa
Melania. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 246 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în

suprafaţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406464 Lugoj, nr. cadas-
tral 406464, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-lui Balaci Dimitrie – Marius.
Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 247 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406465 Lugoj, nr. cadas-
tral 406465, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-lui Cut Mihai. Iniţiator: Pri-
marul Municipiului Lugoj

HCL nr. 248 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406466 Lugoj, nr. cadas-
tral 406466, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-lui Bunean Doru. Iniţiator:
Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 249 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406467 Lugoj, nr. cadas-
tral 406467, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-lui Sauca Vasile. Iniţiator: Pri-
marul Municipiului Lugoj

HCL nr. 250 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406468 Lugoj, nr. cadas-
tral 406468, pentru construirea unei case de
locuit, pe seama d-nei Magiaru Gabriela. Iniţia-
tor: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 251 din 22.12.2011 Aprobarea con-
cesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în
suprafaţă de 450 m.p., situat în Lugoj, str. Timi-
şorii, înscris în C.F. nr. 406469 Lugoj, nr. cadas-
tral 406469, pentru construirea unei case de

locuit, pe seama d-lui Radu Constantin – Valen-
tin. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 252 din 22.12.2011 Vânzarea către
dl. Gherghina Vasile – Viorel şi d-na Gherhina
Dorina - Mirela a terenului aferent construcţiei
dobândite prin cumpărare în temeiul Legii nr.
112/1995, situat în Lugoj, str. Bucegi, nr. 15, et.
1 ap. 6. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 253 din 22.12.2011 Vânzarea către
d-na Nicorici Cristina - Graţiela a terenului afe-
rent construcţiei dobândite prin cumpărare în te-
meiul Legii nr. 112/1995, situat în Lugoj, str.
Alexandru Vlahuţă, nr. 35, în cota de ½. Iniţiator:
Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 254 din 22.12.2011 Vânzarea către
dl. Stănămirescu Ioan a terenului aferent con-
strucţiei dobândite prin cumpărare în temeiul
Legii nr. 112/1995, situat în Lugoj, str. Alexandru
Vlahuţă, nr. 35, în cota de ½. Iniţiator: Primarul
Municipiului Lugoj

HCL nr. 255 din 22.12.2011 Aprobarea vân-
zării unor terenuri situate în municipiul Lugoj.
Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 256 din 22.12.2011 Aprobarea vân-
zării către dl. Florea Adin a terenului concesionat
în suprafaţă de 353 m.p. situat în Lugoj, Cartier
Eftimie Murgu (Balta Lată), str. G. A. Petculescu,
nr. 12, înscris în C.F. nr. 404831 Lugoj (C.F.
vechi 9554 L.R.), nr. cadastral 404831 (nr. top
vechi 9027/140). Iniţiator: Primarul Municipiului
Lugoj

HCL nr. 257 din 22.12.2011 Aprobarea vân-
zării către d-na Nevrincean Mihaela Vasilica a te-
renului concesionat în suprafaţă de 381 m.p.
situat în Lugoj, Cartier Eftimie Murgu (Balta
Lată), str. I. Maniu, nr. 39, înscris în C.F. nr.
406855 Lugoj (nr. vechi 9465 ), nr. top 9027/51.
Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 258 din 22.12.2011 Aprobarea vân-
zării unui teren în suprafaţă de 348 m.p., situat în
municipiul Lugoj, str. Buziaşului nr. 36, înscris
în C.F. nr. 406992 Lugoj (provenită din conversia
de pe hârtie a C.F. nr. 10399 L.R.), nr. top.
3132/1/1a/1;3133/b/1/1/a/1;3133/a/1/1/a/1;3134/
1/1/a/1. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 259 din 22.12.2011 Acordarea scu-
tirii de la plata dobânzilor şi majorărilor de întâr-
ziere, unor persoane fizice care au achitat integral
debitele restante, inclusiv amenzile contravenţio-
nale existente în sold. Iniţiator: Primarul Muni-
cipiului Lugoj

HCL nr. 260 din 22.12.2011 Acordarea scu-
tirii de la plata majorărilor de întârziere în cuan-
tum de 6.565 lei pentru S.C. FANFIRES S.R.L.
în cadrul schemei de ajutor de minimis aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2011.
Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 261 din 22.12.2011 Acordarea scu-
tirii de la plata majorărilor de întârziere în cuan-
tum de 90.448 lei pentru S.C.
AUTOLUGOJANA S.A. în cadrul schemei de
ajutor de minimis aprobată prin Hotărârea Con-
siliului Local nr. 111/2011. Iniţiator: Primarul
Municipiului Lugoj

