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Începând cu luna aprilie, mai
multe treceri de pietoni din munici-
piu vor fi executate în sistemul bi-
component alb-roşu. Este vorba
despre cele de pe străzile: Ion
Creangă (între Primărie şi Biblioteca
Municipală) în suprafaţă de 60 mp,
Victor Vlad Delamarina (între Bi-
blioteca Municipală şi C.N. Iulia
Hasdeu) - 60 mp şi Nicolae Bălcescu
(la Ceasul Electric – 50 mp, lângă
magazinul Carrefour – 40 mp şi
lângă Clubul Dascălilor - 40 mp).
Tot astfel de marcaje se vor realiza şi
lângă Podul de Fier (trecerile de pie-
toni de pe Splaiul Coposu – 30 mp si
George Coşbuc – 30 mp), în Piaţa
J.C. Drăgan (spre magazinul Flanco
– 35 mp, lângă Banca Transilvania –
33 mp, spre fostul magazin Femina
– 30 mp), pe strada Coloman Wal-
lisch la Parcul George Enescu – 60
mp, şi pe strada Caransebeşului, (la
Mol – 90 mp şi la Lidl – 130 mp).

Prin această acţiune, care vine în
completarea modernizărilor similare
de anul trecut, municipalitatea speră
să crească gradul de siguranţă a cir-
culaţiei pietonilor în municipiu şi să
evite accidente nedorite la trecerile
de pietoni din oraş

. Aurel Jurubiţă
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Marţi, 10 aprilie, la ora 11.00, în Par-
cul „George Enescu” din oraş, în loca-
ţia fostului patinoar, a fost inaugurat
Orăşelul Copiilor. La deschidere au fost
prezenţi numeroşi copii care au primit
cu mare bucurie această nouă posibili-
tate de joacă şi distracţie. La eveniment
au luat parte primarul Francisc Boldea,
deputatul Sorin Stragea, consilierii lo-
cali Nicu Bădina şi Iosif Crăciunescu
precum şi membrii unei delegaţii din
Serbia şi Macedonia care ne-au vizitat
oraşul. După cuvintele de bun sosit şi
urările adresate celor mici de către
domnul primar, copiilor nu le-a trebuit
prea mult timp să încingă o joacă pe
cinste, fără să se simtă intimidaţi de
asistenţa numeroasă.

Organizatorii din cadrul Primăriei
Municipiului Lugoj aşteaptă în pe-
rioada următoare o prezenţă numeroasă
a copiilor, mai ales că meteorologii
prognozează o încălzire a vremii, con-
diţiile pentru joacă în aer liber devenind
astfel ideale. Sunt invitaţi copiii cu vâr-
sta între 5 şi 10 ani de la grădiniţele şi
şcolile din municipiul nostru. Se pot
juca 26 de copii într-o serie, câte zece
minute la fiecare din cele trei obiective:
tobogan, orăşel şi traseu cu obstacole.
Intrarea este gratuită, iar în timpul jo-
cului copiii nu vor purta încălţăminte.
Programul de funcţionare este zilnic
între orele 11:00 şi 21:00.

„Văzând bucuria pe chipurile copii-
lor, mă cuprinde un sentiment de satis-
facţie, mai ales că acesta, consider eu,
este cel mai potrivit mijloc de a-i scoate
pe copii din casă din faţa calculatorului.
După data de 10 iunie vom mai monta
în aceeaşi incintă încă două aparate, o

piscină şi un alt element de joc. Orăşelul
va fi deschis până în 23 iunie, dar, dacă
va avea un succes deosebit şi se va cere
de către copii în continuare, putem să
extindem funcţionarea lui până în 15
iulie sau chiar mai mult”, a declarat pri-
marul municipiului.

Responsabili cu buna funcţionare a
orăşelului sunt angajaţi din cadrul Poli-
ţiei Locale Lugoj, al Serviciul Public
pentru Administrarea şi Întreţinerea Do-
meniului Public (S.P.A.I.D.P.), precum
şi al Serviciului de Sere şi Spaţii Verzi.

Aurel Jurubiţă

S-a deschis Orăşelul Copiilor
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Conform datelor provizorii ale re-
censământului din 2011, în judeţul
Timiş trăiesc 14.534 din totalul de
619.007 cetăţeni români de etnie
romă (înregistrarea etniei s-a făcut pe
baza liberei declaraţii a persoanelor
recenzate). Din cei 37.321 cetăţeni ai

Municipiului Lugoj, 905 s-au decla-
rat a fi de etnie romă. Pentru aceştia,
municipalitatea lugojeană a ţinut să
marcheze un eveniment devenit tra-
diţie în municipiul de pe Timiş: Ziua
Internaţională a Romilor. Zeci de
copii şi adulţi au participat la marşul,

plin de culoare şi muzică, al romilor
pe străzile: Caransebeşului, Nicolae
Bălcescu, Unirii, Piaţa Victoriei,
oprindu-se în faţa Primăriei Munici-
piului Lugoj, unde cei 60 de copii din
cadrul Centrului Comunitar de Spri-
jin Măguri au fost întâmpinaţi de pri-

marul Francisc Boldea, deputatul
Sorin Stragea şi consilierii Nicu Bă-
dina, Iosif Crăciunescu şi Ioan Bar-
boni. Într-o asemenea atmosferă de
sărbătoare, cântecul şi dansul au
atras privirile tuturor, copiii dove-
dindu-şi înzestrarea nativă, iar portul
tradiţional a adăugat culoare eveni-
mentului. În memoria romilor ucişi
în timpul celui de-al doilea Război
Mondial, au fost aruncate flori şi
jerbe de pe Podul de Beton, iar toţi
cei prezenţi au continuat distracţia la
Restaurantul Acapulco, unde benefi-
ciarii Centrului Comunitar de Sprijin
au uimit asistenţa cu abilităţile lor ar-
tistice.

Centrul comunitar de sprijin pen-
tru prevenirea abandonului şcolar,
aflat în subordinea Direcţiei de Asis-
tenţă Socială Comunitară Lugoj, a
fost creat în cadrul unui proiect eu-
ropean în scopul asigurării copiilor
de vârstă şcolară, care frecventează
Şcoala generală din Măguri, a unui
mediu propice pentru dezvoltarea in-
telectuală şi educaţională, prin acti-
vităţi de socializare, consiliere,
sprijin de specialitate în aprofunda-
rea materiilor şcolare, dar şi în orien-
tarea şcolară şi profesională viitoare.
Păstrarea tradiţiilor etniei este unul
dintre dezideratele principale ale
acestei instituţii, iar în cei peste patru
ani de activitate cu beneficiarii rezul-
tatele nu s-au lăsat aşteptate. Se
depun permanent toate eforturile

pentru a înlătura orice formă de dis-
criminare, în special bazată pe crite-
rii etnice, şi pentru a presta copiilor,
la cele mai înalte standarde, servicii
precum asistenţă şi consiliere şco-
lară; asistenţă pentru integrare fami-
lială; consiliere familială, socială,
juridică; activităţi culturale, educa-
tive, de petrecere a timpului liber; ac-
tivităţi de deprindere a utilizării
calculatorului; animaţie socio-educa-
tivă; alfabetizare, dacă este necesar;
gustare zilnică; pregătire pentru viaţa
independentă.

Aportul susţinut pentru combate-
rea discriminării şi oferirea de şanse
egale pentru copiii de etnie romă a
devenit în ultimii ani unul dintre
principiile ocârmuitoare ale munici-
palităţii lugojene, care contribuie cu
forţele proprii la integrarea euro-
peană reală, inclusiv sub aspectul
non-discriminării şi solidarităţii so-
ciale, ţinând seama de afirmaţiile co-
misarului UE pentru ocuparea forţei
de muncă, afaceri sociale şi inclu-
ziune Laszlo Andor: „Europa este
una dintre cele mai bogate regiuni
ale lumii şi, totuşi, mulţi dintre tinerii
şi copiii romi cresc în ghetouri.
Aceşti oameni au aceleaşi vise şi
speranţe ca restul cetăţenilor din UE,
dar nu au aceleaşi oportunităţi ca
alţii. Acest lucru este inacceptabil
într-o Uniune Europeană bazată pe
unitate şi solidaritate”.

Maria Elena Stămurean

Romii din Lugoj şi-au serbat ziua internaţională

Copiii de vârstă şcolară, ce frecventează
învăţământul primar, aflaţi în situaţie de risc
de abandon şcolar sau familial, pot benefi-
cia, în temeiul Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Lugoj nr. 169/ 28.10.2010,
de servicii specializate în cadrul Centrului
de zi pentru minori cu handicap neuropsihic
din str. Ion Vidu, nr. 17, ap. 2.

Capacitatea Compartimentului este de 15
locuri şi oferă sprijin şi supraveghere copii-
lor ce frecventează învăţământul primar,
proveniţi din familii defavorizate şi care nu
au posibilitate de îndrumare şi supraveghere
la lecţii, de luni până vineri, în intervalul

orar 12.00 – 16.00.
Activităţile principale ce se desfăşoară în

cadrul acestui serviciu social vizează: con-
siliere socială, familială, psihologică pentru
copii şi reprezentanţii lor legali, consiliere
juridică (la nevoie), asistenţă medicală pri-
mară; activităţi educaţionale, recreative şi
de socializare; dezvoltarea deprinderilor şi
abilităţilor de comunicare şi relaţionare a
beneficiarilor centrului; implicarea în cer-
curi de iniţiere şi utilizare a computerului,
desen-pictură, socializare şi petrecere a tim-
pului liber (drumeţii, vizite, spectacole, par-
ticiparea la unele servicii religioase).

Profesionalismul şi devotamentul perso-
nalului de specialitate angrenat în aceste ac-
tivităţi destinate unei categorii sociale
deosebit de vulnerabile conferă un plus de
calitate acestui serviciu prestat la standar-
dele de calitate prevăzute de lege.

Pentru actualizarea permanentă a bazei
de date în legătură cu potenţialii beneficiari,
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară
Lugoj solicită aportul cadrelor didactice din
învăţământul primar lugojean, dar şi al re-
prezentanţilor legali ai copiilor aflaţi în si-
tuaţie de risc de abandon şcolar sau familial.

Maria Elena Stămurean

Servicii specializate pentru copiii aflaţi în situaţie 
de risc de abandon şcolar sau familial

Ca în fiecare an, frenezia
pregătirilor speciale care se
fac, de regulă, în preajma săr-
bătorilor pascale, a cuprins
toate centrele subordonate
Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară Lugoj, ai căror
angajaţi depun eforturi susţi-
nute pentru a oferi tuturor be-
neficiarilor condiţii cât mai
apropiate de un mediu fami-
lial, pentru a petrece sărbăto-
rile de Paşte într-un mod
plăcut, iar persoanele vâr-
stnice internate în Căminul
din cadrul Complexului de
Servicii „Sf. Nicolae” să nu
simtă lipsa unei familii. În

acest sens, s-au făcut pregă-
tiri pentru întâmpinarea iepu-
raşului de Paşte care va veni
cu surprize şi bucurii pregă-
tite special pentru asistaţii so-
cial: meniul este unul festiv,
tradiţional sărbătorilor pas-
cale (ouă roşii, friptură de
miel, drob de miel, sărmă-
luţe, cozonac, dulciuri). Pen-
tru cei peste 130 de asistaţi ai
Cantinei de Ajutor Social, În-
vierea Domnului va aduce,
pe lângă lumina sufletească,
şi un meniu variat: ouă roşii,
drob, friptură de pui, cozo-
nac.

