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Munca pe care
am desfăşurat-o
timp de patru

ani în folosul lugojenilor şi
mai ales roadele acesteia,
pe care oricine le-a putut
descoperi la tot pasul, m-
au îndreptăţit să cred că
am câştigat încrederea
unui număr mare de cetă-
ţeni ai acestui oraş. La ale-
geri am constatat cu mare
satisfacţie că numărul
celor care cred în puterea
şi priceperea mea de a
schimba în bine oraşul
este chiar mai mare decât
mi-am imaginat. Vă mul-
ţumesc din suflet dragi lu-

gojeni şi mă simt onorat
de încrederea pe care mi-
o acordaţi. Acest fapt mă
obligă să duc la bun sfâr-
şit fiecare promisiune pe
care am făcut-o în campa-
nie şi mai mult decât atât
să nu ma opresc doar la
acele promisiuni. Încă
sunt multe lucruri de făcut
în oraş, cu fiecare rezol-
vare a unei probleme, des-
coperim altele de făcut. 

Este de prisos să vă spun că sunt
omul căruia îi place să cunoască pro-
blemele oraşului la faţa locului, pentru
că m-aţi văzut cu siguranţă, în perma-
nenţă în mijlocul dumneavoastră, as-
cultându-vă cu atenţie punctele de
vedere, peste tot în oraş acolo unde si-
tuaţia a cerut-o. Nimeni nu poate rea-
liza cu ce se confruntă comunitatea

stând într-un birou. De aceea chiar de
a doua zi după alegeri m-aţi văzut în
punctele din oraş unde se desfăşoară
lucrări. De data aceasta, perioada elec-
torală a fost pentru noi una scurtă şi
după cum ne-am propus aceasta  nu a
frânat nici un moment ritmul intens în
care  se lucrează, fie că este vorba de
reabilitarea reţelei de apă sau a canali-
zării din municipiu, fie de reabilitarea
străzilor şi a trotuarelor sau de lucrările
la noul pod pietonal din zona pieţei.

Trebuie să vă mărturisesc însă că de
la alegerile recente am avut aşteptări şi
speranţe legate de conducerea judeţu-
lui. Şi iarăşi prin participarea în număr
mare la vot a cetăţenilor şi deschiderea
lor către programul nostru ne putem
bucura astăzi de un Preşedinte al Con-
siliului Judeţean, care pentru prima
dată în ultimii ani, m-a asigurat că va
sprijini proiectele oraşului nostru. Pe
lângă domnul Preşedinte Titu Bojin,
vechi prieten al Lugojului, care a sus-
ţinut şi în trecut în mod concret dezvol-
tarea oraşului, avem în persoana lui
Călin Dobra, vicepreşedinte al Consi-

liului Judeţean, încă un lugojean în
conducerea judeţului. Pentru proiectele
de dezvoltare ale municipiului Lugoj
nu vom ezita să cerem sprijin atât la
nivel judeţean cât şi la nivel central, mă
refer aici la conducerea ministerelor şi
chiar la Primul Ministru, un alt prieten
al Lugojului. De data aceasta am con-
vingerea că vom primi ajutor concret şi
că astfel proiectele noastre de dezvol-
tare vor prinde viaţă.

Şi cum faptele sunt cele care m-au
apropiat de dumneavoastră, în perioada
următoare mi-am propus să pun în
practică un program îndrăzneţ prin care
să dăm o nouă faţă cartierelor oraşului.
Am început deja cu Stadion I, Stadion
III, Ţesători, Ştrand, şi continuăm cu
cartierele Josif Constantin Drăgan şi
Cotu Mic. Speranţa mea este ca la fi-
nele mandatului cetăţeanul, indiferent
de cartierul în care locuieşte, să simtă
din plin transformările în bine în mo-

mentul în care păşeşte afară din lo-
cuinţă. 