HCL nr. 262 din 22.12.2011 Aprobarea Stu-
diului de Fezabilitate al lucrării de investiţie “Sis-
tematizare rutieră la intersecţia străzilor G. Doja,
C. Wallisch, Bucegi şi I.L. Caragiale”. Iniţiator:
Primarul Municipiului Lugoj

HCL nr. 263 din 22.12.2011 Aprobarea înain-
tării către Ministerul Sănătăţii, în vederea obţi-
nerii avizului conform, a propunerii de schimbare
a denumirii Spitalului Municipal Lugoj în Spita-
lul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj. Iniţia-
tor: Primarul Municipiului Lugoj

24 de hotărâri au adoptat consilierii lugojeni în ultima
şedinţă ordinară a anului 2011

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

În Consiliul Local Municipal Lugoj fac
parte din următoarele comisii: 

comisia de specialitate – Comerţ, servicii
publice, turism şi agricultură, 

comisia de validare din CLM Lugoj, 
comisia de negociere pentru concesiona-

rea terenurilor din domeniul public, 
comisia de negociere pentru vânzarea te-

renurilor din domeniul public al statului, 
comisia de negociere şi vânzare a spaţii-

lor comerciale în baza Legii 550/2002,
comisia de ordine publică.
În perioada ianuarie – decembrie 2011

am participat la toate şedinţele pe comisii
de specialitate, extraordinare şi ordinare ale
CLM Lugoj.

De asemenea, am luat parte la toate ma-
nifestările organizate de Consiliul Local,
Primărie, alte instituţii publice. Am răspuns
invitaţiilor de a participa la acţiuni social –
culturale, sportive, lansări de proiecte cu fi-
nanţare europeană. Cu studiu asupra mate-
rialelor de şedinţă şi deplină seriozitate, am
participat la dezbaterea şi aprobarea proiec-
telor de hotărâri de pe ordinea de zi a şe-
dinţelor CLM Lugoj. 

În cadrul dezbaterilor am avut intervenţii
cu privire la: clarificări care nu şi-au găsit
rezolvarea în cadrul comisiilor de speciali-
tate, susţinerea proiectelor iniţiate de Pri-
marul municipiului, de colegi consilieri din
grupul PSD sau ai altor formaţiuni politice.

Am fost iniţiator la elaborarea a 9 pro-
iecte de hotărâri care au fost aprobate cu
votul majorităţii în consiliul local. Am
făcut, în şedinţele Consiliului Local, peste

56 de amendamente, care în procent de
peste 98% au fost votate cu majoritate de
voturi de colegii din consiliu.

În anul 2011, de când activez în calitate
de consilier local, nu am avut interese pa-
trimoniale sau interese personale. Niciodată
nu am votat aflându-mă în conflict de inte-
res.

Am iniţiat proiecte de hotărâri, am parti-
cipat la dezbateri sau am susţinut proiecte
de hotărâri în domeniile economic – finan-
ciar, social, cultural – sportiv şi al adminis-
traţiei locale.

Apreciez că activitatea consilierilor din
Consiliul Local Municipal Lugoj a fost una
foarte bună în anul 2011, mai bună decât în
anii anteriori, în sprijinul realizării strate-
giei de dezvoltare a municipiului şi a tutu-
ror programelor propuse de Primarul PSD
Boldea Francisc Constantin.

Grupul consilierilor PSD, în echipă cu
Primarul PSD Boldea Francisc, a reuşit şi
continuă în tot ceea ce fac să pună în prac-
tică platforma electorală prezentată lugoje-
nilor în campania din 2008. Rămâne ca noi,
aleşii locali, să nu-i dezamăgim pe lugojeni. 

Actuala conducere executivă a Primăriei
Lugoj a demonstrat, şi am convingerea
fermă că va demonstra şi în viitor (un nou
mandat de patru ani), că se poate mai mult,
mai bine, mai cinstit şi în interes public. 

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

Raportul de activitate al consilierului Nicu Bădina,
pentru perioada ianuarie – decembrie 2011 HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetu-
lui local pe anul 2012

Nr. 22 din 02.02.2012
Consiliul Local al Munici-

piului Lugoj;
Având în vedere Referatele Direcţiei economice nr.