Maria Elena Stămurean

Sărbătorile Pascale la centrele
de asistenţă socială din Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj şi societatea
„Salprest” SA au organizat o amplă acţiune
de curăţenie generală de primăvară sub slo-
ganul „Acasă la cetăţean”. Acţiunea s-a des-
făşurat în două etape, în zilele de 31 martie
şi 7 aprilie, între orele 7:30 şi 16:30.

În prima etapă, pe 31 martie, acţiunea s-a
desfăşurat în Lugojul German (jumătatea
oraşului situată pe malul stâng al râului
Timiş). Au fost adunaţi peste 1.150 de metri
cubi de deşeuri din gospodăriile lugojenilor,
în mare parte material vegetal şi mobilier
scos din uz. Societatea Salprest a folosit zece
utilaje şi 57 de angajaţi.

În cadrul etapei a doua, pe 7 aprilie, în
Lugojul Român (jumătatea oraşului situată
pe malul drept al râului Timiş), au fost an-

grenate nouă utilaje şi 50 de angajaţi, care
au colectat 1.087 de metri cubi de deşeuri.

Per ansamblu, 90% din deşeurile colec-
tate în cadrul curăţeniei de primăvară au fost
material vegetal (resturi provenite din tăie-
rea pomilor, a viţei de vie etc.).

Materialul lemnos adunat cu ocazia celor
două acţiuni de salubrizare va fi sortat şi ofe-
rit persoanelor nevoiaşe din municipiu prin
intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară.

În cadrul curăţeniei de primăvară au fost
adunate şi deşeuri de echipamente electrice
şi electronice, lugojeni aruncând la gunoi te-
levizoare, frigidere, radiouri şi alte aparate.
În total, s-au colectat 1.010 kg de DEEE-uri,
450 kg în Lugojul German şi 560 kg în Lu-

gojul Român.
Un alt aspect al curăţeniei de primăvară a

vizat măturarea străzilor din oraş de nisipul
folosit la deszăpezire în cursul iernii. Acţiu-
nea a fost complexă şi s-a desfăşurat în trei
etape. În prima fază, nisipul de pe străzi a
fost adunat cu mătura şi lopata. În a doua
etapă, s-a folosit maşina de măturat şi aspirat
stradal. În cea de a treia fază, străzile au fost
spălate manual, acţiunea încheindu-se la
mijlocul Săptămânii Mari. Pentru zilele de
vineri şi sâmbătă este programată pulveriza-
rea cu soluţie antipraf a străzilor principale
din oraş şi din cartierele de locuinţe, astfel
încât Lugojul să se prezinte în condiţii op-
time cu ocazia sărbătorilor de Paşte.

Raoul Rusalin

Curăţenia de primăvară 
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În concordanţă cu programul
de investiţii pentru acest an si
profitând de condiţiile meteo
favorabile, în prezent se desfă-
şoară din plin la nivel de muni-
cipiu, lucrări în peste 20 de
puncte diferite. Au fost deja as-
faltate străzile: Constantin
Brâncoveanu, Paul Chinezu,
Fagilor, Someşului, Mureşului,
Împăratul Traian, Timişului, Ja-
bărului, Fundătura Jabărului,
Bojinca. În zilele următoare lu-
crările vor continua pe străzile

Poalele Viilor şi Astalaş, ur-
mând ca până în data de 12
aprilie acestea să se încheie. În
cartierele Cotu Mic şi Ştrand se
lucrează la reabilitarea parcări-
lor.

În ceea ce priveşte reabilita-
rea canalizării în municipiu, s-
au finalizat lucrările pe  străzile
Romanilor şi Jiului. În prezent
se lucrează pe strada Tudor
Vladimirescu unde se execută
lucrări de o mai mare amploare.

Săptămânal, la sediul primă-

riei au loc  şedinţe cu firma Hi-
droconstrucţia Bucureşti, exe-
cutantul lucrării de reabilitare a
reţelei de alimentare cu apă din
municipiu. Au fost stabilite ter-
menele pentru finalizarea lucră-
rilor pe străzile: Cotu Mic,
Cernei, Jiului şi Tudor Vladimi-
rescu unde se lucrează în pre-
zent.  Pe strada Jiului lucrările
au fost deja finalizate în 27
martie iar pe Strada Cotu Mic
urmează să fie finalizate în
această săptămână. Se mai lu-
crează pe străzile Gheorghe
Doja şi Astalaş. La şedinţa ope-
rativă din data de 2 aprilie s-a
stabilit că este prioritară ali-
mentarea microraioanelor din
municipiu cu apă din noua ma-
gistrală. În curând, se va pune
în funcţiune noua staţie de pom-
pare de pe strada Traian Vuia,
prevăzută cu elemente de co-
mandă automată. Prin intreme-
diul acesteia se va putea face
alimentarea cu apă pe noua ma-
gistrală a tuturor străzilor din
Dealul Viilor. Astfel, se va reuşi
în premieră alimentarea cu apă
a unor străzi din oraş care nu au

beneficiat până acum de apă cu-
rentă. 

La începutul lunii aprilie au
fost aprobate de către Autorita-
tea Naţională de Reglementare
şi Monitorizare a Achiziţiilor
Publice (ANRMAP) o serie de
licitaţii importante legate de
programul de investiţii din oraş.
Este vorba de: achiziţia lucrări-
lor de realizare a sensului gira-
toriu de la colţul Parcului
„George Enescu” – care a fost
desfăşurată deja în data de 6
aprilie, modernizarea trotuare-
lor prin asfaltare – termen 11
aprilie, reparaţii de străzi prin
plombare – termen 18 aprilie,
modernizarea trotuarelor prin
dalare – termen 19 aprilie, res-
pectiv asfaltarea străzilor din
cartierele Stadion I, Stadion III
şi Ţesători – termen 22 mai.

Tot în acest context a fost fi-
nalizată achiziţia privind mo-
dernizarea parcărilor din
cartierul Ţesători, fiind desem-
nată firma care va executa lu-
crările. Contractul a fost semnat
în data de 10 aprilie.

Aurel Jurubiţă

Lucrările de investiţii sunt în grafic

De trei săptămâni se lucrează intens şi la noul pod pietonal
peste râul Timiş din dreptul Pieţei „George Coşbuc”. Au fost
turnate radierele de beton (fundaţiile) atât la culeea (element
de constructie la capătul podului) de la Ştrand, cât şi la cea de
pe malul drept. Imediat ce va scădea nivelul apei se va trece la
lucrări în albia râului pentru a realiza pilele (stâlpii de susţi-
nere). „Lucrăm în ritm susţinut la cele două culei, pentru că
dorim să închidem în cel mai scurt timp cele două diguri, astfel
încât, în caz de creştere a nivelului apei, să înlăturăm un even-
tual pericol de inundaţii. Referitor la etapa următoare a lucră-
rilor, pentru că la pila numărul 3 este cea mai mică infiltraţie
de apă, intenţionăm să turnăm mai întâi acolo radierul, urmând,
dacă vremea ne va permite, să atacăm şi lucrările la celelalte
trei pile. Suntem în grafic şi vom continua în acelaşi ritm. Do-
resc să precizez că avem o colaborare foarte bună cu autorită-
ţile, Poliţia Locală, şi, în primul rând, cu Primăria, respectiv
Biroul de Investiţii şi domnul Primar”, ne-a declarat ing. Eva
Busuioc, director executiv al S.C. Pod Construct S.R.L. Timi-
şoara, care coordonează lucrările la faţa locului. La sfârşitul
lunii martie s-au stabilit împreună cu proiectantul lucrării de-
taliile tehnice privind tablierul metalic al lucrării. Podul pieto-
nal va avea o lungime de 144 m, o lăţime de 3 m, fiind construit
din patru tronsoane de 24 m, respectiv un tronson de 48 m. Pi-
lele vor avea înălţimea cuprinsă între 4,85m şi 6,70m, iar podul
va fi prevăzut, la ambele capete, cu trepte de acces şi rampe
speciale pentru persoanele cu handicap. Aurel Jurubiţă

Se lucrează la noul pod pieto-
nal dintre cartierul Ştrand şi

Piaţa Agroalimentară 
„George Coşbuc”

În perioada 1-10 mai, în funcţie de starea vremii, la iniţiativa
municipalităţii demarează un proiect inedit intitulat „Pe Timiş cu
hidrobicicleta”. Se va realiza un ponton în dreptul C.N. „Coriolan
Brediceanu”, aşa cum a fost în urmă cu 100 de ani. Hidrobicicle-
tele au fost deja achiziţionate de către o firmă din Arad şi aduse
din Ungaria, fiind dotate cu sisteme de protecţie moderne. „Dorim
să refacem atmosfera existentă între cele două poduri din oraş la
începutul secolului XX. Proiectul se va desfăşura în perioada mai-
octombrie, urmând ca de anul viitor să demarăm proiectul „Pe
Timiş cu barca”, tot în aceeaşi zonă”, a precizat primarul munici-
piului. Coborârea pe malul Timişului se va face pe lângă Vama cu
numărul 4 (cea dinspre C.N. „Coriolan Brediceanu) sau prin faţa
Bisericii Reformate. Alături de lucrările de amenajare a malurilor
Timisului, proiectul reprezintă un pas înainte în materializarea vi-
ziunii municipalităţii asupra punerii în valoare a potenţialului de
agrement pe care îl oferă râul Timiş. Aurel Jurubiţă

Reînvie atmosfera de înce-
put de secol XX pe Timiş

Demersuri pentru o nouă
creşă în oraş

Municipalitatea a întreprins în a doua jumătate a lunii martie
demersuri pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
în vederea obţinerii unei finanţări pentru un nou obiectiv de interes
cetăţenesc. În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infras-
tructurii a fost solicitată la Direcţia Generală Lucrări Publice suma
de 1,3 milioane lei pentru construirea unei creşe cu 2-3 grupe în
Municipiul Lugoj. Locaţia acesteia va fi stabilită în funcţie de so-
licitările părinţilor într-unul dintre cartierele Micro IV, Josif Con-
stantin Drăgan sau Stadion. Aurel Jurubiţă

În şedinţa din 29 martie a Consi-
liului Local Municipal Lugoj a fost
votată schimbarea denumirii Spita-
lului Municipal Lugoj în Spitalul
Municipal „Dr. Teodor Andrei”
Lugoj. Astfel, a fost încununată ini-
ţiativa primarului Francisc Boldea,
luată cu ocazia aniversării în luna
decembrie a anului trecut a cente-
narului de existenţă a spitalului.
Propunerea nu a putut fi pusă în
practică până acum, pentru că a fost
nevoie şi de avizul din partea Mi-
nisterului Sănătăţii, aviz care a sosit
zilele trecute.