Voi fi consecvent şi în realizarea
acelor învestiţii pe care le-am promis şi
care se află ori in fază de proiect ori în
lucru: Podul Pietonal peste râul Timiş,
construirea unui bazin acoperit, Reali-
zarea unui cinematograf 3D in oraş şi,
acum când avem o largă susţinere în
Consiliul Local, putem aborda şi pro-
iecte pe care nu le-am putut dezvolta în
mandatul trecut: reabilitarea Ştrandului
Municipal şi realizarea unei Pieţe
Agroalimentare moderne. Îmi exprim
şi speranţa că membrii Consiliului
Local, indiferent de culoarea politică
vor pune mai presus de orice interesele
de dezvoltare ale oraşului şi vor sprijini
toate proiectele care înseamnă un pas
înainte pentru bunăstarea si progresul
Lugojului. 

Francisc Boldea
Primarul Municipiului Lugoj

Un nou început
Lugojenii s-au pronunţat, 

acum este timpul să le răsplătim încrederea
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Serviciul Autoritate Tutelară
din subordinea Direcţiei de
Asistenţă Socială Comunitară
Lugoj a redobândit, în lumina
noilor reglementări în materie,
competenţa numirii unui cura-
tor care să asiste ori să repre-
zinte minorii la încheierea
actelor de dispoziţie sau la dez-
baterea procedurii succesorale.

Noul Cod civil, în vigoare
din octombrie 2012, prevede că
instanţa de tutelă este instanţa
judecătorească competentă să
soluţioneze cererile şi să admi-
nistreze procedurile în materia
ocrotirii persoanei fizice şi în
materia raporturilor de familie.

Ocrotirea persoanei fizice
prin tutelă se realizează de către

tutore, desemnat sau numit, în
condiţiile Codului civil, precum
şi de către consiliul de familie,
ca organ consultativ.

Ocrotirea persoanei fizice
prin curatelă are loc numai în
cazurile şi condiţiile prevăzute
de lege, cu menţiunea că ocro-
tirea majorului are loc prin pu-
nerea sub interdicţie judeca-
torească sau prin instituirea cu-
ratelei, făcându-se astfel dis-
tincţie clară între persoana
majoră şi cea cu capacitate de
exerciţiu restrânsă (minorul). 

Ori de câte ori între tutore şi
minor se ivesc interese con-
trare, care nu sunt dintre cele ce
trebuie să ducă la înlocuirea tu-
torelui, instanţa de tutelă va
numi un curator special. De
asemenea, dacă din cauza bolii
sau din alte motive tutorele este
împiedicat să îndeplinească un
anumit act în numele minorului
pe care îl reprezintă sau ale
cărui acte le încuviintează, in-
stanţa de tutelă va numi un cu-

rator special. Pentru motive te-
meinice, în cadrul procedurilor
succesorale, notarul public, la
cererea oricărei persoane inte-
resate sau din oficiu, poate
numi provizoriu un curator spe-
cial, care va fi validat ori, dupa
caz, înlocuit de către instanţa de
tutelă.

Poate fi numită curator orice
persoană fizică având deplină
capacitate de exerciţiu şi care
este în măsură să îndeplinească
această sarcină. Când cel inte-
resat a desemnat, prin act unila-
teral sau prin contract de
mandat, încheiate în formă au-
tentică, o persoană care să fie
numită curator, aceasta va fi nu-
mită cu prioritate. Numirea
poate fi înlăturată numai pentru
motive temeinice. Considerăm
oportun a sublinia că instituirea
curatelei nu aduce nicio atin-
gere capacităţii celui pe care cu-
ratorul îl reprezintă.

Curatela minorului se poate
institui la cererea rudelor, a per-

soanelor apropiate minorului; a
serviciului de stare civilă, cu
prilejul înregistrării morţii unei
persoane, precum şi a notarului
public, cu prilejul deschiderii
unei proceduri succesorale; a
instanţelor judecătoreşti, cu pri-
lejul condamnării la pedeapsa
penală a interzicerii drepturilor
părinteşti; a organelor adminis-
traţiei publice locale, a institu-
ţiilor de ocrotire, precum şi a
oricărei alte persoane.