5.423 din 27.01.2012;
Având în vedere Referatul Serviciului impozite şi taxe

nr. 5.451 din 27.01.2012;
Având în vedere Referatul Compartimentului investiţii

nr. 4.283 din 23.01.2012;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finan-

ţele publice locale, cu modificările şi completările ulte-
rioare,

În conformitate cu Legea nr. 293/2011 a bugetului de
stat pe anul 2012;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. - Se aprobă bugetul local pe anul 2012, conform ane-

xelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în-

credinţează Direcţiei economice, Compartimentului investiţii
şi Serviciului impozite şi taxe.
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În cadrul acţiunilor desfăşu-
rate de Poliţia Locală Lugoj, în
perioada 1 ianuarie – 22 februa-
rie, au fost întocmite un număr
de 77 procese-verbale de con-
travenţie în sumă de 4.350 lei.
„Din pricina condiţiilor meteo-
rologice deosebite, în această
perioadă au fost desfăşurate ac-
tivităţi specifice în colaborare
cu structurile abilitate: Poliţia
Română, Jandarmeria Română,
Serviciul de Asistenţă Socială
din cadrul Primăriei Lugoj, Spi-
talul Municipal Lugoj.  Între ac-
ţiunile specifice, amintesc
devierea şi dirijarea traficului
rutier pentru efectuarea desză-
pezirii de către angajaţii Sal-
prest în zonele stabilite;
avertizarea persoanelor fizice şi

juridice cu privire la obligativi-
tatea curăţirii zăpezii şi gheţii
de pe trotuare pentru asigurarea
circulaţiei pietonilor; identifica-
rea persoanelor fără adăpost
pentru conducerea acestora la
Spitalul Municipal, unde au fost
adăpostite în această perioadă,
precum şi asigurarea pazei pe
timpul nopţii; sancţionarea con-
ducătorilor auto care au încălcat
prevederile legale privind sta-
ţionarea şi oprirea în locurile
nepermise. Doresc să mulţu-
mim cetăţenilor municipiului,
care au răspuns prompt solicită-
rilor noastre privind curăţarea
trotuarelor şi ridicarea autove-
hiculelor, pentru efectuarea în
bune condiţii a deszăpezirii”, a
declarat Florin Dumitru, Şeful

Poliţiei Locale Lugoj. Pentru ca
populaţia să cunoască mai bine
specificul şi diversitatea acţiu-
nilor desfăşurate de poliţiştii lo-
cali, şeful instituţiei ne-a deta-
liat activitatea diferitelor com-
partimente ale Poliţiei Locale.
Astfel, Compartimentul Sigu-
ranţă Rutieră are ca principală
activitate asigurarea fluenţei
circulaţiei pe drumurile publice
din municipiul Lugoj, atât inde-
pendent cât şi în colaborare cu
structurile Poliţiei Române sau
cu administraţia drumurilor,
pentru înlăturarea unor feno-
mene naturale, precum şi pentru
prevenirea sau încălcarea nor-
melor rutiere de către pietoni,
biciclişti, conducători de mo-
pede şi vehicule cu tracţiune

animală pe raza municipiului
Lugoj. Compartimentul Ordine
Publică acţionează pe linie de
Ordine şi Linişte Publică în zo-
nele şi locurile stabilite în con-
formitate cu Planul de ordine şi
siguranţă publică, alături de for-
ţele ce compun sistemul inte-
grat de ordine şi siguranţă
publică (Poliţia Română, Jan-
darmeria Română), pentru pre-
venirea şi combaterea infrac-
ţionalităţii stradale şi execută în
condiţiile legii atribuţiile ce-i
revin în acest domeniu. Com-
partimentul Inspecţie Comer-
cială acţionează pentru respec-
tarea normelor legale privind
desfăşurarea comerţului stradal
şi a activităţilor comerciale,
desfăşurate de către operatorii
economici, persoane fizice sau
juridice autorizate şi producă-
tori particulari în piaţa agroali-
mentară, târgul obor şi centre
comerciale. Pentru Comparti-
mentul Dispecerat si Comparti-
mentul Intervenţii Rapide
principala activitate o constituie
relaţionarea cu cetăţenii, în ve-
derea cunoaşterii situaţiei ope-
rative la nivelul municipiului
Lugoj, precum şi coordonarea
activităţii personalului propriu
şi intervenţia rapidă la eveni-
mente sau aplanarea unor stări
conflictuale. La aceste activităţi
se adaugă verificarea în baza de
date a M.A.I. a persoanelor şi
autovehiculelor oprite pentru
verificări în condiţiile legii.

