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Acum, la încheierea mandatului cu care
m-aţi învestit acum patru ani, doresc să vă
împărtăşesc o parte din gândurile, ideile şi
convingerile care mi-au guvernat întreaga
muncă şi activitate pe care am desfăşurat-o
în folosul dumneavoastră.

Nu am crezut niciodată să existe o reţetă
de succes pentru a fi un primar bun. Fie-
care primar este înainte de toate om, cu
bune şi cu rele. Apoi, situaţia diferă de la
localitate la localitate, astfel că este greu
de creionat un portret-robot al primarului
ideal care să poată garanta reuşita în fiecare
caz. Pot însă să vă spun ceea ce eu am în-
cercat să fac ca şi primar al Lugojului.
Dacă abordarea mea a dat roade, nu în-
seamnă decât că am fost omul potrivit, la
locul potrivit şi la timpul potrivit.

Aşadar, în primul rând, am încercat să
rămân „om”, deschis la doleanţele, proble-
mele, nemulţumirile sau sugestiile cetăţe-
nilor. Un primar trebuie să fie aproape de
cetăţeni, indiferent dacă l-au votat sau nu.
Oamenii trebuie să ştie şi să vadă că părerea
lor contează, că nu sunt reduşi doar la sta-
tutul de contribuabil sau de votant. Lugojul
nu este numai al primarului, ci Lugojul este

al lugojenilor. 

Fiecare trebuie să se implice, să fie parte
a transformărilor în bine pe care şi le do-
reşte. Aceasta este viziunea pe care am în-
cercat să o transmit concetăţenilor mei în
aceşti patru ani, şi, cu deosebită satisfacţie,
observ că, odată cu Lugojul, au revenit la
viaţă şi lugojenii. A fost greu, dar a meritat
din plin.

Apoi, am încercat să fiu un bun gospo-
dar. Am muncit în fiecare zi, investind
mult suflet în tot ceea ce am făcut. Să fii
primar nu este o slujbă sau o funcţie, ci o
mare onoare şi o mare responsabilitate.
Pentru că ai pe mâini un oraş întreg, locui-
torii săi, viitorul lor. Deciziile pe care le iei
le influenţează vieţile în bine sau în rău.
Desigur, dorinţa mea a fost şi este să iau
deciziile bune. Am încercat să transform
Lugojul dintr-o „casă” în „acasă” şi această
viziune mi-a dat putere şi determinare să
trec peste toate problemele sau piedicile
ivite. Am îmbinat concepţia mea cu suge-
stiile cetăţenilor, iar rezultatul  este un oraş
care începe să redevină ce a fost odată, în
vremurile sale de glorie. Aceasta este şi
ceea ce îmi doresc pentru oraşul meu natal:
un Lugoj modern, un Lugoj european, un
Lugoj „mereu tânăr din 1334”, în care cu
toţii să ne simţim ca acasă.

De asemenea, am

propus programe rea-
liste şi am fost cinstit
cu cetăţenii, pentru că
dacă îi minţi, dacă doar
promiţi şi uiţi să mai
faci, îţi pierzi credibili-
tatea şi treci drept nese-

rios, drept „e ca şi ceilalţi”. În campania
electorală trecută am promis să schimb Lu-
gojul „De la periferie la centru”. În acest
prim mandat mi-am dorit şi am reuşit să
fac câte ceva în fiecare cartier din oraş. În
unele mai mult, în altele mai puţin poate,
dar în fiecare câte ceva. Şi aceasta pentru
că dumneavoastră, lugojenii, care plătiţi ta-
xele şi impozitele, nu locuiţi numai în cen-
tru, sau numai la periferie, ci peste tot de
la periferie la centru. Şi am vrut să puteţi
vedea în sfârşit, în orice zonă aţi merge, că
Lugojul trăieşte, că Lugojul se schimbă, că
Lugojul devine oraşul pe care cu toţii ni-l
dorim. Desigur unele proiecte nu s-au ma-
terializat, dar aceasta doar din cauză că nu
am găsit sprijin la o anumită parte a Con-
siliului Local. Însă ele nu au fost abando-
nate, ci doar amânate până după iunie
2012. Sunt convins că alta va fi situaţia
după alegerile locale şi atunci, cu ajutorul
lui Dumnezeu, vom putea face tot ceea ce
ne-am propus. 

Personal, sunt însă mulţumit de tot ce
am reuşit să fac în aceşti patru ani de man-
dat, în condiţiile în care am fost în opoziţie
şi nu am avut susţinere nici la judeţ nici la
guvern, iar România a traversat o criză
economică deosebit de grea. Fără a putea

să facem totul peste noapte, am inter-

venit în fiecare cartier, în
funcţie de necesităţi. Astfel
am asfaltat 61 de străzi din
oraş, aproape am încheiat
lucrările de reabilitare a Sta-
ţiei de Epurare, am reabilitat
o mare parte a infrastructurii
de apă şi canal, am dalat
toate trotuarele din partea
centrală a oraşului, am creat
noi locuri de parcare în toate
cartierele de blocuri, am
reabilitat întregul iluminat
public şi festiv, am iluminat
arhitectural numeroase clă-
diri-simbol ale Lugojului,
am izolat termic 25 de blo-
curi, am preluat Spitalul
Municipal şi l-am adus pe
linia de plutire, am adunat
aproape toţi câinii fără stă-
pân de pe străzi, am predat
69 de apartamente ANL, am
realizat un nou bazar, am
reabilitat clădirea Bibliote-
cii şi a Primăriei, am spriji-
nit activ cultura, educaţia şi
sportul lugojean, am înfiin-
ţat un patinoar pe perioada
iernii şi un orăşel al copiilor
pe perioada verii, iar exem-
plele pot continua.

Sperăm ca împreună să
putem duce la bun sfârşit
toate proiectele pe care ni le-am propus
pentru acest an. Este vorba despre conti-
nuarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor
de apă şi canalizare din oraş, precum şi a
celor de asfaltare a noi drumuri, de con-
struire a noului pod pietonal şi de moder-
nizare a Staţiei de Epurare. Tot în anul
2012 vizăm de asemenea reabilitarea
Ştrandului Municipal, construirea noului
bazin acoperit, începerea reconstrucţiei
centrului civic al oraşului, amenajarea Ci-
nematografului 3D, iluminarea arhitectu-
rală a unor clădiri, asfaltarea a 15 km de
trotuare, respectiv dalarea altor 10.000 mp
trotuare din zona centrală, precum şi pentru
o serie de alte obiective de mare impor-
tanţă pentru oraş.

Obiectivele noastre pentru perioada
2012-2016 sunt foarte ambiţioase. Astfel,
vrem ca fiecare stradă din oraş să aibă ca-
nalizare şi alimentare cu apă şi să fie asfal-
tată, devenind primul oraş din ţară în care
să nu mai fie probleme cu infrastructura
edilitară. De asemenea, vom aplica mode-
lul de reabilitare şi modernizare a cartiere-
lor J. C. Drăgan şi Ştrand şi la celelalte

cartiere din oraş, începând în acest an cu
cartierele Stadion III, Stadion I, Ţesători,
Micro IV şi Cotu Mic.