În cazurile în care se insti-
tuie curatela, se aplică regulile
de la mandat, cu excepţia cazu-
lui în care, la cererea persoanei
interesate ori din oficiu, in-
stanţa de tutelă va hotărî că se
impune învestirea curatorului
cu drepturile şi obligatiile unui
administrator însărcinat cu sim-
pla administrare a bunurilor al-
tuia. Dacă sunt aplicabile
regulile de la mandat, instanţa
de tutelă poate stabili limitele
mandatului şi poate da instruc-
ţiuni curatorului, în locul celui

reprezentat, în toate cazurile în
care acesta din urmă nu este în
măsură să o facă.

Curatorul este în drept să
ceară înlocuirea sa dupa 3 ani
de la numire, însă pentru mo-
tive temeinice, acesta poate
cere înlocuirea sa şi înaintea
împlinirii acestui termen.

După cum arătam mai sus, în
temeiul Legii nr. 60/2012 pri-
vind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
79/2011 pentru reglementarea
unor măsuri necesare intrării în
vigoare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, autoritatea
tutelară poate numi de îndată, la
solicitarea notarului public, un
curator care să asiste sau repre-
zinte minorul. De asemenea,
autoritatea tutelară face ancheta
socială şi prin dispoziţie de pri-
mar numeşte un curator pentru
respectivul minor la dezbaterea
unei moşteniri sau înstrăinarea
unor bunuri.

Maria Elena Stămurean

Noi reglementări în materia curatelei minorului

Orice lăcaş de cult ortodox poartă numele
unui praznic împărătesc, al unei sărbători a
Maicii Domnului sau al unui sfânt. Auzim
vorbindu-se sau scriindu-se, de exemplu,
despre Biserica Sfânta Treime, Biserica Î-
nălţarea Domnului, Biserica Adormirea
Maicii Domnului, Biserica Sfântul Nicolae
sau a altui sfânt.

Aceasta înseamnă că respectivele  bise-
rici sunt puse sub patronajul acestor sfinţi,
purtându-le numele. Acest sfânt poartă nu-
mele de hram sau sărbătoarea hramului bi-
sericii.

Cum au luat naştere hramurile de bise-
rică? Chiar de la începutul creştinismului,
credincioşii au înconjurat cu dragoste  şi
respect  pe eroii credinţei, adică pe sfinţii
lor. Din istoria vieţii şi activităţii Bisericii
creştine  ştim  că, în primele veacuri, când
creştinismul apărea  ca o religie în imperiul
roman s-a înregistrat  cel mai mare  număr
de sfinţi. Erau toţi cei care, pătrunşi  de ade-
vărurile  învăţăturii  lui Hristos, primeau

moartea  cu convingerea că prin aceasta  se
nasc la viaţa cea nouă, viaţa în Hristos. De
aceea şi ziua de pomenire a sfinţilor  nu este
aceea  în care s-au născut, ci ziua în care au
trecut la cele veşnice, ziua  renaşterii lor spi-
rituale.

Când vorbim despre comunitatea  ucrai-
neană, aceasta  s-a strămutat în Banat la   în-
ceputul secolului trecut, începând cu anul
1905, prima dată formând localităţi rurale
ca Zorile, Copacele, Cornuţel, Criciova sau
Pădureni. Începând cu anii 1970, mulţi din-
tre ei  s-au strămutat şi în oraşul nostru,
Lugoj, iar după Revoluţia din 1989, dobân-
dind libertatea exprimării credinţei, prin li-
derul lor profesorul Gheorghe Semeniuc şi
cu grupul de iniţiativă constituit din – Co-
vaci Ioan, Bilanin Gheorghe, Pauliş Vasile
şi Belea Petru - au purces la edificarea bi-
sericii în Parcul Plopilor, târnosită fiind la 5
decembrie 1993, primind ca protector, hra-
mul Sfântul Intocmai cu Apostolii Marele

Cneaz Volodymyr.
Poporul slav locuind pe teri-

toriul actualei Ucraine la înce-
put a fost de credinţa păgână,
credeau în zeităţi ca Dajdbog-
zeul soarelui, Veles-zeul anima-
lelor. Alte zeităţi au fost Svarog,
Strybog, Ierylo. Cultul comun
al slavilor vechi era Perun-zeu
al cerului și al tunetului.