Aurel Jurubiţă

Poliţiştii locali la datorie

În vederea realizării unei
evidenţe corecte a popu-
laţiei, vă facem cunoscut

că, potrivit prevederilor
O.U.G. 97/2005, în termen de
15 zile de la împlinirea vâr-
stei de 14 ani, minorul are
obligaţia să solicite elibera-

rea actului de identitate şi
persoana fizică are obligaţia
ca, înainte de expirarea ter-
menului de valabilitate al ac-
tului de identitate cu cel
puţin 15 zile, să solicite elibe-
rarea unei noi cărţi de iden-
titate.

Invităm toate persoanele care au împlinit
vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de identi-
tate, precum şi cele ale căror acte de iden-
titate au termenul de valabilitate expirat
sau, din diverse motive, nu mai deţin acte
de identitate (ex.: pierdere, furt), să se pre-
zinte la sediul Compartimentului Evidenţa
Persoanelor din Lugoj, Piaţa J. C. Drăgan,
nr. 5 (sediul Poliţiei Municipiului Lugoj -
parter), pentru a solicita eliberarea cărţilor
de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor pen-
tru eliberarea cărţii de identitate este de
până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit
cu cel mult 15 zile.

Program de relaţii cu publicul:
- Preluare acte pentru cărţi de identitate:
Luni, marţi şi joi             -    8,30  -  12,00;
Miercuri                          -  12,00  -  17,00;
- Eliberare acte:
Luni, marţi şi joi             -  14,00  -  16,30;
Vineri                               -  10,00  -  14,00.
Program Casierie Primărie:
Luni, marţi, joi                 -   8,00  -  15,00,
Miercuri                            -   8,00  -  15,00

şi  15,30  -  17,00,
Vineri                                 -   8,00  -  14,00.

Monica Otilia David

Atenţie la cărţile de identitate
expirate!

Scrisori de înştiinţare
privind începerea 

lucrărilor de asfaltare
Lucrările de asfaltare pe următoare 15 străzi din munici-

piu vor demara imediat ce condiţiile meteo vor permite.
„Pentru a preîntâmpina problemele ivite în trecut, de această
dată am trimis o scrisoare de înştiinţare tuturor cetăţenilor
de pe străzile unde vom interveni, atât la case, cât şi la blo-
curi. Intervalul de desfăşurare a lucrărilor este 15 februarie
– 1 iunie”, a precizat primarul Francisc Boldea. 

Andreea Mărgineanţu

Ajutor de la Jena
Municipalitatea lugojeană a primit recent o scrisoare din

partea conducerii Stadtwerke – Jena, care şi-a exprimat dis-
ponibilitatea de a ne ajuta în ceea ce priveşte reabilitarea
Staţiei de Epurare a municipiului. Scrisoarea conţine câteva
recomandări făcute de specialiştii din Germania, respectiv:
etanşarea bazinelor, folosirea legăturilor de oţel inoxidabil,
recomandări privind diferite elemente de operare şi armături
etc. Andreea Mărgineanţu

Concurs de proiecte
pentru amenajarea 

intrărilor în municipiu
Municipalitatea lugojeană a iniţiat recent un nou concurs

de proiecte privind mobilarea şi aranjarea intrărilor din mu-
nicipiu. Concursul se intitulează „Semnale de intrare în Mu-
nicipiul Lugoj”. Condiţiile solicitate concurenţilor sunt:
înscrierea denumirii municipiului cu majuscule, folosirea
stemei municipiului, luarea în calcul a noilor sensuri gira-
torii care vor fi amenajate. Andreea Mărgineanţu

58 de terenuri
scoase la licitaţie

Miercuri, 22 februarie, la sediul Primăriei Municipiului
Lugoj a avut loc o nouă licitaţie pentru alte nouă terenuri
destinate construcţiei de locuinţe, având fiecare o suprafaţă
de peste 400 mp. Numărul total al terenurilor scoase la lici-
taţie până în prezent se ridică la 58. Edilul şef a subliniat
faptul că toate terenurile licitate până în prezent au fost ad-
judecate, fiind înregistrate 3-5 cereri pentru fiecare teren. 