Se profilează aşadar un nou înce-
put, sub bune auspicii, pentru insti-
tuţia medicală lugojeană, mai ales
că şi municipalitatea depune efor-
turi constante pentru modernizarea,
dotarea şi recâştigarea încrederii
populaţiei în actul medical de aici.

Astfel, un punct important pe or-
dinea de zi a şedinţei de consiliu din
29 martie a fost rectificarea cu
1.270.000 lei a bugetului pe anul
2012. Din această sumă, 800.000 de
lei vor fi destinaţi reabilitării Spita-
lului Municipal. S-a propus Consi-
liului Local şi rectificarea bugetului
cu suma de 200.000 lei pentru Spi-
talul Municipal Lugoj după cum ur-
mează: 160.000 lei pentru investiţii

în dotări cu aparatură medicală de
mare performanţă şi 40.000 lei pen-
tru instrumentar medical.

„În urma demersurilor făcute
către Ministerul Sănătăţii şi Direc-
ţia de Sănătate Publică Timiş, ne-a
fost repartizată, conform Ordinului
Ministrului Sănătăţii nr. 160/2012,
pentru Spitalul Municipal Lugoj
suma de 800.000 lei pentru repara-
ţia capitală a pavilionului central,
300.000 lei pentru trimestrul III şi
500.000 lei pentru trimestrul IV. De
la preluarea Spitalului Municipal
am demonstrat seriozitate în toate
preocupările privind administrarea
acestuia, de la plata datoriilor de 3,2
milioane lei şi până la investiţiile pe
care le facem permanent în apara-
tură medicală. Am reuşit astfel să
convingem cele două foruri să ne
repartizeze aceşti bani. Suma nu
este suficientă, de aceea, în paralel,
întreprindem şi alte demersuri pen-
tru a obţine finanţări. Amintesc aici
eforturile pe care le facem îm-
preună cu partenerii din Ungaria de
la Spitalul din Mako în legătură cu
proiectul comun pe care dorim să îl
realizăm, proiect ce vizează o fi-
nanţare de circa 1 milion euro”, a
precizat şeful executivului.

Aurel Jurubiţă

Nume nou pentru Spital, Spitalul
Municipal „Dr. Teodor Andrei”

Lugoj, şi sprijin constant 
din partea municipalităţii

Ca urmare a numeroaselor sesizări primite din partea cetăţenilor, dar
şi a constantei preocupări pentru liniştea şi siguranţa locuitorilor munici-
piului şi în special a copiilor, administraţia a demarat la începutul lunii
martie un program menit să rezolve durabil problema prezenţei pe străzi
a câinilor fără stăpân. Este vorba despre realizarea unui nou adăpost cu o
suprafaţă de 1.000 mp, situat în imediata apropiere a celui vechi, pentru
a asigura adăpostirea, îngrijirea şi oferirea posibilităţilor optime de adop-
ţie tuturor câinilor fără stăpân de pe raza oraşului. Lucrările la noul adă-
post au fost executate de SC Salprest în colaborare cu SC Meridian 22.
Până vineri 23 martie, partea metalică a adăpostului a fost gata. Sâmbătă,
31 martie, s-a turnat betonul şi a fost realizat acoperişul.

Din 26 martie a început capturarea câinilor din oraş. Până în data de
10 aprile au fost prinşi în total 120 de câini, cei mai mulţi din cartierele:
Stadion I – 17 câini, Splaiul 1 Decembrie 1918 – 17 câini, Cotu Mic – 18
câini. În zilele următoare, acţiunea va continua pe Splaiul Brediceanu, în
Piaţa „George Coşbuc” şi în cartierul J. C. Drăgan. „Doresc să mulţumesc
cetăţenilor din cartierele în care s-a acţionat până acum pentru sprijin şi
înţelegerea faptului că singura soluţie pentru liniştea lor şi binele anima-
lelor este prinderea şi mutarea câinilor în noul adăpostul. Până în prezent,
în cadrul acţiunii, nu s-au înregistrat niciun fel de incidente” a precizat
primarul Francisc Boldea.

În paralel, s-au făcut eforturi pentru asigurarea hranei şi a medicamen-
telor necesare îngrijirii animalelor. De asemenea, municipalitatea face un
apel către iubitorii de animale în vederea adopţiei de câini de la adăpost,
pentru ca această problemă să poată fi rezolvată definitiv. Îmbucurător
este faptul că au fost adoptaţi deja 14 câini.

Tot în acest context, începând cu data de 25 aprilie, se înfiinţează în
Municipiul Lugoj Poliţia Animalelor. Printre atribuţii, aceasta va semnala
apariţia pe teritoriul oraşului a câinilor fără stăpân. În plus, va aplica
amenzi celor ce încalcă drepturile animalelor. Această structură va fi su-
bordonată Poliţiei Locale. Aurel Jurubiţă

Lugojul va fi primul oraş
„liber” de câinii fără stăpân
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Traian Vuia s-a născut la 17/29 august 1872
în localitatea Surducu Mic, comuna Bujor (as-
tăzi Traian Vuia), părinţii săi fiind preotul Si-
meon Popescu şi Ana Vuia. Clasele primare
le-a început la Şcoala confesională din Bujor,
pentru ca în toamna anului 1881, tatăl său să
îl înscrie la Şcoala germană din Făget unde
frecventează clasele a II-a şi a III-a, iar în
1883 este transferat la Lugoj, unde termină
clasa a IV-a, iar apoi Gimnaziul maghiar de
stat între anii 1884 – 1892. În urma susţinerii
examenului de bacalaureat, care s-a dat din 12
materii, calificativul de promovare a fost emi-
nente.

În urma studiilor urmate la Lugoj, Traian
Vuia a venit în contact cu mişcarea de eman-
cipare naţională a românilor din monarhia
austro-ungară, care se desfăşura în special pe
teren cultural.

După terminarea liceului îşi continuă stu-
diile la Budapesta. A urmat un an Secţia me-
canică a Şcolii Politehnice, pe care a trebuit
însă să o abandoneze, deoarece resursele sale
materiale erau deosebit de modeste şi nu-i
permiteau frecvenţa obligatorie care se cerea
la Şcoala Politehnică. S-a transferat la Facul-
tatea de Drept, care îi permitea să lucreze ca
student-stagiar, asigurându-şi astfel mijloacele
de trai şi plata taxelor. Astfel, după terminarea
studiilor, Traian Vuia se perindă prin diverse
birouri avocaţiale: al lui Coriolan Brediceanu
la Lugoj (1895-1897), al avocatului Vladimir
Spătaru din Vârşeţ (1898-1899) şi din nou la
Lugoj, între anii 1900-1902, în cancelaria
avocaţială a lui Coriolan Brediceanu şi apoi a
lui George Dobrin. În 1901 Traian Vuia obţine
titlul de doctor în drept cu marea distincţie
Magna cum laude în urma susţinerii dizerta-
ţiei Militarism şi industrialism, regimul de sta-
tus şi contractus.

În tot acest timp Traian Vuia a manifestat
interes pentru studii filozofice şi sociologice
şi se alătură cu entuziasm preocupărilor inte-
lectualităţii româneşti progresiste, în frunte cu
remarcabilul publicist Valeriu Branişte, de a
face din coloanele ziarului Drapelul din Lugoj
o tribună pentru întărirea conştiinţei naţionale.
În acest ziar Vuia a publicat o serie de articole,
în perioada anilor 1901-1914, contribuind la
lămurirea opiniei publice româneşti despre
stările de fapt din monarhia austro-ungară.

Preocupările lui Traian Vuia din domeniul
mecanicii şi al zborului din aceşti ani au dus
la conceperea şi construirea unei machete de-
numite Aeroplan-automobil, cu care, în vara
anului 1902, pleacă la Paris. Ajuns în capitala
Franţei, Vuia continuă să studieze lucrări care

tratau despre încercările şi realizările de până
atunci ale oamenilor de ştiinţă şi ale experi-
mentatorilor în vederea realizării sublimului
vis al omenirii – Zborul.

La 16 februarie 1903, inventatorul bănăţean
prezintă Academiei de Ştiinţe din Paris un
mecanism intitulat Proiect de aeroplan-auto-
mobil, în care argumenta din punct de vedere
ştiinţific şi tehnic posibilitatea zborului cu un
aparat mai greu decât aerul. Comisia specială
din cadrul Academiei de Ştiinţe din Paris, care
examina memoriile în legătură cu navigaţia
aeriană, deşi fusese formată din personalităţi
remarcabile ale vieţii ştiinţifice franceze, era
stăpânită de prejudecata că soluţia mai greu
decât aerul este nerealizabilă, astfel că memo-
riul lui Vuia nu a fost examinat, ci clasat.

La 15 mai 1903, Traian Vuia solicită Ofi-
ciului Naţional al Proprietăţii Industriale din
Republica Franceză un brevet de invenţie sub
denumirea de aeroplan-automobil, care i s-a
eliberat la 7 august 1903 şi a fost dat publici-
tăţii la 16 octombrie 1903.

Cu ajutorul prietenilor şi simpatizanţilor
din Paris: Dr. Marius Sturza, Dr. Franz Mayr,
Dimitrie Drăghicescu, Nicolae Titulescu, Ni-
colae Suciu, dar mai ale graţie încrederii şi pa-
triotismului lugojenilor, s-au putut aduna
fondurile necesare pentru construcţia maşinii.
Construcţia aparatului a început în toamna
anului 1903 şi s-a terminat în februarie 1905.
După terminarea completă a aeroplanului,
Traian Vuia începe experimentarea lui pe
teren, folosind pentru aceasta o porţiune de
drum puţin frecventată care ducea de la Mon-
tesson la râul Sena. Primele experienţe efec-
tuate de către Traian Vuia în decembrie 1905,
5 februarie şi 6 martie 1906, când aparatul a
rulat pe pământ nefolosind întreaga putere a
motorului, au pregătit epocalul zbor de la 18
martie 1906.