Ce pot să vă spun însă, din experienţa
mea din acest mandat, este că, dacă ai o vi-
ziune şi vrei să o vezi devenind realitate,
nimic nu te poate împiedica. Dar, pentru
aceasta este nevoie de multă muncă, deter-
minare şi mult, mult suflet. 

În fiecare zi din ultimii patru ani am lu-
crat, iar rezultatele se văd peste tot. Oraşul
a renăscut. Lugojenii au renăscut. Sunt
convins că oricine poate să facă o compa-
raţie între ce a fost şi ce este acum. Închei
cu convingerea că am reuşit în aceşti patru
ani să câştig cu adevărat încrederea dum-
neavoastră şi sunt pregătit să merg mai de-
parte cu proiectele şi munca în folosul
dumneavoastră.

În continuare, în paginile acestui ziar voi
prezenta, din raţiuni de transparenţă, a doua
parte din Raportul de activitate a cărui pu-
blicare a început în numărul trecut, cu men-
ţiunea ca spaţiul tipografic nu permite
publicarea în totalitate a acestui raport. 

Francisc Boldea
Primarul municipiului Lugoj

Dragi lugojeni,
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Promisiune: Modernizarea trotuarelor din oraş, prin dalare sau asfaltare.

Promisiune: Reabilitarea termică a blocurilor din municipiu

Rezultat: În paralel cu
programul de reabilitare a
străzilor, s-au desfăşurat
ample lucrări de înfiinţare,
întreţinere sau reparare a tro-
tuarelor din municipiu prin
asfaltare, dalare, betonare
sau pavare. Astfel, au fost
dalate trotuarele de pe stră-
zile Bucegi, Cuza Vodă, Ti-
mişoarei, Splaiul 1
Decembrie 1918, în zona Co-
legiului Naţional „Iulia Has-
deu”, pe strada Ion Creangă

în faţa Bibliotecii Munici-
pale, faleza din zona Ştrand,
strada Plopilor, strada Some-
şului, strada A. Şaguna şi în
zona Unic – str. Primăverii.

În cartierul Eftimie Murgu
au fost executate prin beto-
nare trotuare pe străzile D.
Cantemir, G. Dobrin, V. Gol-
diş, D. Brocea în suprafaţă de
1.907 mp

Au fost asfaltate trotuare
în cartierele Ţesători şi
Micro IV, în zona Podului de
Fier, pe străzile Filaret

Barbu, Ion Vidu, Memoran-
dului, Coloman Wallisch, Pa-
deşului, Coriolan
Brediceanu, V. Branişte,
Gherghinelor, Romanilor,
Astalaş, Vişinilor, Islazu
Mic. În total, a fost asfaltată
o suprafaţă de aproape
14.000 mp de trotuare.

A fost amenajată prin pa-
vare o alee de promenadă în
cartierul Cotu Mic, pe malul
râului Timiş, între Pasarela
Pietonală şi Podul CFR, cu o
lungime de 374 m. 

Realizare: Dată fiind valoa-
rea ridicată a costurilor de încăl-
zire, Primăria Municipiului
Lugoj, la solicitările Asociaţii-
lor de Proprietari şi ale locuito-
rilor oraşului, a iniţiat în vara
anului 2008 programul de reabi-
litare termică a blocurilor de lo-
cuinţe.

La iniţiativa executivului,
Asociaţiile de Proprietari au
identificat şi inventariat blocu-
rile incluse în programul de rea-
bilitare, Consiliul Local
Municipal Lugoj stabilind şi
aprobând ulterior criteriile şi lis-
tele de priorităţi. Au fost luate în
considerare următoarele as-
pecte: sistemul constructiv al an-
velopelor clădirii – 30 pct.,
vechimea construcţiilor – 20
pct., factori de risc – 30 pct., nu-
mărul de apartamente – 20 pct.

Punctajele s-au acordat în
funcţie de: materialul de con-
strucţie (prefabricate - 30 pct.,
glisante - 25 pct., structură
cadre - 20 pct., cărămidă - 15
pct.), vechimea construcţiei
(1950-1980 - 20 pct., 1981-
1989 -15 pct., 1990 - 10 pct.),
factori de risc (fisuri în zidărie
la structura de rezistenţă - 10
pct., mucegai-igrasie - 8 pct., in-
filtraţii apă - 7 pct., acoperiş de-
teriorat - 5 pct.), număr de
apartamente (31 – mai multe
apart.- 20 pct., 21- 30 apart. - 15
pct., 10-20 apart. - 10 pct.).

Pe baza punctajelor obţinute,
Comisia de eficienţă energetică
a Primăriei a întocmit lista de
priorităţi pentru un total de 39 de
condominii (imobile cu o scară
de bloc sau mai multe), listă care
a fost înaintată Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Lo-
cuinţei.

În urma acestei solicitări, Lu-
gojului i-a fost alocată suma de
1.991.328 lei, reprezentând
aproximativ 50% din valoarea
totală a investiţiei, restul de 50%
fiind suportat din bugetul local.
Această sumă a asigurat realiza-
rea primelor trei etape ale pro-
gramului, respectiv un număr de
25 de imobile din cartierele
Micro I, II, III, IV şi V, Ştrand,
Stadion, Cotu Mic, J. C. Drăgan,
precum şi pe splaiul 1 Decem-
brie 1918, str. George Coşbuc şi
str. Ţesători. Proprietarii nu au
plătit nimic pentru reabilitarea
termică, partea asociaţiilor fiind
preluată de către municipalitate.

Aşadar, din totalul de 39 de
condominii înscrise pe lista de
priorităţi şi pentru care s-a reali-
zat proiectarea, au fost izolate
termic un număr de 25. Ulterior
Ministerul Dezvoltării Regio-
nale şi Locuinţei a întrerupt fi-
nanţarea programului de
reabilitare termică a blocurilor
de locuinţe.

Între timp, Ordonanţa de Ur-
genţă nr. 69/30 iunie 2010 a sta-

bilit noi reglementări privind
reabilitarea termică a clădirilor
de locuit, cu finanţare prin cre-
dite bancare cu garanţie guver-
namentală. Prin excepţie,
autorităţile administraţiei pu-
blice locale, la solicitarea aso-
ciaţiilor de proprietari, pot
finanţa, din fondurile aprobate
anual cu această destinaţie în bu-
getele locale, în cuantum de ma-
ximum 30% din valoarea
prevăzută în devizul general,
executarea lucrărilor de inter-
venţie. În aceste condiţii, noi ne
menţinem hotărârea de a sprijini
asociaţiile de proprietari, aşa
cum am făcut-o până acum.
Acesta este şi motivul pentru
care, în 2011, am realizat proiec-
tarea pentru încă 70 de condo-
minii, care se alătură celor 14
rămase din 2009, în total 84.