Andreea Mărgineanţu

Meridian 22 şi Salprest
curăţă străzile din oraş
Luni, 20 februarie, la iniţiativa şefului executivului local

s-a desfăşurat o nouă întrunire a Comandamentului de Iarnă.
„Am dat ordin angajaţilor Meridian 22 să degajeze toate gei-
gerele din oraş, pentru a asigura scurgerea apei provenite
din topirea zăpezii. De asemenea, am solicitat societăţii Sal-
prest să intervină cu lamele de deszăpezire pe marginile dru-
murilor, pentru degajarea acestora”, ne-a declarat Francisc
Boldea, primarul municipiului. 

Andreea Mărgineanţu
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Sâmbătă, 18 februarie, în ca-
drul etapei a XVIII-a a Campio-
natului Diviziei A1 de volei
feminin, CSM Lugoj a întâlnit
pe teren propriu, în Sala Ioan
Kunst Ghermănescu, laterna
Diviziei A1 feminin, CSM
Sibiu.

Fetele au reuşit să treacă de
perioada mai puţin fastă în care
s-au aflat în ultimul timp şi au
reuşit să obţină foarte greu o
victorie extrem de importantă,
impunându-se cu 3 : 2 (15 : 25,
17 : 25, 25 : 11, 25 : 22, 15 :
10). 

Lugojencele au început jocul
relaxat, lucru de care au profitat
oaspetele, care şi-au adjudecat
primul set cu 25:15. În setul doi
fetele noastre au jucat mai con-

centrat, şi chiar dacă au condus
cu 9 : 8, totuşi sibiencele au re-
venit şi s-au distanţat la 16 : 12
şi mai apoi la 21 :13, câştigând
şi acest set cu 25:17. Atenţio-
nate de faptul că erau conduse
cu 2 : 0 la seturi de codaşa Di-
viziei A1, fetele antrenate de
Bogdan Paul s-au mobilizat
exemplar în setul al treilea şi,
după ce au condus cu 12 : 3 şi
17 : 7, s-au impus cu 25:11.

Întrucât victoria era absolut
necesară lugojencelor, în setul
patru, acestea au intrat pe teren
extrem de motivate, şi chiar
dacă setul a fost extrem de echi-
librat, consemnându-se egali-
tate la 8, la 13 şi la 20, totuşi pe
final gazdele au reuşit să se im-
pună cu 25:22.

Ultimul set a fost din nou
echilibrat, dar după ce oaspetele
au condus cu 6 : 4, lugojencele
au reuşit să egaleze la 8 şi final-
mente să câştige, după aproxi-
mativ 2 ore de joc, cu 15 : 10,
în aplauzele generoase ale su-
porterilor prezenţi la meci.

În urma acestui rezultat,
CSM Lugoj ocupă tot locul 8 în
clasamentul Diviziei A1 femi-
nin, acumulând 20 puncte, cu 6
victorii şi 12 înfrângeri, setave-
raj 27 : 41 şi are mari şanse să
evolueze în play off.

În următoarea etapă, a XIX-
a, sâmbătă, 25 februarie, CSM
Lugoj va întâlni în deplasare
CS Dinamo Bucureşti.

Tiberiu Olteanu

Victorie dificilă pentru
voleibalistele lugojence

Luptele libere din nou pe podium
Sâmbătă, 18 februarie, la Lugoj  s-a desfăşurat Campionatul Judeţean juniori III la lupte libere.

Luptătorii CSŞ Lugoj au obţinut următoarele rezultate:
An naştere 1997 – 1998 – 1999
Masculin – antrenor: prof. Vanea Emil

Locul I - Rusteac Alexandru - categ. 38 kg
- Damian Florin - categ. 47 kg
- Neagoe Noel - categ. 51 kg
- Nadolu Antonio - categ. 66 kg
- Tomescu Antonio - categ. 73 kg
- Peter Andrei - categ. 85 kg

Locul II  - Preda Cornel - categ. 47 kg
- Tămuşi David - categ. 66 kg

Feminin – antrenor: prof. Vanea Emil
Locul I - Rusteac Cristina - categ. 40 kg

An naştere 2000 – 2001 – 2002
Masculin – antrenor: prof. Vanea Emil

Locul I - Crilea Bogdan - categ. 35 kg
- Ionică Dorin - categ. 42 kg

Locul II - Kiss Robert - categ. 32 kg
- Ţăran Gabriel - categ. 35 kg
- Suclea Denis - categ. 42 kg