În acea zi memorabilă, Traian Vuia cu apa-
ratul său a rulat mai întâi pe pământ, aproxi-
mativ pe o distanţă de 50 m, şi a câştigat
viteza necesară de sustentaţie, apoi a pierdut
contactul cu pământul şi a parcurs în zbor o
distanţă de 12 m, la o înălţime de 0,6-1 m. Re-
zultatul obţinut de Traian Vuia, în cursul aces-
tei experienţe, constituia o performanţă
tehnică extraordinară, deoarece el era primul
om care s-a desprins de pe pământ cu un apa-
rat mai greu decât aerul, numai cu mijloacele
de bord ale maşinii sale. Despre amănuntele
tehnice ale acestui zbor a scris revista franceză
L`Aérophile din aprilie 1906. Întrucât de faţă
la reuşita inventatorului român n-au fost şi
persoane oficiale, performanţa lui n-a fost

omologată de vreo organizaţie aeronautică.
Din 1907 Traian Vuia îşi orientează cerce-

tările pentru realizarea unui elicopter, cerce-
tări care au durat până în preajma Primului
Război Mondial, când a fost nevoit să le în-
trerupă. Din anul 1918, Vuia revine la această
preocupare, construind o maşină de studiu cu
aripi rotative, apoi a început primele expe-
rienţe. În 1922, când acesta a experimentat eli-
copterul Vuia nr.2, el s-a convins de
posibilitatea realizării acestei performanţe, dar
a fost nevoit să întrerupă experimentările din
cauza lipsei mijloacelor financiare necesare,
ideile şi principiile sale fiind valorificate abia
în 1938 pentru realizarea zborului vertical.

Pe lângă preocupările în domeniul ştiinţei
şi tehnicii, Traian Vuia a desfăşurat şi o in-
tensă activitate social-politică. Până la pleca-
rea sa în Franţa, Traian Vuia a participat cu
interes şi dăruire la activităţile culturale şi ar-
tistice ale românilor lugojeni. Contemporanul
său, Tiberiu Brediceanu, îşi amintea de însu-
fleţirea cu care acesta participa la activităţile
organizate la Casina română din Lugoj, unde
deseori susţinea conferinţe. Fiind ales secretar
al Astrei, despărţământul Lugoj, deseori se
deplasa în diferite localităţi de pe raza despăr-
ţământului lugojan pentru adunările generale
şi pentru diferitele manifestări culturale orga-
nizate de Astra.

În timpul cât Traian Vuia a trăit la Lugoj,
acest oraş ocupa tot mai mult o poziţie cen-
trală în rândul acţiunilor politice ale românilor
bănăţeni. Gânditorul bănăţean aderase alături
de intelectualitatea progresistă din Banat la
politica imprimată acestei provincii de Al.
Mocioni şi apoi de Coriolan Brediceanu, care
viza o nouă ordine prin care să permită trium-
ful principiului naţionalităţilor şi fiecare popor
din cadrul monarhiei austro-ungare să aibă li-
bertatea de a-şi hotărî singur soarta. În privinţa
problemei naţionale din Imperiu, Vuia şi-a ex-
primat neîncrederea într-o rezolvare fără
grave crize, înţelegând prin aceasta o mişcare
revoluţionară. Folosind presa franceză, Vuia
publică o serie de articole bine documentate
care tratau problemele grave ale popoarelor
din monarhie, urmărind prin publicarea arti-
colelor sale să lămurească opinia publică eu-
ropeană asupra situaţiei reale din Imperiul
austro-ungar şi să combată orice încercare de
justificare a necesităţii menţinerii acestui im-
periu.

Traian Vuia s-a implicat energic în susţine-
rea cauzei româneşti şi în cadrul Conferinţei
de Pace de la Paris. Iată ce spunea despre
acesta marele om politic Caius Brediceanu:
„... Din amintirile mele de la Conferinţa Păcii,
una trebuie să încânte pe fiecare bănăţean,
faptul că l-am ales imediat la sosirea mea la
Paris de colaborator în calitate de consilier
tehnic pe marele inventator român, inginerul
bănăţean Traian Vuia. El a devenit în delega-
ţiunea noastră prin forţa enormă de muncă,
prin cunoaşterea perfectă a limbii franceze,
prin claritatea judecăţii sale de mare gânditor
şi filozof, prin maniera sa modestă şi discretă,
unul din factorii principali ai misiunii noastre.
Îl consider pe Traian Vuia ca pe unul dintre
cei mai mari fii ai Neamului”.

Deşi a trăit departe de ţară, Traian Vuia a
rămas toată viaţa sa un adevărat patriot. Chiar
şi sub povara bolii şi a bătrâneţii acesta a dorit
cu ardoare să-şi ajute ţara de origine, sperând
ca România să devină liberă şi cu un regim
democratic, valori pentru care a luptat toată
viaţa. A încetat din viaţă pe 2 septembrie 1950
şi este înmormântat în cimitirul Bellu din Bu-
cureşti.

Răzvan Pinca

Personalităţi lugojene
Traian Vuia – pionier al aviaţiei mondiale, perso-
nalitate marcantă a ştiinţei şi politicii româneşti

În zilele de 6 şi 7 aprilie, pe scena Teatrului Municipal „Traian Gro-
zăvescu”, s-a desfăşurat cea de a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional
de Blues „BluesFest”. Organizat de Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, în colaborare cu Primăria Lugoj şi Consiliul Judeţean Timiş,
Festivalul a reunit muzicieni de mare valoare artistică, atât din România,
cât şi din Ungaria.

În prima zi, manifestarea a fost deschisă de un grup din Szeged, Un-
garia, „Rambling Blues Trio”, care a încântat publicul cu un blues ar-
haic, cântat in stilul anilor 1920-1930. Mult aşteptată a fost cea de a
doua formaţie a serii, Cezar Costescu & Freddy Stauber Blues Project.

Acest proiect i-a readus pe scenă pe doi dintre cei mai importanţi mu-
zicieni lugojeni, Cezar Costescu şi Freddy Stauber, foşti componenţi ai
formaţiei Logic. Alături de ei, pe scenă, au mai urcat Andrei Mezei –
tobe, Marius Balint – clape şi trompetă, precum şi Cristi Vetan – bass.
Repertoriul trupei s-a axat pe melodiile viitorului album Lugoj Blues,
al lui Freddy Stauber, ce va fi lansat în luna septembrie pe scena Tea-
trului Municipal. 

Cea de a doua seară a aparţinut trupelor din Bucureşti, duo-ul Nicu
Patoi – chitară şi Berti Barbera – voce şi percuţie, respectiv Trio Cyfer.
Cu o largă experienţă muzicală şi concertistică, duo-ul Patoi şi Barbera
a abordat, în manieră acustică, o serie de melodii evergreen din reper-
toriul internaţional, demonstrând, şi pentru cei prezenţi în sală, de ce
Nicu Patoi este considerat, la ora actuală, unul dintre cei mai buni chi-
tarişti ai României şi de ce Berti Barbera este, pe mai toate albumele
ultimului deceniu, vocea de backing preferată a marilor artişti de jazz
şi blues din România.

Trio Cyfer, format din Călin Cyfer, unul dintre cei mai apreciaţi chi-
tarişti ai scenei Blues, un extraordinar în stilul „slide”, Claudiu Purcărin
(Naşu’) la tobe, membru al formaţiilor Nightlosers şi Sistem şi basistul
Dan Saghin, a „electrizat” audienţa cu un repertoriu ce a cuprins atât
piese clasice de blues, cât şi compoziţii proprii ale lui Calin Cyfer.

Un plus al festivalului l-a reprezentat Berti Barbera, un prezentator
cu o bogată experienţă în domeniu, el fiind şi prezentatorul prestigio-
sului Festival Internaţional de Blues de la Sighişoara (unul dintre cele
mai apreciate festivaluri de profil din Europa, anul acesta avându-l in-
vitat pe legendarul Johnny Winter) şi realizator al mai multor emisiuni
radio şi tv. Existenţa acestui Festival de Blues în oraşul de pe Timiş cer-
tifică nivelul cultural al Lugojului şi menţine oraşul în sfera culturală
contemporană, atât naţională, cât şi internaţională. Augustin Bercean

„BluesFest”- Blues de
cea mai bună calitate

la Lugoj

Triplă lansare de carte la Lugoj: Paul
Eugen Banciu şi Dana Nicoleta Popescu

Joi, 22 martie, de la ora 17.00, în Sala de Conferinţe a Tea-
trului Municipal „Traian Grozăvescu” din Lugoj, lugojenii iu-
bitori de literatură au avut bucuria de a participa la o triplă
lansare de carte: romanele „Piranha” şi „Singuratatea zăpezii”,
semnate de prozatorul timişorean Paul Eugen Banciu, şi mo-
nografia „Măştile timpului – Mit şi spiritualitate în proza lui
Paul Eugen Banciu”, volum semnat de Dana Nicoleta Popescu.
Cărţile, apărute în acest an la editurile timişorene „Hestia” şi
„Anthropos”, au fost prezentate de Lucian Alexiu, Dana Nico-
leta Popescu, Dorin Murariu şi Cristian Ghinea; moderator:
Henrieta Szabo. Tripla lansare de carte a fost organizată de Bi-
blioteca Municipală Lugoj, Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj şi Cenaclul & Revista „Banat” Lugoj.

Adriana Weimer
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Municipiul Lugoj a câştigat un nou proiect cu finanţare europeană nerambursabilă, depus în
parteneriat cu municipiul Reşiţa şi municipalitatea  Veliko Gradište din Serbia în cadrul Progra-
mului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 3 Promovarea schim-
burilor între comunităţi, Măsura 3.3. Intensificarea schimburilor în domeniul învăţământului,
culturii şi sporturilor. 

Intitulat „GEMS OF THE ROMANIAN AND SERBIAN FOLKLORIC THESAURUS –
Preservation and promotion of cultural traditions in Reşiţa, Lugoj and Veliko Gradište”
(„NESTEMATE ALE TEZAURULUI FOLCLORIC ROMÂN ŞI SÂRB – Păstrarea şi pro-
movarea tradiţiilor culturale în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište”), proiectul are drept obiectiv ge-
neral dezvoltarea unor relaţii sociale şi culturale durabile în zona de graniţă româno-sârbă.
Obiectivul specific îl constituie păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale specifice zonei de
graniţă româno-sârbe, prin organizarea unor festivaluri folclorice în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gra-
dište. Bugetul total al proiectului este de 325.206,40 Euro, municipalităţii lugojene revenindu-i
104.672,80 Euro. Finanţarea nerambursabilă pentru Lugoj este de 102.579,34 Euro (98%), iar
contribuţia proprie este de 2.093,46 Euro (2%). Principalele rezultate aşteptate pentru Municipiul
Lugoj sunt următoarele:

- organizarea unui festival folcloric la Lugoj;
- organizarea unui atelier de lucru la Lugoj cu 105 participanţi, câte 35 din fiecare municipalitate

parteneră;
- achiziţionarea unei scene multifuncţionale;
- achiziţionarea unei instalaţii de sonorizare şi a unui sistem de lumini;
- susţinerea de reprezentaţii artistice de către 35 de artişti folclorici lugojeni în cadrul festiva-

lurilor folclorice organizate în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište.
Proiectul va avea o durată de implementare de 12 luni.