La începutul lui 2012, mi-am
exprimat intenţia de a organiza
o serie de dezbateri publice cu
toate asociaţiile de proprietari
din cartierele de blocuri. Pe
lângă cele 84 de condominii cu-
prinse în programul de reabili-
tare 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 execută lu-
crări de reabilitare termică pe
propria cheltuială. Această redu-

cere se va acorda în baza proce-
sului-verbal de recepţie prin care
se constată realizarea măsurilor
de intervenţie recomandate de
către auditorul energetic. Având
în vedere prevederile Codului
Fiscal şi cele ale Codului de Pro-
cedură Fiscală, voi propune
acordarea acestei facilităţi înce-

pând cu data de 1 ianuarie a anu-
lui calendaristic următor celui în
care sunt realizate lucrările de
reabilitare termică. Practic, aş-
teptăm să vedem dacă guvernul
va aloca în primăvară noi fon-
duri pentru reabilitarea termică.
În cazul în care acest lucru nu se
va întâmpla, preferăm să scădem

încasările la impozite, dacă ast-
fel 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 îm-
bunătăţire vizibilă a imaginii
municipiului.
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Promisiune: Realizarea investiţiei privind centura de ocolire a oraşului,
precum şi modernizarea străzilor din municipiu. 

Promisiune: Elaborarea, în colaborare cu Poliţia Rutieră, a unui amplu 
proiect de fluidizare a traficului din municipiu.

Realizare: Unul dintre pro-
iectele importante realizate a
fost sensul giratoriu de pe
strada Ion Huniade în vederea
fluidizării traficului la intersec-
ţia străzilor Ion Huniade, Va-
lentin Rosada şi Primăverii.
Lucrările s-au desfăşurat în
anul 2011, valoarea totală a in-
vestiţiei depăşind suma de
200.000 lei.

De asemenea, în cursul întru-
nirilor Comisiei de Circulaţie
s-a analizat oportunitatea înfi-
inţării unor sensuri giratorii în
diferite puncte din Lugoj. Ast-
fel, Comisia de Circulaţie nu a
fost de acord cu menţinerea
sensului giratoriu provizoriu
amenajat în 2010 pe strada Bu-
ziaşului, la intrarea în Cartierul
J. C. Drăgan. Prin urmare,
odată cu intrarea străzii Buzia-
şului în administrarea munici-
palităţii, sensul giratoriu a fost

desfiinţat şi a fost identificată o
altă soluţie de semnalizare ru-
tieră prin care întoarcerea auto-
vehiculelor este permisă la
intrarea în cartier. În plus, pen-
tru anul 2012 este prevăzută
realizarea proiectării pentru
amenajarea unui nou sens gira-
toriu în dreptul societăţii Gam-
met 2000 pentru fluidizarea
traficului la coborârea de pe
pasaj şi de la societăţile comer-
ciale din zonă. Tot în 2012 va fi
realizată proiectarea pentru un
alt sens giratoriu situat la inter-
secţia străzilor Hezerişului, Cri-
şan, Cloşca, Gen. Dragalina şi
Al. Astalaş. De asemenea, in-
tersecţia străzilor Gen. Draga-
lina şi Timişoarei va fi
semaforizată. Astfel, conducă-
torii auto vor avea acces direct
din zona centrală a oraşului
către şoseaua de centură, res-
pectiv către viitoarea autos-

tradă.
În 2011, municipalitatea a

realizat un sondaj de opinie pri-
vind amenajarea unui nou sens
giratoriu în zona Parcului „Ge-
orge Enescu”, la intersecţia
străzilor Coloman Wallisch,
Gheorghe Doja şi Ion Luca Ca-
ragiale. Dintre respondenţi,
85% s-au pronunţat în favoarea
amenajării sensului, 12% au
fost împotrivă, iar 3% nu au
fost interesaţi de această pro-
blemă. În urma sondajului, pre-
cum şi a hotărârii Comisiei de
Circulaţie, în luna decembrie a
fost realizată proiectarea sensu-
lui giratoriu din zonă. Lucrările
au fost finalizate în mai puţin
de o săptămână în perioada 10-
17 mai 2012. De asemenea,
sensul giratoriu a fost astfel
proiectat încât toţi cei care lo-
cuiesc în apropiere sau desfă-
şoară activităţi comerciale în

zonă să nu fie afectaţi de noua
construcţie.

O altă măsură de îmbunătă-
ţire a traficului a constat în mo-
dernizarea semnalizării
electronice de la intersecţia
străzilor A. Mocioni cu Bucegi
şi din zona intersecţiei Unic, se-
mafoarele din cele două locaţii
fiind prevăzute cu contorizare
la secundă. În plus, la intersec-
ţia Unic a fost micşorat timpul
de aşteptare pentru efectuarea
virajului la stânga pe direcţia
dinspre Podul de Beton spre Ti-
mişoara, oferindu-se astfel mai
mult timp pietonilor pentru tre-
cerea străzii.

În acelaşi context, membrii
Comisiei de Circulaţie au ana-
lizat şi propunerile lansate de
Compania Naţională de Autos-
trăzi în vederea reglementării
traseelor drumurilor naţionale
care traversează Lugojul.

Astfel, şoseaua de centură a
devenit DN 6 şi face legătura
dintre Lugoj – Coştei, respectiv
Lugoj – Caransebeş. Vechiul
traseu al DN 6 - pornind de la
strada Nicolae Bălcescu, Podul
de Fier, Piaţa Josif Constantin
Drăgan, Piaţa Victoriei, Univer-
sitatea Europeană Drăgan,
strada Timişoarei – a trecut în
proprietatea municipiului Lugoj.
Deşi comisia nu a aprobat pre-
luarea drumurilor DN 58A –
care cuprinde străzile Caranse-
beşului, Episcop Dr. Ioan Bălan,
Semenicului, Banatului şi Bocşei
şi DN 68B, pe traseul str. Timi-
şoarei – Coloman Wallisch – Bu-
cegi – Nicolae Titulescu –
Buziaşului, la insistenţele Com-
paniei Naţionale de Autostrăzi,
au trebuit să fie preluate şi aces-
tea de către municipalitate.  De
asemenea, Comisia a aprobat
preluarea DN 68A, care cu-
prinde traseul Primărie – strada

Victor Vlad Delamarina – strada
Făgetului – sens giratoriu.

Au fost realizate marcaje ru-
tiere cu material bicomponent
(roşu şi alb) la trecerile de pie-
toni din zonele Unic, Podul de
Fier şi Piaţa Victoriei, pe o su-
prafaţă totală de 550 mp. De
asemenea, au fost executate
marcaje longitudinale şi trans-
versale cu vopsea albă pe stră-
zile Timişoarei, 20 Decembrie
1989, Piaţa Victoriei, A. Şaguna,
V.V. Delamarina, Făgetului, Ep.
Dr. I. Bălan, Buziaşului, C. Wal-
lisch, Podul de Beton, 1 Decem-
brie.

De asemenea, în cursul aces-
tor patru ani, au fost confecţio-
nate indicatoare de circulaţie şi
de orientare, precum şi stâlpi
suport. În paralel, s-au reabilitat
marcajele rutiere şi au fost înlo-
cuite 1.410 tăbliţe cu denumi-
rea străzilor din oraş.

Rezultat: În toamna anului
2010, au fost finalizate lucrările
la şoseaua de centură, aceasta
fiind dată în folosinţă în cursul
lunii septembrie. Pentru desfă-
şurarea traficului în condiţii de
siguranţă, au fost amenajate trei
sensuri giratorii: pe str. Timi-
şoarei, pe str. Caransebeşului şi
pe str. Făgetului. Odată cu
darea în folosinţă a şoselei de
centură, s-a putut interveni pe
strada Bucegi, întrucât s-a in-
terzis traficul greu în munici-
piu.