Feminin – antrenori: prof. Todorescu Avrămuţ şi prof. Eneşca Ionuţ
Locul I - Ţif Roxana - categ. 30 kg
Locul II - Cârmaci Lăcrămioara - categ. 48 kg

- Harasemciuc Adina - categ. 68 kg
Tiberiu Olteanu

Campionatul naţional de şah
Componenţii echipei de şah a CSM Lugoj au participat în pe-

rioada 12 – 21 februarie la Campionatul Naţional Individual mas-
culin şi feminin, ce se desfăşoară la Sărata Monteoru – Buzău. În
urma rezultatelor sportivii lugojeni s-au clasat astfel: Lucian Filip –
locul 11( 7,5 puncte), Tamas Balla – locul 19 (7 puncte),  Vlad Jianu
– locul 25 (6,5 puncte), Alexandru Manea – locul 33(6,5 puncte) şi
Mihai Neagu – locul 73 (7 puncte) , din 123 şahişti înscrişi în con-
curs. Câştigătorul campionatului a fost Marele Maestru Vladislav
Nevednichy (AEM Luxten Timişoara) cu 8,5 puncte.  

Tiberiu Olteanu

Rezultate bune pentru atletismul
lugojean

În perioada 10 – 11 februarie, la Bucureşti, s-a desfăşurat con-
cursul GRAND PRIX pentru juniori II şi III. Au participat 479
de atleţi, 210 la feminin şi 269 la masculin de la 72 de cluburi
din ţară. Reprezentanţii CSŞ Lugoj au obţinut următoarele rezul-
tate:

- Puşcaşu Diana – juniori III
- locul II – lungime - 5,13 m
- locul V – 60 m – 8,31 s (record personal)
- Franţescu Diana – juniori II
- locul V – 400 m – 62,01 s (record personal)
- locul IV – 200 m – 28,34 s (record personal)
- Cristea Kerstin – născută 1999 – în afara concursului
- greutate 3 kg - 11,40 m (record personal)
- greutate 2 kg - 12,43 m (record personal)

Tiberiu Olteanu

Locul doi pentru secţia de
volei-junioare

După încheierea returului Campionatului Naţional de volei –
junioare, clasamentul seriei D este următorul : 

1. CSŞ Bega Timişoara
2. CSŞ Lugoj
3. CS CNMB Râmnicu Vâlcea
4. CN NT Craiova
5. CSŞ Deva
6. CSŞ Deva

În urma clasării pe locul secund, echipa de volei junioare a CSŞ
Lugoj s-a calificat la turneul semifinal, care s-a desfăşurat în pe-
rioada în perioada 16 – 18.02.2012.

Componenţa lotului: Bosuioc Cătălina, Matei Maria, Brebe-
neanu Eveline, Şălaru Denisa, Ardelean Ionela, Petric Raluca, Io-
nică Clarisa, Loghin Oana şi Albăstroiu Bianca. Antrenor: prof.
Horvath Dorin. Tiberiu Olteanu

Luptătorii lugojeni
nu pleacă de la CSM

Primarul Francisc Boldea a purtat recent o serie de discuţii cu
luptătorii lugojeni: „Am fost însoţit de domnul Nelu George, omul
care ajută cel mai mult luptele lugojene. Luptătorii ne-au asigurat
că au încredere în noi şi că nu vor pleca la Timişoara. De asemenea,
în urma discuţiei cu dl. Emil Vanea şi cu dl. Călin Dobra, s-a stabilit
componenţa definitivă a echipei care va participa la Campionat şi
în acest an. În locul domnului Gheorghe Bologa vom încerca să
aducem un alt luptător de valoare, tot lugojean, respectiv domnul
Tică Ardelean”, a declarat edilul şef, subliniind faptul că „toţi lup-
tătorii din Republica Moldova au semnat contractul cu Clubul
Sportiv Municipal”.

Andreea Mărgineanţu

Anunţ
Secţia de Box din cadrul Clubului Sportiv 

Municipal Lugoj anunţă că antrenamentele sportivilor
se vor desfăşura în Sala de Sport a Colegiului Tehnic
„Valeriu Branişte” de pe strada Gheorghe Doja, nr.

41, după următorul program: luni, miercuri şi vineri,
între orale 17.00-  19.00. 