Raoul Rusalin

Nou proiect cu finanţare europeană 
nerambursabilă câştigat de Municipiul Lugoj

În cursul zilei de 4 aprilie,
un grup de tineri voluntari din
oraşul înfrăţit Jena a sosit la
Lugoj. Cei nouă adolescenţi,
însoţiţi de doamna Cony Bar-
tlau, angajată a Direcţiei Lo-
cale de Tineret de la Jena, au
fost primiţi de către primarul
Francisc Boldea joi, 5 aprilie,
la ora 10.00. Domnul primar a
urat bun venit oaspeţilor şi a
făcut o scurtă prezentare a ora-
şului nostru şi a proiectelor de
investiţii derulate de Primăria
Municipiului Lugoj. Un accent
deosebit a fost pus pe bunele
relaţii existente între oraşele

noastre şi pe ajutorul de nepre-
ţuit primit în fiecare an de la
prietenii noştri din Jena. Dom-
nul primar a dorit să transmită
încă o dată mulţumirile sale
pentru donaţia care a permis
achiziţionarea de către Spitalul
Municipal „Dr. Teodor An-
drei” a unui ultrasonograf per-
formant.

O parte dintre aceşti tineri
nu sunt pentru prima oară la
Lugoj, ei având deja în deru-
lare proiecte cu elevii Colegiu-
lui Naţional „Coriolan
Brediceanu”, relaţia cu această
instituţie evoluând în mod po-

zitiv în ultimii ani. Oaspeţii au
lucrat ca voluntari în domeniul
social, atât în România, cât şi
în alte state, şi doresc să dez-
volte un proiect privind volun-
tariatul în rândul tinerilor cu
instituţii din oraşul nostru.
Scopul lor este de a găsi tineri
din Lugoj dornici să lucreze ca
voluntari la Jena. Primarul mu-
nicipiului a apreciat ca pozi-
tivă această iniţiativă care va
duce la întărirea relaţiilor de
prietenie între tinerii din Lugoj
şi Jena.

Cu acest prilej doamna Bar-
tlau a menţionat că în luna mai
a acestui an va avea loc la Jena
un concurs internaţional de
tenis de masă la care sunt invi-
taţi şi copii din oraşul nostru.

În ceea ce priveste prezenţa
la Lugoj, delegaţia din Jena  a
vizitat luni la ora 11.00 Spita-
lul,”. În încheiere, edilul şef a
urat oaspeţilor o şedere cât mai
plăcută la Lugoj, manifes-
tându-şi certitudinea că acest
proiect va continua şi va duce
la dezvoltarea relaţiilor dintre
oraşele noastre.

Liviu Savescu

Tineri voluntari din Jena, în vizită la Lugoj

De mai mult timp, au fost aduse la cunoş-
tinţa cetăţenilor, prin intermediul publicaţiei
noastre şi al altor mijloace mass-media, in-
strucţiunile şi măsurile care trebuie luate pen-
tru prevenirea incendiilor la arderea miriştilor,
a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, pre-
cum şi reglementările legale pentru desfăşu-
rarea unor astfel de activităţi. „Am dat
dispoziţie în cadrul şedinţei operative să fie
aplicate amenzi celor care dau foc miriştilor
şi resturilor vegetale cu încălcarea proceduri-
lor legale”, a precizat primarul municipiului.

În conformitate cu art. 96, alin. 9, din
O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005, reac-

tualizat în 2008, privind protecţia mediului,
constituie contravenţie şi se pedepseşte cu în-
chisoare de la 3 luni la un 1 an, sau cu amendă
de la 3.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice,
iar pentru persoane juridice cu amenzi de la
25.000 la 50.000 lei.

Conform art. 1, alin. 3, lit. r şi s din H.G.R
nr. 537/2007, arderea resturilor vegetale, gu-
noaielor, deşeurilor şi a altor materiale com-
bustibile fără luarea măsurilor pentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi
se sancţionează cu amendă de la 1.000 la
2.500 lei.

Aurel Jurubiţă

Amenzi pentru arderea ilegală 
a miriştilor şi a vegetaţiei uscate

În data de 29 martie, la ora
9.30, primarul Francisc Boldea,
a primit vizita unei delegaţii
aflată în oraşul nostru ca ur-
mare a derulării unui proiect
„COMENIUS”, gestionat de
Şcoala generală cu clasele I –
VIII nr. 2 din Lugoj. 

La întâlnire au fost prezenţi
50 de copii şi profesori din Spa-
nia, Finlanda şi Turcia. Partene-
rii de peste hotare au fost
însoţiţi de doamna director Au-
relia Voichescu, profesorul Flo-

rin Mariş, coordonatorul local
al proiectului, şi doamna Ga-
briela Sârbu, institutor.

Aceştia au fost întâmpinaţi
de domnul Primar în Sala de
Consiliu a Primăriei Lugoj,
unde cei prezenţi au vizionat
cel mai recent film de prezen-
tare al oraşului Lugoj, după
care s-au purtat discuţii despre
proiect şi importanţa acestuia
pentru copiii şi profesorii din
cele patru ţări. 

Proiectul cu titlul „Nutriţie

cu ajutorul matematicii, tehno-
logiei informaţiei şi a limbii en-
gleze” a demarat anul acesta şi
a fost elaborat împreună cu
şcoli din Spania, Finlanda, şi
Turcia. Scopul proiectului este
studierea unor obiceiuri pe di-
ferite meridiane şi latitudini, în
ceea ce priveşte modul de hră-
nire al copiilor. Proiectul are o
perioadă de derulare de doi ani,
cu finalizare în vara anului
2013.

Cei prezenţi la Lugoj au vizi-
tat Brutăria Ardelean, după care
au făcut excursii la Mănăstirea
Româneşti şi Timişoara. În ca-
drul acestui proiect, elevii de la
şcoala lugojeană se vor deplasa
anul acesta în Spania, ultima în-
tâlnire urmând a avea loc anul
viitor în Turcia.

Trebuie menţionat că Şcoala
generală nr. 2 este pentru a
patra oară participantă la un
proiect „COMENIUS”.

Liviu Savescu

Elevi participanţi la un proiect Comenius
în vizită la Primăria Lugoj

Un nou motiv de bucurie
pentru cei mici îl reprezintă
amenajarea în perioada 13 - 16
aprilie, pe terenul de lângă Oră-
şelul Copiilor din Parcul „Ge-
orge Enescu”, a unei expoziţii
cu dinozauri. Cea mai mare de
acest tip din România, expozi-
ţia a mai fost prezentată anul
trecut în 4 capitale de judeţ.
„Invităm atât copiii, cât şi pă-
rinţii şi bunicii să viziteze
această expoziţie pe care o con-
sider deosebit de interesantă,
exponatele fiind foarte expre-
sive şi bine realizate, unele
atingând dimensiuni considera-
bile de până la 30 de metri”, a
declarat primarul municipiului
cu prilejul anunţării în premieră
a evenimentului.

Mega Expo Dino Show, cum
o numesc organizatorii, pre-
zintă replici în mărime naturală
ale celor mai mari animale care
au populat planeta noastă în pe-

rioada preistorică. Pe lângă rep-
tile gigantice precum Protoce-
ratops, Tyrannosaurus Rex,
Saltasaurus şi Diplodocus vor
putea fi văzuţi şi dinozauri din
speciile Triceraptos, Parasauro-
lophus, Archaeopterix sau Ma-
menchiosaurus. Exponatele,
care sunt robotizate, se mişcă şi

scot sunete, sunt create de ger-
manul Karmo Neigert, iar o
parte dintre ele au fost realizate
special pentru filmul de succes
al lui Steven Spielberg, „Juras-
sic Park”.

Expoziţia va fi deschisă între
orele 11:00 şi 19:00.

Aurel Jurubiţă

XXL Expo Dino - un adevărat „Jurassic Park” la Lugoj

Sâmbătă, 31 martie, între orele 20.30-21.30 Lu-
gojul s-a alăturat miilor de oraşe care au sărbătorit
Ora Pământului, acţiune de amploare care a urmărit
sensibilizarea oamenilor asupra schimbărilor cli-
matice dure care afectează planeta.

Ora Pământului (în engleză Earth Hour) este un
eveniment internaţional, organizat în ultima sâm-
bătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop
sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică faţă
de problema dioxidului de carbon emis în atmos-
feră la producerea energiei electrice.

Acţiunea a fost iniţiată în anul 2007 de către au-
torităţile si locuitorii oraşului Sydney din Australia,
care au luat astfel poziţie fata de ameninţarea pe
care o reprezintă pentru planeta noastră încălzirea
globală.

Ora Pământului constă în stingerea luminii şi
oprirea aparatelor electrocasnice neesenţiale timp
de o oră, în mod voluntar, atât de către consumato-
rii individuali, cât şi de către instituţii şi unităţi eco-
nomice.

Primăria Municipiului Lugoj s-a alăturat susţi-
nătorilor şi participanţilor la acţiunea Ora Pămân-
tului, fiind oprit iluminatul public în zona centrală,

în semn de recunoaştere şi apreciere a eforturilor
generale împotriva poluării şi a încălzirii globale.
Primarul municipiului a făcut un apel la cetăţeni să
se alăture acestei acţiuni simbol prin stingerea lu-
minilor şi deconectarea pentru o oră a aparaturii ne-
esenţiale.

Călin Gongola

Ora Pământului
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HOTĂRÂREA Nr. 83 din 29.03.2012
privind aprobarea amenajării a unui spaţiu de joacă pentru copii

“Orăşelul Copiilor” în incinta Parcului “George Enescu”
Art.1. –  Se aprobă amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii “Orăşelul Copiilor” în incinta Parcului “George Enescu”.
Art.2. –  Se aprobă Regulamentul de funcţionare al spaţiului de joacă “Orăşelul Copiilor” conform anexei, care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.

REGULAMENT
pentru funcţionarea spaţiilor de joacă dotate cu instalaţii gonflabile din

ORĂŞELUL COPIILOR
Art.4. Programul de funcţionare al ORĂŞELULUI COPIILOR este următorul: 
luni - duminică 11:00 – 21:00 pentru o perioadă nedeterminată, în funcţie de condiţiile meteorologice.
Art. 5. (1) Utilizarea spaţiilor de joacă dotate cu instalaţii gonflabile din ORĂŞELUL COPIILOR este gratuită.
(2) Accesul copiilor la spaţiile de joacă se face pe serii, şi doar cu acordul personalului de supraveghere.
(3) Durata unei serii este de 10 - 15 minute, în funcţie de spaţiul de joacă.