În cei patru ani de mandat,

am reuşit să asfaltăm peste 61
de străzi din municipiu, între
care: Magnoliei, Bucegi, Cuza
Vodă, I. P. Bănăţeanu, Libertă-
ţii, Ion Vidu, A. Odeanu, Ta-
piei, Ana Ipătescu, P. Maior, A
Vlaicu, Caraiman, Timotei Po-
povici, Gh. Doja, Insulei, I. L.
Caragiale, Banatului, A. C. Po-
povici, N. Iorga, Bocşei, Ghe-
orghe Lazăr, Traian Vuia, Olari,
Margaretelor, Miron Costin, 13
Decembrie, Oltului, Comuna
din Paris, Cassian Munteanu,
Hezerişului, Islazul Mic, Inde-
pendenţei, Timotei Cipariu,

Strugurilor, Victoriei, Dimitrie
Cantemir, Daniel Brocea, Va-
sile Goldiş, George Dobrin,
Şirul Islazului etc.

De asemenea, s-au realizat
lucrări de refacere a drumurilor
asfaltate, prin plombare, lucrări
care s-au impus ca urmare a de-
teriorării stratului de uzură sau
a unor lucrări de intervenţie la
gospodăria subterană. În para-
lel, au fost executate lucrări de
balastare, pe o suprafaţă de
20.000 m.p., respectiv pe 10
străzi din municipiu. Nu am ne-
glijat nici lucrările de reparaţii
la drumurile asfaltate şi pie-
truite din oraş: Împăratul Tra-
ian, Filaret Barbu, Ion Creangă,
splaiul Corneliu Coposu, spla-
iul George Coşbuc, Pasajul Pie-
ţei, Norbert Pongratz, Grigore
Ureche şi Viorelelor în zona
zona blocurilor C, Nera, Siretu-
lui, Timişoarei, Cornet, Some-
şului, splaiul Tinereţii, splaiul
George Coşbuc, Plopilor, Ghio-
celului, Şincai, Campionilor,
Bocşei, Memorandului, Gene-

ral Dragalina, splaiul 1 Decem-
brie 1918, Dunării, Narciselor,
Brazilor, precum şi în cartierele
Micro I, Micro II, Stadion şi
Josif Constantin Drăgan. De
asemenea, a fost reparat covo-
rul asfaltic de la capetele Podu-
lui de Fier. În ceea ce priveşte
străzile pavate, cele mai impor-
tante intervenţii au avut loc pe
T. Vladimirescu, Crişan,
Cloşca, Viorelelor, Oituz, Jabă-
rului, Mărăşeşti şi Cernei.

Unul dintre cartierele în care
am reuşit să demarăm progra-
mul de reabilitare a străzilor

este Eftimie Murgu. Aici s-au
executat lucrări de infrastruc-
tură pe patru străzi: Dimitrie
Cantemir, Vasile Goldiş, Ge-
orge Dobrin şi Daniel Brocea.
Ulterior, am asfaltat şi strada
Şirul Islazului, pe o porţiune de
150 m, astfel încât ieşirea din
strada Daniel Brocea să se facă
în strada Aurel Vlaicu.

În fine, la sfârşitul anului
2011, a fost realizată proiecta-
rea şi pentru Lotul 4 de străzi,
în 2012 urmând să fie scoasă la
licitaţie execuţia lucrărilor.
Lotul 4 cuprinde următoarele

străzi şi cartiere din municipiu:
Stadion III – de la Paul Chinezu
la Gheorghe Lazăr şi mai de-
parte până la Panait Cerna, în-
treg cartierul Ţesători, Panait
Cerna, Viorelelor, Romanilor,
Cloşca, Crişan, Spinanţei, Ro-
mulus, Remus, Cornet, Aleea
Brazilor, Aleea Castanilor, Al-
băstrelelor, Macilor, spl. Spor-
turilor, Traian Grozăvescu, spl.
Tinereţii, Lăcrămioarelor, Va-
sile Alecsandri, Horea, Brându-
şelor, Liviu Rebreanu, Bega,
Nera, C. D. Loga, Ion Neculce,
Ştrandului.
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Promisiune: Realizarea Planului de Urbanism General prin care să se asigure o dezvoltare
industrială echitabilă şi obiective economic-sociale, în toate zonele Lugojului.

Patru ani de muncă în folosul lugojenilor

Rezultat: În urma parcurge-
rii tuturor etapelor de realizare
a Planului Urbanistic General,
s-a reglementat programul de
amenajare a teritoriului şi de
dezvoltare a localităţilor ce
compun unitatea teritorial-ad-
ministrativă de bază. Astfel,
pentru municipiul Lugoj au
fost stabilite o serie de măsuri
menite să stabilească principa-
lele direcţii de dezvoltare a ora-
şului.

PUG-ul stabileşte extinderea
intravilanului, cu includerea
zonelor construite, precum şi
punerea în valoare a râului
Timiş, care poate deveni astfel
un loc al întâlnirii şi coeziunii

şi factor important în îmbună-
tăţirea calităţii vieţii în munici-
piu – râul fiind principalul
element natural şi de potenţial,
se poate transforma din ele-
ment de separare în element
unificator al unui concept de
ansamblu care-l profilează ca
magistrală albastră şi verde a
municipiului Lugoj, cu bune
calităţi ecologice şi cu o ofertă
substanţială de agrement şi
sport. Este subliniată totodată
punerea în valoare a zonelor cu
valori de patrimoniu. Pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de
trafic, s-a stabilit schema ma-
joră de circulaţie (pietonală),
coroborată cu finalizarea cen-

turii de ocolire Sud. De aseme-
nea, o serie de străzi nemoder-
nizate au fost stabilite pentru
lărgire şi modernizare (între-
gire inel intraorăşenesc), fiind
totodată rezolvată (sau în curs
de rezolvare) şi situaţia din in-
tersecţiile deficitare.

În aceeaşi direcţie, s-a stabi-
lit realizarea unui nou pod pie-
tonal în zona Pieţei George
Coşbuc, precum şi amenajarea
unor piste de biciclete pe prin-
cipalele trasee între zonele de
interes. Au fost create noi sen-
suri unice, acţiune care gene-
rează descongestionarea
traficului şi mărirea locurilor
de parcare, urmărindu-se toto-

dată excluderea în totalitate a
traficului greu din oraş.

Nu a fost uitată nici stabilirea

noilor zone de dezvoltare urba-
nistică pentru zone sportive, de
agrement, zone verzi (reamena-
jarea spaţiilor verzi existente,
crearea de noi spaţii verzi, crea-
rea unei zone de agrement com-
pacte şi variate), precum şi
stabilirea noilor zone de dez-
voltare urbanistică pentru in-
dustrie, a noilor zone de
dezvoltare urbanistică pentru
locuinţe cu regim mic de înăl-
ţime, locuinţe colective, lo-
cuinţe de serviciu şi crearea de
zone rezidenţiale. 