De hramul bisericii noastre
se pune accent prin slujirea cul-
tului ortodox tocmai pe faptul
că bunica lui Volodymyr Feri-
cita Olga, primind creştinismul
de la Constantinopol, nepotul
acesteia Volodymyr prin anul
988 a introdus oficial creştinis-
mul ortodox, eliminând cultul
în zeităţi de tot felul. El însuşi
s-a botezat primind numele de
Vasile (Bazileu, după titlul  îm-

păraţilor bizantini)
Astfel Volodymyr apare ca apostolul

ucrainenilor, întemeind Rusia Kievului, de
unde apoi s-a răspăndit creştinismul pravo-
slavnic până în răsăritul îndepărtat, la Vla-
divostok şi Kamciatka.

Ucrainenii din municipiul nostru, de hra-
mul bisericii tocmai aceasta serbează, adică
pe apostolul lor, având ca patron pe ,,soarele
slavilor”, cum a fost  numit marele cneaz de
contemporanii săi şi apoi de istorici.

De hramul bisericii noastre este o mare
bucurie şi entuziasm duhovnicesc pentru că
sosesc ucrainenii din parohiile apropiate cu
preoţii lor  cu icoane si prapori în pelerinaj
şi se slujeşte în sobor cu mulţi preoţi şi
popor ucrainean, venind şi credincioşi ro-
mâni cu preoţii lor, dar şi reprezentanţi ai
celorlalte  culte.

Cu acest prilej sunt omagiaţi prin servi-
ciul divin ctitorii, constructorii, binefăcăto-
rii bisericii noastre protopopiale, biserica
noastră fiind centrul spiritual al ucrainenilor
din Banat. Totdeauna gândul nostru se duce
la primul nostru primar din anii 1990-1991
la domnul Sorin Straja – cel ce a acordat
teren pentru biserică, acum deputat în par-
lamentul ţării şi la actualul primar  domnul
profesor Francisc Constantin Boldea, ei
fiind oaspeţii noştrii de cinste.

In concluzie, vom aminti faptul că  hra-
mul împlineşte acelaşi rol în viaţa bisericii
ca şi îngerul păzitor în viaţa  particulară a
credincioşilor. El este  paznicul bisericii, el
este primul care se îngrijeşte de soarta ei. El
veghează neîncetat la trăinicia bisericii în
istorie, căci aceasta este ,,Mireasa lui Hris-
tos”.

Când credinciosul spune ,,merg la hram”
înseamnă că  ,,mă duc să mă unesc cu viaţa
de har  a hramului, a sfântului comemorat,
să mă sfinţesc, să fiu fericit”.

Preot paroh, Protopop Ilie Albiciuc

Comunitatea ucraineana din Lugoj prăznuieşte 
hramul bisericii pe 29 iulie 2012

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 168/
27.12.2008 s-a decis acordarea diplomei şi premiului de fidelitate
cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă , a
diplomei şi a premiului de excelenţă pentru persoanele cu vârstă
venerabilă, în etate de peste 90 de ani. Acest eveniment a devenit
o obişnuinţă a autorităţii locale lugojene, care întotdeauna în
preajma sărbătorilor religoase (în august 2011 - în pragul marii
sărbători religioase a Adormirii Maicii Domnului, în aprilie 2011
– înaintea Sfintelor Paşti, în august 2010, în august 2009, în aprilie
2009 – în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, pur-
tătorul de biruinţă, etc), şi-a omagiat vârstnicii, persoane cu vârste
venerabile şi cupluri având peste 50 de ani de căsătorie neîntre-
ruptă primind un simbol al respectului pentru vârsta înaintată ori
pentru înţelepciunea şi răbdarea de care au dat dovadă, împlinind
o jumătate de veac petrecut alături de partenerul de viaţă.

În acest an, în data de 24 mai 2012, Primarul Municipiului
Lugoj şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară s-au străduit
să ofere o clipă de bucurie unui număr de 27 de cupluri şi 15 per-
soane cu vârstă venerabilă, de peste 90 de ani de viaţă, într-o at-
mosferă festivă la Teatrul Municipal, oferindu-le câte un premiu
în bani şi o diplomă.