Art.6. Obligaţiile utilizatorilor
În cazul unor evenimente nedorite (accidente), urmare a comportamentului necorespunzător sau a nerespectării prezentului regula-

ment, copiii care le-au cauzat şi însoţitorii acestora vor purta întreaga răspundere pentru accidentele provocate;
În vederea asigurării unei desfăşurări ireproşabile a activităţilor din fiecare spaţiu de joacă şi a evitării oricăror riscuri, copiii şi în-

soţitorii acestora trebuie să respecte cu stricteţe anunţurile şi indicaţiile personalului de supraveghere, care asigură funcţionarea bazei
de agrement;

B) Ce trebuie să respecte copiii:
1. Înainte de intrarea în spaţiile de joacă (instalaţiile gonflabile), copiii se vor descălţa;
2. În incinta spaţiilor de joacă copiilor le este interzis să împingă alţi copii;
3. În incinta spaţiilor de joacă copiilor le este interzis să arunce cu obiecte, jucării, resturi menajere, etc;
4. În spaţiul de joacă – Tobogan gonflabil :
- copiii vor aluneca pe tobogan doar cu picioarele înainte şi în poziţie şezând;
- un singur copil poate să alunece pe tobogan. Înainte de a începe alunecarea se va asigura că nu va lovi un alt copil;
- copiii nu vor staţiona mai aproape de 2 metri de zona de aterizare a toboganului; 
- copiii nu vor urca în sens invers sau în picioare pe tobogan.

C) Este interzis:
Copiilor :
1. Este interzis accesul în spaţiul de joacă al copiilor cu recipiente din sticlă, conserve, orice obiect tăios, ascuţit, metalic, contondent,

pietre, arme, droguri, produse inflamabile, orice fel de mâncare sau băutură sau animale de companie;
2. Este interzisă intrarea în spaţiul de joacă a copiilor care au nevoie de supraveghere specială (dizabilităţi fizice, afecţiuni psihice,

comportament exuberant, ADHD), sau care prin comportamentul lor pot induce traume celorlalţi copii şi a copiilor cu boli contagioase,
întrucât echipamentele nu sunt proiectate în acest scop şi nu este asigurată supraveghere de specialitate; 

3. Este interzisă urcarea pe partea exterioară a ansamblurilor de joacă şi pe orice alte elemente, situate în interiorul spaţiului de joacă,
care nu au în mod clar această destinaţie; 

4. Este interzisă supraaglomerarea spaţiului de joacă, fapt ce ar putea cauza contacte violente intre copii şi chiar accidente;
5. Este interzisă folosirea echipamentelor din spaţiile de joacă, în condiţii climaterice nefavorabile: ploaie, vânt puternic, descărcări

electrice, ceaţă, gheaţă sau ninsoare. În aceste cazuri, instalaţiile gonflabile nu vor fi puse în funcţiune, sau vor fi oprite, după caz.
Însoţitorilor : 
6. Este interzis accesul în spaţiul de joacă al adulţilor cu recipiente din sticlă, conserve, orice obiect tăios, ascuţit, metalic, contondent,

pietre, arme, droguri, produse inflamabile, orice fel de mâncare sau băutură sau animale de companie;
7. Înainte de a-i lăsa pe copii în spaţiul de joacă, însoţitorii se vor asigura că aceştia nu au îmbrăcăminte cu accesorii tăioase sau

dure, cum ar fi: capse, ţinte, fermoare metalice aparente, catarame, cercei de dimensiuni mari;
8. Înainte de intrarea copiilor în spaţiul de joacă, însoţitorii vor retine lănţişoarele, broşele, agrafele, banii sau cheile din buzunarele

copiilor, pentru a evita pierderea lor în spaţiul de joacă sau eventuale accidente nedorite.
9. Este interzisă intrarea adulţilor în stare de ebrietate, sub influenţa drogurilor, a celor cu afecţiuni psihice sau cu comportamente

violente;
10. Este interzis fumatul în afara locurilor special amenajate;
11. Este interzisă aruncarea gunoaielor (sticle, ţigări, pungi, etc.) la întâmplare (baza de agrement este dotată cu recipiente speciale

pentru depozitarea gunoaielor); 
12. Este interzisă utilizarea unei atitudini ostile, dispreţuitoare, folosirea unui limbaj obscen, faţă de personalul bazei de agrement şi

faţă de indicaţiile acestuia; 
13. Este interzisă aglomerarea căilor de acces spre şi dinspre spaţiile de joacă.

D) Recomandări:
1. Respectaţi, pentru siguranţa copiilor, anunţurile şi indicaţiile date de personalul bazei de agrement! Accesul în spaţiile de joacă se

va face doar cu acordul personalului de supraveghere!
2. Supravegheaţi copiii, în permanenţă, cu atenţie!
3. Nu distrageţi atenţia copiilor! Aceştia pot deveni victime ale accidentărilor! 
4. Nu folosiţi telefoanele mobile în timp ce copiii dvs. sunt în spaţiile de joacă! Vă pot distrage atenţia şi pot apărea accidente nedo-

rite!
5. Vă rugăm să eliberaţi spaţiul de joacă utilizat, în ordine şi cât mai repede, atunci când se anunţă sfârşitul unei serii!
6. În caz de accidente, anunţaţi imediat personalul bazei de agrement! 
7. Nu deterioraţi bunurile cu care este dotată baza de agrement ORĂŞELUL COPIILOR! 

Art.8. Nerespectarea acestui regulament duce la evacuarea copilului şi a însoţitorului acestuia, atât din spaţiul de joacă cât şi din in-
cinta bazei de agrement, iar încălcarea repetată sau gravă a regulamentului va duce la interzicerea accesului în baza de agrement pe o
perioada nedeterminată. 

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei,

nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei
publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia Investiţii, Compartiment
Investiţii, de:

INSPECTOR, grad profesional Principal
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
condiţii generale de participare la concurs:
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.

54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
– republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

condiţii specifice de participare la concurs:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv stu-

dii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în domeniul „inginerie civilă” - construcţii civile, in-
dustriale, construcţii de drumuri şi poduri şi inginerie urbană;

vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocu-
parea funcţiei publice: 5 ani;

cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.
CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 21.05.2012, ora 1000, iar

interviul se va susţine în data de 24.05.2012, ora 1400, la sediul
Primăriei Municipiului Lugoj din Piaţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj,
Compartiment Resurse Umane, până la data de 11.05.2012.

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul,
camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei,

nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocupa-
rea postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT – ELECTRI-
CIAN, treapta I, din cadrul Serviciului Public de Administrare şi
Întreţinere a Domeniului Public – Formaţie de lucru, din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a) condiţii generale de participare la concurs, conform art.

3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau tem-
porar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a per-
sonalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Prima-
rului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului
Local al Municipiului Lugoj”:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care can-

didează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea.

condiţii specifice de participare la concurs:
studii de calificare absolvite cu diplomă în una din următoarele

meserii: electrician, electrician auto sau electromecanic;
constituie avantaj: cunoştinţe de operare automatizări centrale ter-

mice;
vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocupa-

rea postului vacant: 9 ani;
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba practică se va desfăşura în data de 07.05.2012, ora
1000, iar interviul se va susţine în data de 10.05.2012, ora 1200, la
sediul Primăriei Municipiului Lugoj din Piaţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Munici-
piului Lugoj – Compartiment Resurse Umane, până la data de
20.04.2012.

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul,
camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

HOTĂRÂREA nr. 41 
din 29.03.2012

privind schimbarea denumirii Spitalului Municipal Lugoj
în Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj

Art.1. – Se aprobă schimbarea denumirii Spitalului Mu-
nicipal Lugoj în Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroului management, proiecte, programe şi Spita-
lului Municipal Lugoj.
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Art.1. – Se aprobă Regulamentul pentru analizarea soli-
citărilor de locuinţe din fondul locativ de stat din municipiul
Lugoj, conform anexei, care face parte integrantă din pre-
zenta hotărâre.

Art.2. – La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din
24.11.2011 privind aprobarea Regulamentului privind re-
partizarea locuinţelor din fondul locativ de stat din munici-
piul Lugoj.

Art.3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se în-
credinţează Compartimentului avize şi control urban.

REGULAMENT
pentru analizarea solicitărilor de locuinţe din fondul lo-

cativ de stat 
din Municipiul Lugoj
CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE
Art.1. Obiectul prezentului regulament îl constituie re-

glementarea cadrului general de repartizare a locuinţelor din
fondul locativ de stat.

Art.2 La elaborarea prezentului regulament au fost res-
pectate prevederile următoarelor  acte normative:

- Legea Locuinţei nr.114 din 11 octombrie 1996 cu mo-
dificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor meto-
dologice privind punerea în aplicare a prevederilor Legii
Locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- Legea 112/1995 – Reglementarea situaţiei juridice a
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea
statului;

- Legea 213 /1998 – privind proprietatea publică şi regi-
mul juridic al acesteia.

Art.3. Principiile care stau la baza prezentului regula-
ment sunt:

- principiul transparenţei – locuinţele se repartizează pe
baza listei de priorităţi aprobată de Consiliul Local

- principiul obiectivului major – realizarea locuinţelor din
fondul locativ de stat constituie un obiectiv major, de interes
local, pe termen lung, al administraţiei publice locale;

- principiul egalităţii şi nediscriminării – accesul liber şi
neîngrădit la locuinţe este un drept al fiecărui cetăţean.

Art.4. În sensul prezentului regulament se definesc ur-
mătorii termeni:

Locuinţa este construcţia alcătuită din una sau mai multe
camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile ne-
cesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane
sau familii;

Locuinţa cu condiţii improprii este locuinţa improvizată
sau construcţia cu destinaţia de locuinţă care nu îndeplineşte
cerinţele minimale de locuit astfel cum sunt prevăzute în
Anexa nr. 1 lit. A din Legea nr.114/1996 republicată cu pri-
vire la locuinţe; 

Lista de priorităţi este documentul întocmit pe baza cri-
teriilor şi condiţiilor aprobate potrivit prezentului regula-
ment, prin care se atribuie solicitanţilor cu chirie, locuinţe
din fondul locativ de stat disponibile;

Comisia socială este comisia constituită prin dispoziţia
Primarului cu atribuţii privind verificarea dosarelor depuse
în vederea obţinerii unei locuinţe din fondul de stat, stabili-
rea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe
din fondul locativ de stat şi stabilirea criteriilor în baza că-
rora se repartizează aceste locuinţe. Aceasta dispune Servi-
ciului de Asistenţă socială comunitară efectuarea unei
anchete sociale iar Serviciului Impozite şi Taxe să verifice
dacă solicitantul nu deţine sau nu a deţinut proprietate;

Criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare
stabilite prin punctaj sunt criteriile cadru care stabilesc so-
licitanţii ce au acces la locuinţele destinate închirierii şi or-
dinea de prioritate în repartizarea acestora;

Familie: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsă-
toriţi, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii
acestora, dacă locuiesc şi se gospodăresc împreună. Este
asimilat termenului de familie şi situaţia persoanei necăsă-
torite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea
sa precum şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi
ai fiecăruia dintre ei sau fără copii, care locuiesc şi se gos-
podăresc împreună;

Copil: copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia
dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat
unuia sau ambilor soţi dat în plasament familial sau pentru
care s-a instituit tutela sau curatela;

Persoană singură: persoana care a împlinit vârsta de 18
ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură;

Familie monoparentală este familia formată din persoana
singură şi copiii în vârstă de până la18 ani aflaţi în întreţinere
şi care locuiesc împreună cu acesta;

Persoană cu handicap este acea persoană căreia mediul
social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice,
mentale şi/sau asociate, îi împiedică total sau îi limitează
accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri
de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Persoană vârstnică: persoana care a împlinit vârsta de
pensionare stabilită prin lege.