Planul mai cuprinde măsuri
privind dezvoltarea şi reconver-
sia funcţională a zonei fostelor
unităţi militare odată cu primi-

rea terenurilor şi construcţiilor
existente, reabilitarea faţadelor,
stabilirea noilor zone de dez-
voltare urbanistică pentru dotări
de interes public – comerţ şi
servicii, sănătate, bază sportivă
modernă, terenuri sport, sală
multifuncţională şi bazin de
înot acoperit.

Etapa următorilor ani de dez-
voltare a municipiului Lugoj în
contextul noii configuraţii euro-
pene trebuie să se remarce prin
schimbări conceptuale ale inte-
grării europene într-o economie
de piaţă, ceea ce obligă la ela-
borarea unor concepţii largi şi
optimizante de urbanism pe ter-
men mediu şi lung.

Promisiune: Elaborarea unui proiect de dezvoltare urbanistică, în zona fostelor unităţi
militare de pe strada Timişoarei, pentru construcţia de locuinţe.

Rezultat: În cursul anului
2010, au fost întreprinse o serie
de măsuri pentru urgentarea
concesionării terenurilor pre-
luate de la Ministerul Apărării
Naţionale. Astfel, a fost dema-
rată procedura pentru lucrarea
cadastrală „Dezmembrarea tere-
nurilor rezultate în urma lotiză-
rii conform PUZ-ului - zona
MAN”, iar tinerii din Lugoj au
putut astfel să primească în
acest an loturi pentru construc-
ţia de locuinţe. 

Un an mai târziu, am reuşit să
dezmembrăm şi să scoatem la
licitaţie 74 de terenuri, cu supra-
feţe de 400-470 mp. La licitaţie
au putut participa toţi lugojenii

care doresc să îşi construiască o
casă. De asemenea, vom oferi
gratuit nouă terenuri, dintre care
opt terenuri cu o suprafaţă de
300 mp şi un teren de 248 mp.
Acestea sunt destinate tinerilor
cu vârsta de până la 35 de ani”.

Scoaterea la licitaţie a terenu-
rilor a avut la bază Hotărârea de
Consiliu Nr. 10 din 27.01.2011,
document care stabileşte preţul
minim de pornire, fără utilităţi,
la suma de 0,4 lei/mp/an. Preţul
iniţial creşte după introducerea
utilităţilor, respectiv cu 5% pen-
tru apă şi canalizare, 5% pentru
alimentarea cu energie electrică,
5% pentru gaze naturale, 5%
pentru servicii de telefonie, 2%

pentru transport rutier.
Tot în cartierul Militari am

prevăzut o suprafaţă de 12.500
mp pentru construcţia în regim
ANL a cinci blocuri cu câte 30
de apartamente fiecare, în total
150 de apartamente. De aseme-
nea, am lăsat spaţii de peste
3.000 mp pentru construcţia de
locuinţe multiple şi spaţii co-
merciale. O altă suprafaţă de

1.000 mp este prevăzută pentru
construcţia sediului APIA. In-
trarea în noul cartier este ame-
najată în dreptul sediului Butan
Gas.

În paralel, în urma demersu-
rilor întreprinse pe lângă Minis-
terul Apărării Naţionale, toate
solicitările stabilite cu prilejul
vizitei la Lugoj a ministrului
Gabriel Oprea au fost soluţio-

nate prin Ordonanţa Guvernului
nr. 913/25.08.2010. 

Prin acest act normativ, Con-
siliul Local Municipal a primit
în administrare o suprafaţă de
teren de 53.000 mp, respectiv o
suprafaţă construită de 1.711
mp (suprafaţă desfăşurată 5.029
mp). Concret, a avut loc trece-
rea unui teren, respectiv imobil,
din domeniul public al statului,

aflat în administrarea M.Ap.N.,
în domeniul public al Munici-
piului Lugoj şi administrarea
Consiliului Local Municipal.
Toate obiectivele intrate în pa-
trimoniul municipalităţii vor
avea drept destinaţie construcţia
de locuinţe pentru tineri. În zonă
se va amenaja un sens giratoriu
care va deservi intrarea în noul
cartier de locuinţe.
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Promisiune: Redarea simbolurilor oraşului – Ştrandul, Baza Hipică şi Cinematograful,
precum şi reabilitarea unor clădiri sau monumente simbol ale oraşului

Patru ani de muncă în folosul lugojenilor

Realizare: 
În anul 2010, Cinematograful

„Victoria” a revenit în patrimo-
niul local. Ulterior, a fost orga-
nizat un concurs de soluţii
pentru reamenajarea şi moder-
nizarea cinematografului, inten-
ţia noastră fiind de a avea mai
multe săli asemănătoare celor
din incinta Iulius Mall din Timi-
şoara.

Noul cinematograf va avea
trei săli de proiecţie – una pen-
tru copii, una în sistem 2D, iar
cealaltă 3D. De asemenea, vor
mai fi amenajate încă două săli
pentru găzduirea unor diverse
evenimente culturale, organi-
zate până în prezent la Galeria
Pro Arte. Vor mai fi amenajate
un restaurant, o cafenea în man-
sarda clădirii, precum şi mai
multe spaţii tehnice pentru an-
gajaţi.

Tot în 2010, Ştrandul Muni-
cipal a fost preluat de munici-
palitate în urma încetării
contractului de asociere în par-
ticipaţiune dintre Consiliul
Local Municipal şi societatea
„Dunav Internaţional Con-
struct”. A fost preluată o supra-
faţă totală de 15.215 mp care
cuprinde cabina poartă, restau-
rantul, terasa, bazinul olimpic,
clădirea pentru vestiare, chioş-
cul, magazia, bazinul pentru
copii, terenurile de handbal,
baschet, popice şi tenis de
câmp, ansamblul de jocuri pen-
tru copii, grupurile sanitare, re-
ţelele de apă interioare şi
exterioare, instalaţia termică,
instalaţiile electrice interioare şi

exterioare. Intenţia mea este ca
Strandul să redevină funcţional
în cursul anului 2012. 

În acelaşi an 2010, a demarat
un proiect de mare importanţă
pentru oraşul nostru, şi anume
realizarea unei noi zone de
agrement pe locaţia fostei Baze
Hipice de pe strada Traian Vuia.

Noul centru de agrement se
va întinde pe o suprafaţă de 9
hectare, iar crearea în Lugoj a
unei asemenea zone va genera
un puternic interes pentru ora-
şul nostru în toată regiunea,
lucru care va duce la o dezvol-
tare turistică fără precedent a
Lugojului.

În paralel, încă de la venirea
mea ca primar mi-am dorit să
schimb înfăţişarea oraşului, să
pun în valoare simbolurile pen-
tru care am devenit cunoscuţi.
De aceea, am considerat că este
de bun augur să încep cu reabi-
litarea Podului de Fier. Astfel,
structura metalică a fost în în-
tregime sablată şi revopsită, tro-
tuarele au fost refăcute, partea
carosabilă a fost reparată, iar
cele patru vămi de la capetele
Podului au fost reabilitate.