Maria Elena Stămurean

Municipalitatea a celebrat
bătrânii urbei
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Aşa cum şi-a propus, municipalita-
tea a făcut toate eforturile pentru ca
perioada de campanie electorală pen-
tru alegerile locale să nu frâneze ritmul
cu care se derulează lucrările de inves-
tiţii din oraş. Astfel, continuă simultan
în mai multe puncte de lucru reabilita-
rea reţelei de apă, reabilitarea canali-
zării din municipiu, modernizarea
străzilor şi a trotuarelor sau lucrările la
noul pod pietonal din zona Pieţei
Agroalimentare „George Coşbuc”.

În data de 2 iulie s-a desfăşurat o în-
tâlnire cu firma Hidroconstrucţia Bu-
cureşti, executantul lucrărilor de
reabilitare a reţelei de alimentare cu

apă din municipiu. Tema discuţiilor a
constituit-o magistrala care pleacă de
la Uzina de apă nr. 1 pe traseul: podul
peste Timiş de la şoseaua de centură,
strada Caransebeşului, strada Ep. Dr.
Ion Bălan, cu ramificaţie la Uzina de
apă nr. 3 şi care asigură alimentarea a
trei cartiere importante (Stadion I, Sta-
dion III şi Ţesători). Deşi au fost în-
tâmpinate probleme la traversarea
pârâului Ştiuca, acestea vor fi rezol-
vate în circa o săptămână. În prezent,
lucrările la conductă avansează pentru
a se face legătura cu inelul din zona bi-
sericii „Învierea Domnului”.

Tot referitor la reabilitarea reţelei de

alimentare cu apă, s-au finalizat lucră-
rile în Cotu Mic şi pe strada Viorelelor.
Pe strada Cotu Mic a început şi bran-
şarea consumatorilor, iar în perioada
următoare strada va putea fi asfaltată.
Pe strada Cernei s-au finalizat deja
branşamentele şi în prezent se schimbă
bordurile pentru ca strada să poată fi
asfaltată. De asemenea, pe strada As-
talaş au fost finalizate lucrările de in-
frastructură, fiind asfaltată până la
viitorul sens giratoriu de pe strada
Cloşca.

În ceea ce priveşte lucrările de mo-
dernizare a cartierelor oraşului, în pre-
zent se lucrează la parcări şi la

asfaltarea în întregime a străzilor din
cartierul Ştrand, precum şi la parcări
în cartierul Ţesători. A fost finalizată
asfaltarea trotuarelor în cartierul Sta-
dion I, fiind pregătite pentru asfaltare
şi străzile din acest cartier. Se va trece
la asfaltarea trotuarelor din cartierul
Stadion III, după ce în prealabil au fost
lărgite străzile pentru facilitarea depla-
sării autovehiculelor. Au fost, de ase-
menea, finalizate lucrările de dalare a
trotuarelor de pe străzile: I. Huniade,
V.V. Delamarina, N. Bălcescu, Timi-
şoarei spre OMV, pe ambele părţi.
Până în prezent au fost asfaltaţi 1.600
mp de trotuare în cartierul Stadion I şi
vor fi asfaltaţi 1.200 mp de trotuare în
Stadion III, 1.600 mp în cartierul J. C.
Drăgan şi, în parelel, se lucrează pe
străzile Ion Popovici Bănăţeanu, Îm-
păratul Traian, Ion Vidu. În cartierul
Josif Constantin Drăgan au fost deja
modernizate intrările 1 (de la staţia de
autobuz), 3 (de la grădiniţă) şi 4 (de la
biserică). Se modernizează intrarea nr.
2, după care se va asfalta în cartier o
suprafaţă de circa 1.600 mp pentru a
face legătura între toate aceste intrări.

Pe strada Ion Creangă sunt în curs
lucrări de modernizare în vederea des-
congestionării traficului. Se va mări
lăţimea străzii cu circa 3 metri în par-
tea dinspre parc, urmând a se reame-
naja parcarea găsindu-se soluţia
optimă de modernizare.