CAPITOLUL II – CONSTITUIREA FONDULUI
DE LOCUINŢE

Art.5. Fondul de locuinţe se constituie prin următoarele

modalităţi:
- realizarea de construcţii noi, în condiţiile legii;
- reabilitarea unor construcţii existente, în condiţiile legii;
- schimbarea destinaţiei unor imobile din aceea de spaţiu

cu altă destinaţie în spaţiu cu destinaţie de locuinţă; 
- donaţii;
- alte surse, potrivit legii.
CAPITOLUL III – REPARTIZAREA ÎN VEDE-

REA ÎNCHIRIERII LOCUINŢELOR DIN FONDUL
LOCATIV DE STAT

Art.6. Închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat
în municipiul Lugoj se face în baza listelor de priorităţi în-
tocmite în condiţiile legii şi aprobate de Consiliul Local al
Municipiului Lugoj.

Art.7. Lista de priorităţi se actualizează prin modificarea
punctajului la dosarele înscrise în lista de priorităţi în urma
completării dosarului sau prin introducerea punctajului din
fiecare dosar nou depus. 

Art.8. Lista de priorităţi întocmită în condiţiile prezen-
tului regulament, va cuprinde:

- numele, iniţiala tatălui şi prenumele solicitantului;
- numărul dosarului;
- total punctaj acumulat.
Art.9. Listele de priorităţi se pot consulta la Comparti-

mentul tehnic, iar listele cuprinzând primele 100 locuri se
vor afişa la sediul Primăriei Municipiului Lugoj. 

Art.10. (1) În vederea verificării dosarelor şi întocmirii
listei de priorităţi se numeşte Comisia socială de analiză a
solicitărilor de locuinţe din fondul de stat prin dispoziţia pri-
marului.

(2) Comisia numită la alin. (1) are, potrivit prezentului
regulament, următoarele atribuţii:

- verifică şi analizează dosarele solicitanţilor de locuinţe;
- întocmeşte lista de priorităţi şi o supune aprobării Con-

siliului Local;
- afişează situaţia dosarelor: retrase la cererea titularului,

incomplete sau care din motive incompatibile acestuia nu
pot fi incluse în listele de priorităţi (neactualizare dosar) şi
inadmisibile întrucât nu corespund prevederilor legale.

(3) Comisia socială se va întruni în şedinţe de lucru ori
de câte ori este nevoie, în vederea soluţionării dosarelor de-
puse în vederea închirierii unei locuinţe din fondul de Stat
şi a problemelor ce se vor ivi cu privire la locuinţele din fon-
dul de stat, conform prevederilor prezentului Regulament
şi a legislaţiei în vigoare.

Art.11. (1) Solicitantul de locuinţă din fondul de stat va
întocmi un dosar care va cuprinde în copie actele menţionate
în Anexa nr.1.la prezentul regulament.

( 2) Solicitantul trebuie să facă dovada domiciliului/re-
şedinţei sau/şi a locului de muncă pe raza Municipiului
Lugoj.

Art.12. (1) Dosarele solicitanţilor de locuinţe din fondul
de stat se depun la Biroul Comunicare, Relaţii cu Publicul
pe tot parcursul anului.

(2) Lista de priorităţi se completează cu fiecare dosar la
care s-a întocmit fişa de punctaj.

Art.13. Dosarele se pot completa pe tot parcursul anului
cu acte doveditoare asupra modificărilor apărute în situaţia
existentă la data depunerii dosarului. Solicitantul este obligat
ca în termen de 30 de zile de la apariţia unei situaţii de natură
să impună modificarea stării iniţiale a dosarului să depună
actele doveditoare la Biroul Comunicare, Relaţii cu Publi-
cul.

Art.14. Categoriile de persoane îndreptăţite să primească
cu prioritate o locuinţă din fondul de stat sunt următoarele:

a) familii;
b) familii monoparentale;
c) tineri proveniţi din instituţiile de ocrotire socială care

au împlinit vârsta de 18 ani;
d) persoane cu handicap;
e) pensionari;
f) veterani şi văduve de război;
g) persoane care datorită condiţiei de vârstă nu pot bene-

ficia de locuinţe ANL;
h) persoanele evacuate din casele naţionalizate sau în si-

tuaţia de a fi evacuate şi fac dovada acestei situaţii.
Art.15. Nu pot beneficia de locuinţe din fondul de stat,

persoanele/familiile care se găsesc în una din următoarele
situaţii:

a) deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă
în integralitate sau în cotă parte;

b) au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat şi/sau beneficiază de sprijinul statului cu

credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe în baza
unor prevederi legale;

d) deţin, în calitate de chiriaş al Consiliului Local al Mu-
nicipiului Lugoj, o altă locuinţă;

e) persoanele care au ocupat abuziv o locuinţă din fondul
de stat sau au fost evacuate pe cale administrativă sau pe
cale judecătorească pentru neplata cheltuielilor cu titlu de
chirie şi întreţinere, nerespectarea normelor de convieţuire
socială ori alte motive prevăzute de lege.

Art.16. (1) La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor
solicitanţilor de locuinţe se vor avea în vedere: 

a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor;

b) numărul copiilor 
c) numărul persoanelor care se gospodăresc împreună cu

solicitantul;
d) starea sănătăţii solicitantului sau a unor membri ai fa-

miliei acestuia;
e) venitul mediu net lunar pe membru de familie;
f) nivelul de studii;
g) situaţii locative sau sociale deosebite.
(2) Fiecărui criteriu stabilit la alin (1) i se atribuie un

punctaj menţionat în Anexa  nr.3 la prezentul regulament,
numită Criterii de ierarhizare.

Art.17. Situaţia declarată va fi verificată în teren la mo-
mentul existenţei unor locuinţe disponibile în vederea re-
partizării, prin anchetă socială de către persoanele cu
atribuţii în efectuarea acestora din cadrul Direcţiei de Asis-
tenţă Socială Comunitară numite prin Decizie a directorului
executiv. 

Ancheta socială va fi înaintată Comisiei sociale de ana-
liză pentru a completa dosarul fiecărui solicitant.

Modelul anchetei sociale este prevăzut în Anexa nr.5 la
prezentul regulament.

Art.18. (1) În cazul decesului solicitantului de locuinţă
din fondul de stat, cererea va rămâne valabilă substituindu-
se titularului soţul sau soţia ori copilul major, dacă locuieşte
şi se gospodăreşte împreună cu titularul cererii.

(2) În situaţia în care suprafaţa locuinţei disponibilă este
sub existenţele minimale prevăzute de lege raportat la nu-
mărul membrilor familiei titularului de locuinţă din fondul
de stat, acesta poate refuza pentru motive obiective închi-
rierea, fără a fi exclus de pe lista ulterioară de priorităţi.

(3) În situaţia constatării unor neconcordanţe între docu-
mentele anexate la cerere şi situaţia de fapt sau declaraţii
neadevărate de natură a afecta poziţia titularului în lista de
priorităţi, se va proceda la una din situaţii:

- amânarea repartizării locuinţei, 
- respingerea cererii.
Art.19. Prezentul Regulament poate fi modificat ori de

câte ori se consideră necesar şi se completează cu prevede-
rile legislaţiei în vigoare.

Art.20. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul
regulament.

ANEXA nr.1
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

necesare pentru înscrierea pe lista de priorităţi în vederea
închirierii unei locuinţe din fondul locativ de stat

1. cerere (conform model) ANEXA nr. 2;
2. declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului şi,

după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori
din familia acestuia (dacă este cazul), cu următorul conţi-
nut:

- nu deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă in-
clusiv casă de vacanţă;

- nu au înstrăinat o locuinţă după 1 ianuarie 1990;
- nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul sta-

tului cu credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
- nu deţin, în calitate de chiriaş al Consiliului Local al

Municipiului Lugoj, o altă locuinţă;
3. adeverinţă de la asociaţia de proprietari, sau declaraţie

pe propria răspundere cu privire la componenţa familiei şi
numărul membrilor acesteia; 

4. adeverinţa cu venitul fiecărui membru de familie şi
alte drepturi băneşti;

5. copie xerox după actul de identitate al solicitantului şi
membrilor familiei sale (dacă este cazul);

6. copie xerox după actul de naştere al solicitantului şi
membrilor familiei sale (dacă este cazul);

7. copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este
cazul);

8. copie xerox după sentinţa de divorţ definitivă şi irevo-
cabilă (dacă este cazul);

9. copie xerox după certificate medicale de la medicul
specialist cu boala gravă de care suferă fiecare membru al
familiei solicitantului, dacă necesită însoţitor sau o cameră
în plus, conform condiţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 40/1999
şi avizat de organele medicale competente; certificat de în-
cadrare în grad de handicap.

10. copie xerox după actele de identitate ale tuturor per-
soanelor care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu solicitantul;

11. copie xerox după contract de închiriere sau contract
de comodat pentru solicitantul care locuieşte în chirie;

12. adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală
cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ
cu specificarea dacă are bursă;

13. dovada ultimului domiciliu avut;
14. alte acte ca fiind considerate necesare: acte studii, do-

vada că provine dintr-o instituţie de ocrotire socială, cupon
pentru pensionari, acte doveditoare că este veteran sau vă-
duvă de război, acte doveditoare că este beneficiar al Legii
118 / 1990; Legii 42 /1990 sentinţă de evacuare;

15. dovada evacuării sau a situaţiei de evacuare.
ANEXA nr. 3
Criterii de ierarhizare la întocmirea fişei de punctaj pentru

solicitanţii locuinţelor din fondul locativ de stat

Criterii Punctaj
1. Situaţia locativă actuală:
1.1. Chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat în munici-

piul Lugoj - 4
1.2. Tolerat în spaţiu:
a) la părinţi în Municipiul Lugoj şi lucrează - 5
b) la părinţi în altă localitate şi lucrează în Lugoj - 3
c) la rude sau alte persoane neînrudite şi lucrează în muni-

cipiul Lugoj - 3
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, cu părinţii,

etc.)
a) mai mare de 18 mp/membru al familiei solicitantului

- 2
b) 18 – 15,01 mp/membru al familiei solicitantului - 4
c) 15 – 12,01 mp/membru al familiei solicitantului - 6
d) 12 – 8 mp/membru al familiei solicitantului - 8
e) mai mică de 8 mp/membru al familiei solicitantului -

10
Notă: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa lo-

cativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor,
în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia soli-
citantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În
cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută
conform contractului de închiriere se împarte numai la nu-
mărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă.