Următorul obiectiv îndeplinit
este legat de reabilitarea clădirii
Primăriei, care nu a mai fost re-
novată de zeci de ani. Lucrările
au demarat în anul 2010 cu re-
facerea integrală a acoperişului.
În anul 2011 a fost reabilitată
faţada clădirii Primăriei. Din
cauza lucrărilor de slabă calitate
executate înainte de 1989, a fost
necesar să decapăm toată tencu-
iala, precum şi ornamentele

aflate într-o stare foarte avan-
sată de degradare. De aseme-
nea, au fost făcute greşeli atunci
când s-au înlocuit geamurile,
marginile nefiind drepte. Spre
sfârşitul anului a fost montată şi
tâmplăria termopan. În acest an
s-a realizat iluminarea arhitec-
turală a clădirii şi amenajarea
trotuarului din faţa Primăriei, în
suprafaţă de 340 mp, care a fost
realizat din granit. Rezultatul
final este pe măsura aşteptări-
lor, mai ales că am păstrat linia
arhitecturală originală, pe care
am pus-o în valoare din plin.

Am continuat cu reabilitarea
unui altei clădiri simbol a ora-
şului - Biblioteca Municipală.
Aceasta funcţionează din anul
1968 în sediul fostei Poşte a
oraşului Lugoj, situat pe str. Ion
Creangă nr. 1. Clădirea nu a mai
fost supusă reabilitării de zeci
de ani, astfel că exteriorul ei se
afla într-o avansată stare de de-
gradare. Astfel, în perioada
aprilie-august 2011, Biblioteca
Municipală a fost supusă unor

ample lucrări de reabilitare care
au cuprins: refaţadizarea clădi-
rii, consolidarea acoperişului şi
înlocuirea ţiglelor sparte, înlo-
cuirea jgheaburilor şi burlane-
lor, recondiţionarea tâmplăriei
vechi şi dublarea ei cu tâmplă-
rie cu geam termopan din lemn

stratificat, dalarea trotuarului
din faţa imobilului şi montarea
unei rampe de acces pentru per-
soanele cu handicap.

În anul 2012, mi-am propus
să definitivez proiectul de mo-
dernizare a Pieţei Victoriei, prin
încheierea lucrărilor la clădirea

Primăriei, prin finalizarea lucră-
rilor de reabilitare a Bisericii
Ortodoxe „Adormirea Maicii
Domnului” şi prin identificarea
unei soluţii de reabilitare a Tur-
nului Sf. Nicolae, monument is-
toric care datează din anul
1402. Alături de modernizarea

Podului de Fier, reabilitarea clă-
dirilor emblematice reprezintă
un pas înainte spre un oraş mai
frumos, mai modern, mai euro-
pean!

Un alt monument de mare în-
semnătate pentru istoria muni-
cipiului – Monumentul Unirii -

va fi refăcut cursul anului 2012.
Deja a sosit de la Direcţia Jude-
ţeană pentru Cultură şi Patrimo-
niu Naţional Timiş acordul
pentru reconstituirea basorelie-
furilor şi a inscripţionărilor de
pe Monumentul Unirii din
Lugoj (Soldatul cu Puşca).

Acordul a fost primit cu condi-
ţia ca lucrările să fie executate
cu personal specializat şi auto-
rizat. Au fost adresate mulţu-
miri Primăriei Municipiului
Lugoj şi Asociaţiei Pasărea Mă-
iastră pentru preocuparea de a
păstra şi pune în valoare monu-
mentele care cinstesc eveni-
mentele din istoria României.
Acest monument a fost vitregit
în perioada comunistă şi lipsit
de trei basoreliefuri din bronz,
aplicate pe soclu. În aceeaşi pe-
rioadă, de sub basorelieful ce
reprezintă Lupoaica împreună
cu Romulus şi Remus a fost în-
lăturată următoarea chemare
patriotică „Români, toţi într-o
ţară, ori toţi într-un mormânt”.
Dintre cele trei basoreliefuri
iniţiale au fost reconstituite cele
cu Regele Ferdinand şi cu Re-
gina Maria, iar cel de-al treilea,
reprezentând scene de la Marea
Adunare de la Alba Iulia, nu a
putut fi reconstituit, întrucât nu
mai există mulajul. Pentru a res-
pecta autenticitatea monumen-
tului şi din respect pentru
înaintaşi se va realiza inscrip-
ţionarea în piatră a textului
amintit mai sus.
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Promisiune: Construirea unui bazin acoperit în Lugoj

Patru ani de muncă în folosul lugojenilor

Realizare: În luna februarie
2012, am definitivat proiectul
privind construirea unui bazin
acoperit în Lugoj care să le per-
mită lugojenilor să se relaxeze
şi să practice înotul în orice ano-
timp.

Viitorul bazin acoperit va fi
amplasat în zona Ştrand, o loca-
ţie centrală şi foarte potrivită
pentru acest scop, cu atât mai
mult cu cât bazinul va fi con-
struit lângă vechiul ştrand, care
va fi de asemenea reabilitat şi
modernizat.

Procedura de achiziţie a de-
marat în cursul lunii martie, in-
tenţia noastră fiind de a finaliza

lucrările până la sfârşitul lunii
noiembrie, astfel încât lugojenii
să aibă la dispoziţie o bază spor-
tivă modernă şi atrăgătoare.

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 bazin de
relaxare (14x4 m). Vor fi ame-
najate, de asemenea, vestiare,
grupuri sanitare, duşuri, spaţiu
tehnic, precum şi o terasă desti-
nată alimentaţiei publice. Su-
prafaţa totală a bazei este de
45x25 m. Valoarea totală a in-
vestiţiei se ridică la suma de 3,2

milioane lei.
Cele două proiecte – con-

struirea unui bazin acoperit şi
modernizarea Ştrandului – se
înscriu în strategia municipali-
tăţii de revigorare a sporturilor
acvatice, care au avut o tradiţie
în Lugoj în anii de dinainte de
Revoluţia din Decembrie 1989.
Astfel, în anii ’50 – ’60, Lugojul
avea echipă de polo în Divizia
B, în vreme ce generaţii întregi
de copii lugojeni au deprins tai-
nele înotului la bazinul din
Ştrand.

Într-un capitol din cartea
„Memoria salvată: Evreii din
Banat, ieri şi azi”, coordonată

de Smaranda Vultur, apărută la
Editura Polirom, fostul înotător
şi poloist Hermann „Harry”
Deutsch, una din personalităţile
sportive ale oraşului nostru,
spunea printre altele: „Prin
1950-1952, am reuşit să intro-
ducem la bazin instalaţie elec-
trică nocturnă. Am fost primul

oraş din ţară cu bazin care făcea
concursuri nocturne. La Lugoj
s-a ţinut finala Campionatului
Naţional de Juniori în nocturnă.
Era ceva deosebit pentru ţară.
Nimeni până atunci nu reuşise,
nici Bucureştiul n-avea. Nu era
o instalaţie performantă, dar era
una bună, dacă s-au putut ţine

campionate naţionale”.
Proiectele actuale ale munici-

palităţii de reabilitare a Ştrandu-
lui şi de construire a unui bazin
acoperit vor reda lugojenilor po-
sibilitatea de a practica din nou
cu plăcere înotul, iar condiţiile
puse la dispoziţie vor fi unele de
excepţie.