2. Situaţia civilă actuală:
a) căsătorit - 10
b) necăsătorit - 8
3. Numărul persoanelor în întreţinere:
a) Copii
- 1 copil - 2
- 2 copii - 3
- 3 copii - 4
- 4 copii - 5
- peste 4 copii - 5 + 1 pct. pt. fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora - 2
4. Starea de sănătate actuală:
a) sănătos(ă) - 0
b) boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al

familiei aflat în întreţinere ce necesită însoţitor sau o cameră
în plus - 6

c) persoană cu handicap accentuat - 3
d) persoană cu handicap grav - 4
e) persoană cu handicap mediu - 2
5. Nivelul de pregătire:
a) fără studii şi fără pregătire profesională - 5
b) cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu

specializare la locul de muncă - 8
c) cu studii medii, fără pregătire profesională şi / sau cu

specializare la locul de muncă - 10
e) studii superioare de scurtă sau lungă durată - 18
Notă: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat

conform legii.
6. Situaţii locative sau sociale deosebite:
a) tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care

au împlinit 18 ani - 15
b) tineri care au adoptat copii - 15
c) persoane evacuate din casele naţionalizate sau în pericol

de a fi evacuate, în condiţiile legii - 15
d) locuinţe afectate de calamităţi naturale - 15
7. Locul de muncă:
a) cu loc de muncă şi domiciliul în Municipiul Lugoj - 10
b) cu loc de muncă în Municipiul Lugoj şi domiciliul în

altă localitate - 5
c) cu domiciliul în Lugoj şi loc de muncă în altă localitate

- 3
d) pensionari cu domiciliul în Municipiul Lugoj - 8
8. Venitul mediu net lunar/membru de familie:
a) până la salariul minim pe economie inclusiv - 15
b) între salarul minim pe economie şi venitul mediu pe

economie inclusiv - 5
9. Vechimea cererii - pentru fiecare an de vechime - 1
Notă:
1. În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor

fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data
efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în
acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate
deveni, în mod iminent, gravă. În cazul când departajarea nu
se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate so-
licitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza cri-
teriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea
de sănătate actuală).

2. Criteriile de ierarhizare prevăzute prin punctaj au în ve-
dere titularul cererii şi implicit

rezolvarea situaţiei locative a acestuia. În consecinţă se
punctează numai titularul cererii.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi
departajaţi în funcţie de:

a) vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare
data efectivă a înregistrării cererii (ziua, luna, anul), având
prioritate în acest caz solicitantul care are vechimea mai mare.

b) situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării
locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii
a căror situaţie locativă este, în mod iminent gravă (dacă
criteriul de la lit. a) nu este suficient pentru departajare).

HOTĂRÂREA nr. 73 din 29.03.2012
privind aprobarea Regulamentului pentru analizarea solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat din municipiul Lugoj
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Sâmbătă, 7 aprilie, pe terenul din Cernăteaz, în cadrul etapei a XXI-a a Diviziei D Timiş, s-au întâlnit
liderul campionatului, CSM Lugoj, şi echipa locală Unirea.

După ce gazdele au reuşit să deschidă rapid scorul, Remus Bărburescu a egalat pentru lugojeni în min.
19, după care CSM şi-a dat drumul la joc, la ocazii şi la goluri, prin Călin Bota şi Flavius Tulcan, chiar
înaintea pauzei. La debutul reprizei secunde, Lucian Stoica a reuşit al 29-lea său gol stagional. Tulcan,
Denis Gruneanţu, cu primul său gol pentru CSM, şi Beniamin Dobra au stabilit scorul final: 1-7.

Fără căpitanul Ploscariu, suspendat în urma eliminării din finalul jocului cu CFR Timişoara, „CSM
Lugoj a avut jocul la discreţie, doar că am început mai greoi, şi pe undeva era şi normal, în urma jocului
cu CFR, dar după ce am primit gol în minutul 5 ne-am revenit şi putea fi un scor mult mai mare”, a pre-
cizat Cosmin Stan.

CSM Lugoj a evoluat în următoarea formulă: Micşa (cpt) – Patrona, Hromei, Solomon (min.46 Dobra)
– Argatu (min.61 Dovlete), Marcu, Rebenciuc, Bota (min.72 Horia Onae) – Stoica, Tulcan, Bărburescu
(min.61 Gruneanţu). Pe bancă: Dragostin – Bărbulescu, Vînătu.

CSM Lugoj, lider, cu 20 de victorii şi un singur meci egal, şi care este foarte aproape de atingerea
cotei de 100 goluri marcate în Divizia D Timiş, îşi pregăteşte încă de pe-acum încet, încet terenul, anti-
cipând barajul de promovare în Divizia C. În acest sens, antrenorul Cosmin Stan a urmărit jocul Şoimii
Pîncota – Voinţa Mailat, în care liderul Divizia D Arad a învins pe teren propriu cu 4:0, iar în Vinerea
Mare se va deplasa la Valea Copcii la jocul Minerul Mehedinţi – Pandurii Cerneţi, derby-ul locurilor 1
şi 2 în judeţul Mehedinţi. În continuare, vor mai fi urmărite Muncitorul Reşiţa – liderul detaşat al Diviziei
D Caraş Severin, precum şi fruntaşele ligilor a IV-a din judeţele Alba şi Bihor.

În următoarele două etape, lugojenii vor întâlni pe teren propriu, joi, 12 aprilie, ora 17.30, Banatul
Nerău, iar miercuri, 18 aprilie, ora 17.30, se vor deplasa la Pişchia, pentru jocul cu echipa locală Juven-
tus.

Clasament Divizia D Timiş
Loc Echipa Jocuri Victorii Egale Pierdute Goluri Puncte
1 • CSM Lugoj 21 20 1 0 93:7 61
2 • Chişoda 21 18 1 2 70:19 55
3 • CFR Timişoara 21 16 2 3 61:21 50
4 • Dumbrăviţa 21 11 5 5 38:26 38
5 • Timişul Şag 21 11 3 7 33:22 36
6 • FC Baban 21 9 6 6 40:31 33

Marcel Jimbolia
7 • Spartak Gottlob 21 10 2 9 35:30 32
8 • Pobeda Dudeştii 21 9 5 7 32:34 32

Vechi
9 • Banatul Nerău 21 9 2 10 35:37 29
10 • Avântul Bobda 21 8 3 10 37:48 27
11 • Real Dragşina 21 8 3 10 27:45 27
12 • Unirea Cerneteaz 21 7 1 13 26:58 22
13 • Auto Timişoara 21 6 2 13 28:42 20
14 • Peciu Nou 21 5 5 11 33:50 20
15 • Deta 21 5 4 12 29:55 19
16 • Arsenal Bucovăţ 21 5 3 13 34:63 18
17 • Juventus Pişchia 21 5 2 14 24:54 17
18 • Progresul Gătaia 21 2 0 19 14:47 6

Tiberiu Olteanu

CSM Lugoj se pregăteşte de barajul
de promovare în divizia C

Anunţ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 15/06/2012 în vederea în-

chirierii:
- 2 spaţii comerciale în Parcul Copiilor, în suprafaţă de 12 mp, respectiv 9 mp pentru

desfãşurarea activităţii de comerţ sau prestări servicii.
- 3 spaţii comerciale în Bazarul Pieţei „George Cosbuc”, în suprafatţă de 24 mp fiecare

pentru desfăşurarea activităţii de comerţ sau prestări servicii.
- 3 locaţii în Complexul Comercial Bazar, în suprafaţă de 15 mp fiecare pentru desfă-

şurarea activităţii de comerţ sau prestări servicii.
Dosarele pentru înscrierea la licitaţie se primesc până în data de 12/06/2012, ora 15:00.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini pot fi solicitate la Primăria

Lugoj, camera 112, zilnic între orele 13:00 – 15:00.

După ce au debutat cu stân-
gul în faza a doua din play-off
în meciurile pentru locurile 5-8,
fiind învinse de CSU Medicina
Târgu Mureş 3:0 (25:19, 25:16,
26:24), şi după un al doilea
meci, de infarct, la Lugoj, când
gazdele au reuşit să întoarcă re-
zultatul de la 0:2, câştigând în
extremis cu 3:2 (16:25, 23:25.
25:23, 25:17, 15:12), în meciul
decisiv, de la Târgu Mureş, cu
toate că au acumulat 63 de
puncte, voleibalistele de la
CSM Lugoj au cedat cu 3:0
(25:22, 25:21, 25:20).

„Meciul nu a fost rău, dar,
când pierzi 3 seturi consecutive
la peste 20 de puncte şi nu ai
măcar o minge de set, este frus-
trant şi un pic supărător”, a de-
clarat la finele întâlnirii
antrenorul lugojencelor, Bog-

dan Paul. Acesta a început jocul
în formula Badea, Tătaru,
Lungu, Canea, Lupaşcu, Ale-
xandru şi Smultea libero, pe
parchetul sălii din Târgu-Mureş
mai intrând ulterior Paşca,
Şonda, Busuioc şi junioara
Matei. Din păcate, fetele noas-
tre nu au mai reuşit să repete re-
virimentul din meciul de la
Lugoj şi au trebuit să se recu-
noască înfrânte.

„Astăzi, astrele nu ne-au fost
favorabile, planetele nu s-au
aliniat pentru Lugoj, dar pe
lîngă astea au fost şi nişte gre-
şeli copilăreşti din partea noas-
tră, am avut mingi libere care
ne-au căzut în cap. Târgu-
Mureş este genul de adversar
care atunci când te prinde cu
garda jos, te calcă pe gât”, avea
să concluzioneze acelaşi Bog-

dan Paul după tripla cu CSU
Medicina Târgu-Mureş.

Aşadar, lugojencele rămân
cu entuziasmul revirimentului
din meciul al doilea, când au
reuşit să revină de la 0-2 la 3-2,
dar ratează reeditarea perfor-
manţei de anul trecut, când au
jucat în Cupa Balcanică, şi nu
mai reuşesc să se califice în
play-off-ul pentru locurile 5-6,
ci doar pentru locurile 7-8, unde
vor întâlni pe SCM U. Craiova,
care a fost învinsă de VC Unic
Piatra Neamţ cu 3:0 în joc deci-
siv. Jocurile cu U. Craiova se
vor disputa în 18.04.2012 în de-
plasare, pe 25.04.2012 pe teren
propriu şi, dacă va fi cazul, în
meci decisiv, în deplasare, în
29.04.2012.

Tiberiu Olteanu

Voleibalistele de la CSM Lugoj -
în play off pentru locurile 7 – 8

Anunţ
Primăria Municipiului Lugoj intenţionează să organizeze SĂRBATOAREA BERII

2012 în perioada 1 - 3 iunie 2012. În acest sens, se caută firme specializate în organizarea
acestor manifestări.

Selecţia solicitanţilor se va face conform unor criterii care pot fi puse la dispoziţia
celor interesaţi conform caietului de sarcini.

Înscrierea la licitaţie se va face până în data de 10/05/2012.
Informaţii suplimentare şi documentele necesare participării la această selecţie

se pot obţine de la Primăria Lugoj, camera112, zilnic între orele 8:30 – 12:00.