Promisiune: Reabilitarea bazelor sportive, izvor de sănătate pentru toţi lugojenii
Realizare:
Sala Sporturilor „Ioan

Kunst Ghermănescu” de pe
strada Timişoarei a reintrat
în luna septembrie 2010 în
circuitul competiţional.
Sala a fost închisă timp de
mai mulţi ani, fiind supusă
unor ample lucrări de reno-
vare. Valoarea totală a lu-
crărilor a depăşit 1,7

milioane de lei, din care
circa 960.000 de lei de la
Compania Naţională de In-
vestiţii şi 750.000 de lei de
la bugetul local. Activitatea
sportivă a fost reluată prin
organizarea unui turneu in-
ternaţional de volei, în des-
chiderea căruia a fost
prezentat şi lotul cu care
CSM Lugoj a evoluat pe

prima scenă a voleiului fe-
minin românesc în sezonul
2010-2011.

De asemenea, la deschi-
derea sezonului competiţio-
nal 2011-2012 a avut loc o
întâlnire la care au partici-
pat jucătoarele şi antrenorii
echipei de volei, precum şi
conducerea Clubului Spor-
tiv Municipal, în cadrul că-

reia s-a fixat ca obiectiv
plasarea între locurile V-
VIII, astfel încât echipa să
fie scutită de play-out. Cu
acest prilej, s-a discutat cu
conducerea tehnică scoate-
rea imediată la licitaţie a lu-
crărilor de înlocuire a
suprafeţei de joc din Sala
„Ioan Kunst Ghermă-
nescu”. În luna noiembrie

2011 a fost montat un nou
covor omologat pentru
competiţii internaţionale.
Valoarea aprobată în Consi-
liul Local pentru aceste lu-
crări a fost de 150.000 lei.

Pentru a se încadra în
programul „Sănătate pen-
tru toţi”, prevăzut şi în ca-
drul Strategiei de
Dezvoltare a Municipiului

Lugoj, administraţia locală
a achiziţionat 12 aparate
pentru fitness în aer liber,
care au fost amplasate în
Parcul Ştrand. Prin acest
program se doreşte încura-
jarea practicării sportului
şi a activităţilor fizice într-
un mod accesibil tuturor
cetăţenilor din oraşul nos-
tru.
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Biblionet la Biblioteca Municipală Lugoj 

Hărţi noi pentru Lugoj

Patru ani de muncă în folosul lugojenilor

În cursul lunii noiembrie
2010 a fost inaugurat serviciul
Biblionet – centru de informare
pentru public. În prezenţa re-
prezentanţilor autorităţilor lo-
cale, ai Fundaţiei „Bill &
Melinda Gates”, ai autorităţilor
judeţene, a directorului IREX -
Paul-Andre Baran, reprezentan-
tul Fundaţiei „Bill şi Melinda
Gates”, şi a unui public nume-

ros şi entuziast s-au oficiat for-
malităţile de inaugurare a nou-
lui serviciu.

Biblionet face parte din Pro-
gramul „Biblioteci Globale”
(„Global Libraries”) susţinut de
Fundaţia privată de caritate
„Bill & Melinda Gates”, pro-
gram în care a fost inclusă şi
România. Acest serviciu este
destinat deopotrivă copiilor, cât

şi persoanelor vârstnice, care
nu au utilizat un calculator.

Scopul acestui program îl
constituie dotarea cu computere
şi conexiune la internet a bi-
bliotecilor publice din ţara
noastră. În cadrul programului,
Biblioteca Municipală Lugoj a
primit 10 calculatoare, 1 scan-
ner, 1 imprimantă, 1 proiector
şi ecran de proiecţie, 10 camere

web, 10 căşti cu microfon. Va-
loarea echipamentelor IT s-a ri-
dicat la 6.037,49 dolari. Pe
aceste calculatoare au fost in-
stalate soft-uri performante de
ultimă generaţie, oferite de
Compania Microsoft, în va-
loare de 9.670 dolari.

În cadrul serviciului BI-
BLIONET – Centrul de Infor-
mare pentru Public  (C.I.P. –

Calculatoare cu acces la Inter-
net pentru Public), Biblioteca
Municipală Lugoj a demarat un
Program de Iniţiere în Internet,
destinat pensionarilor, categoria
socială cea mai defavorizată în
societatea actuală. 

Personalul Bibliotecii a ini-
ţiat până în prezent trei serii de
câte zece cursanţi în tainele uti-
lizării calculatorului şi Interne-

tului, găsirea unor informaţii
utile prin accesarea unor site-
uri specializate, accesarea
e-mail-urilor, noţiuni de redac-
tare a unui text, comunicare on-
line pe Yahoo Messenger, şi
multe altele. Aceste cursuri
sunt gratuite şi se bucură de un
mare succes, pentru seria a
patra fiind înscrişi deja 100 de
lugojeni.

Nu am promis, dar am realizat 

În cursul lunii septembrie
2010, municipalitatea a finali-
zat proiectul privind realizarea
unor noi hărţi ale municipiului.
Este vorba despre şase hărţi de
exterior, având dimensiunea de
2x3 metri, 20 hărţi de interior,
cu dimensiunea de 1,4x1 metri,
şi câteva mii de hărţi pliabile,
editate în condiţii grafice deose-

bite.
Hărţile de exterior sunt reali-

zate dintr-un material special de
tip banner poliplan şi au fost
amplasate în şase puncte din
municipiul Lugoj (Podul de
Fier, Universitate, Primărie, str.
A. Mocioni, cartierul J. C. Dră-
gan şi zona OMV de pe str. Ti-
mişoarei), fiind protejate de

casete luminoase antivandali-
zare.

Hărţile de interior sunt la rân-
dul lor realizate dintr-un mate-
rial special, în timp ce hărţile
pliabile au pe partea de verso un
bogat material informativ în
ceea ce priveşte obiectivele tu-
ristice din municipiu.

De asemenea, municipalita-

tea lugojeană a semnat în martie
2011 o convenţie de parteneriat
cu firma austriacă Schubert &
Franzke, privind realizarea a
15.000 de hărţi pliante, respec-
tiv a 200 de hărţi desfăşurate ale
Lugojului. 

Convenţia de colaborare pre-
vede că firma va dona munici-
piului, în trei etape, câte 5.000

hărţi pliante, precum şi cele 200
hărţi desfăşurate ale Lugojului.
De asemenea, firma austriacă
va executa un panou informativ
care va fi amplasat la capul Po-
dului de Beton de pe spl. C.
Brediceanu.

În cursul lunii februarie
2012, a sosit la Primărie primul
lot, însumând 5.000 de hărţi

pliante, realizate împreună cu
firma Schubert & Franzke din
Austria. Prin atragerea unor
firme lugojene, beneficiare de
publicitate în paginile hărţii,
s-a reuşit acoperirea costurilor
de editare, astfel încât este po-
sibilă distribuirea ei gratuită
într-o campanie de prezentare a
municipiului.
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Promisiune: Recunoaşterea rolului şi valorii personalităţilor lugojene 
în promovarea Lugojului 

Promisiune: Extinderea ramurilor sportive tradiţionale ale Lugojului, atragerea tinerilor
către sportul de performanţă şi stimularea rezultatelor deosebite

Realizare: 
Galeria cetăţenilor de onoare

ai municipiului Lugoj s-a îmbo-
găţit în luna noiembrie 2010 cu
un nume nou: maestrul Simion
Popescu.

Născut la Cornea, în judeţul
Caraş-Severin, pe 11 august
1940, Simion Popescu şi-a în-
ceput activitatea sportivă în
anul 1954, la secţia de lupte

greco-romane a Clubului Spor-
tiv „Voinţa” Lugoj. Şase ani
mai târziu, când îşi satisface
stagiul militar, devine sportiv al
Clubului Steaua Bucureşti,
unde cunoaşte consacrarea, cu-
cerind numeroase titluri atât pe
plan naţional cât şi internaţio-
nal. Anii care au urmat i-au
adus în palmares nu mai puţin
de zece titluri consecutive de

Campion al României la Se-
niori, la care se adaugă titlurile
de Campion European, iar mai
apoi Campion Mondial.

Sfârşitul carierei sportive, în
anul 1975, a marcat un nou în-
ceput: Simion Popescu a deve-
nit antrenor detaşat la lotul
olimpic. Douăsprezece titluri
europene şi opt titluri mondiale
la juniori, trei medalii olimpice

de aur la seniori, alte opt meda-
lii de argint şi bronz la olim-
piade şi tot atâtea de aur la
campionatele mondiale – iată
doar câteva distincţii care com-
pletează cartea de vizită a ma-
relui sportiv.

Totodată, a fost distins cu
Ordinul Meritul Sportiv Clasa a
III-a, Medalia Ordinul Sportiv
Clasele I, II, III, Maestru al
Sportului, Maestru Emerit al

Sportului, Antrenor Emerit,
Ordin de Cavaler.

De asemenea, ca recunoaş-
tere a meritelor în dezvoltarea
sportului lugojean am acordat
diplome de excelenţă următoa-
relor personalităţi: fostei gim-
naste Alina Goreac, Cetăţean
de Onoare al Municipiului
Lugoj, profesorului Dorin Ji-
taru, cel care a fondat şi a con-
dus ani de zile Clubul Sportiv

Municipal şi fostului înotător şi
poloist Hermann „Harry”
Deutsch, cel care a iniţiat în
tainele înotului generaţii întregi
de copii lugojeni.

În anul 2010, cu prilejul îm-
plinirii a 200 de ani de cânt ro-
mânesc la Lugoj am acordat
diplome de excelenţă Corului
„Ion Vidu”  şi Maestrului
Remus Taşcău, Cetăţean de
Onoare al Municipiului Lugoj.

Realizare: În fiecare an, de
Ziua Lugojului, am răsplătit
performanţa sportivă. Astfel, în
2009, 2010 şi 2011, au fost pre-
miaţi sportivii şi antrenorii lu-
gojeni care au obţinut rezultate
deosebite. Conform Regula-
mentului de premiere a sporti-
vilor şi antrenorilor, au fost
premiaţi în total 160 sportivi şi
33 antrenori de la C.S.Ş. Lugoj,
C.S.M. Lugoj şi C.S.H.F. „Ma-
raton ’93” Lugoj, care au obţi-
nut performanţe deosebite în
competiţiile naţionale şi inter-
naţionale. Suma totală alocată
de la bugetul local pentru pre-
mierea sportivilor a depăşit
170.000 lei.

De-a lungul celor 4 ani de
mandat, sportul lugojean s-a re-
marcat atât în plan naţional, cât
şi internaţional. În 2009 şi
2010, secţia de lupte a C.S.M.
Lugoj a câştigat câte cinci me-
dalii în cadrul campionatelor
naţionale individuale, iar în
2011 6 medalii.

Echipa de lupte libere seniori
a Clubului Sportiv Municipal
Lugoj domină autoritar de câ-
ţiva ani în Superliga naţională.
Echipa lugojeană a câştigat în
2011 cel de-al patrulea titlu na-
ţional consecutiv, după trofeele
obţinute în 2008, 2009 şi 2010,
primul din istoria clubului fiind
obţinut în 2006.

Câştigarea titlului naţional
i-a permis echipei CSM Lugoj
să reprezinte România la Cupa
Campionilor Europeni. Într-o
companie extrem de selectă, la
competiţie participând echipele
campioane ale Turciei, Rusiei,
Bulgariei şi Macedoniei, repre-
zentanta României a reuşit în
2009 şi 2010 să se claseze pe
locul III şi să obţină medaliile
de bronz.

Gimnaştii de la Clubul Spor-
tiv Şcolar Lugoj au devenit
campioni naţionali pe echipe, la
categoria juniori III, în cadrul
campionatelor naţionale şcolare
pentru juniori desfăşurate în
luna martie 2010 la Buzău. Ti-

nerii sportivi lugojeni nu s-au
mulţumit doar cu acest titlu, ei
câştigând medalii şi în concur-
surile individuale pe aparate. În
luna noiembrie 2010, la Bis-
triţa, s-a desfăşurat Finala Cam-
pionatului Naţional Individual
de gimnastică a juniorilor. CSŞ
Lugoj a participat cu 7 sportivi,
cucerind 7 medalii. În 2011, la
Campionatele Naţionale Indivi-
duale şi Campionatele Naţio-
nale Şcolare, tinerii sportivi
lugojeni au obţinut 38 de meda-
lii.

Echipa de volei feminin a
CSM Lugoj a reuşit cea mai
bună performanţă a sa în sezo-
nul 2010-2011, clasându-se la
finalul campionatului pe locul
6. Această poziţie i-a asigurat
participarea la BVA Cup, care
s-a desfăşurat la Bursa, în Tur-
cia, în perioada 9 – 11 septem-
brie 2011. La acest turneu,
cunoscut ca şi Cupa Balcanică,
au participat O.K. Kolubara La-
zarevac (Serbia), Teuta Durres
(Albania), CSM Lugoj (Româ-
nia) şi gazdele de la Nilufer Be-
lediye Bursa (Turcia),
câştigătoarea competiţiei ur-
mând să acceadă în primul tur
al Cupei Challenge. 

În urma meciurilor, CSM
Lugoj s-a clasat pe locul II şi a
obţinut medalia de argint la
Cupa Balcanică de volei femi-
nin, ceea ce constituie o nouă
performanţă obţinută de lugo-

jence sub comanda profesorului
Bogdan Paul.

La rândul său, Clubul Spor-
tiv al Handicapaţilor Fizic „Ma-
raton ’93”, în parteneriat cu
Primăria Municipiului Lugoj,
Consiliul Local Municipal
Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş,
Direcţia pentru Sport a Judeţului
Timiş şi Comitetul Naţional Pa-
ralimpic, a organizat la Lugoj în
fiecare an Cupa „Ana Lugo-
jana.” La competiţia sportivă au

participat sportivi din România
şi Ungaria. Probele de concurs -
tenis de masă individual, tenis
de masa echipe, atletism, mara-
ton şi darts - s-au organizat la
Sala de Sport „Lavinia Miloşo-
vici” şi Stadionul Municipal. În
anul 2011, la Campionatele Na-
ţionale de tenis de masă şi atle-
tism, sportivii de la CSHF
„Maraton ’93” au obţinut 15
medalii, din care 3 de aur, 6 de
argint şi 6 de bronz.