Reabilitarea trotuarelor va continua

către periferie. „În acest an vom reabi-
lita în total 16.160 mp de trotuare prin
asfaltare şi 10.000 mp prin dalare. Prin
aceste lucrări vom schimba faţa oraşu-
lui”, a declarat primarul Francisc Bol-
dea.

În 20 iunie sau demarat şi asfaltarea
intersecţiei care leagă strada Timişoa-
rei de noul cartier Militari, în paralel
făcându-se demersuri la Ministerul
Apărării Naţionale pentru preluarea şi
a restului de teren din zonă care să re-
vină municipalităţii. În data de 2 iulie
s-au purtat discuţii cu reprezentanţii
firmei Strabag legate de modul de tra-
versare a căii ferate care face legătura
cu Unitatea Militară. Pentru alegerea
soluţiei tehnice au fost consultaţi şi
specialiştii de la SNCFR linii, care su-
pervizează constructorul. Din cauza
costurilor foarte mari (circa 3.000 Eur
/ m liniar) pe care le implică soluţia fo-
losirii materialului plastic, s-a optat
pentru alinierea nivelului căii ferate cu
acela al drumului prin folosirea asfal-
tului.

Împreună cu specialişti de la Servi-
ciul Urbanism municipalitatea va iniţia
un concurs de soluţii privind realizarea
unor semne de prezentare a municipiu-
lui Lugoj ce vor fi instalate la intrările
din oraş. La realizarea proiectului se
va pune accent pe evidenţierea valen-
ţelor culturale ale Lugojului.

Aurel Jurubiţă

Grupul 
Şcolar Ştefan
Odobleja s-a

desfiinţat
Prin decizia Inspectoratu-

lui Şcolar Judeţean Timiş,
Grupul Şcolar „Ştefan Odo-
bleja” a fuzionat prin coma-
sare-absorbţie cu Grupul
Şcolar „Valeriu Branişte”.
Arhiva instituţiei precum şi
activele acesteia vor fi pre-
luate de către  Grupul Şcolar
„Valeriu Branişte”. Va rezulta
astfel o instituţie şcolară
foarte bine dotată cu echipa-
mente şi material didactic. De
asemenea, personalul didac-
tic va fi transferat în totalitate
la „Valeriu Branişte”.Pentru a
facilita activitatea de trans-
port a arhivei şi a activelor la
noua instituţie, municipalita-
tea a stabilit ca Serviciul Pen-
tru Administrarea şi
Întreţinerea Domeniului Pu-
blic din cadrul primăriei, îm-
preună cu S.C. Meridian 22,
să participe la aceste activi-
tăţi. S-a aprobat ca Serviciul
de Sere şi Spaţii Verzi să îşi
desfăşoare activitatea pe lo-
caţia fostului grup şcolar, să
preia clădirile de acolo şi să
asigure şi paza acestora. 

Aurel Jurubiţă

Mandat nou pentru administraţie, dar acelaşi ritm
susţinut la lucrările de investiţii din oraş

Joi, 28 iunie, a avut loc la
Lugoj şedinţa de constituire a
noului consiliu local, şi învestirea
primarului Francisc Boldea. La
eveniment au participat prefectul
judeţului Timiş, Eugen Dogariu şi
preşedintele Consiliului Judeţean,
Titu Bojin,  precum şi un număr
mare de lugojeni. Au mai fost
prezenţi  deputaţii Sorin Stragea şi
Dorel Covaci, noii vicepreşedinţi
ai consiliului judeţean, Călin
Dobra şi Marian Vasile, episcopul
greco-catolic de Lugoj Alexandru
Mesian şi protopopul ortodox
Ioan Cerbu precum şi şefii unor
instituţii publice. 

A fost constituită comisia de
validare fiind validaţi cei 19
membri ai noului Consiliu Local :
Ioan Ambruş (PNL), Nicu Bădina
(PSD), Iosif Crăciunescu (PSD),
Mihai Agache (PNL), Gherlinde
Opriş (PSD), Voichiţa Coţolan
(PSD), Rodica Cimponeriu (PC),
Ioan Barboni (PSD), Cristian Ga-
lescu (PSD), Alin Tech (PNL),
Adriana Corbeanu (PNL), Con-
stantin Savu (PSD) şi Albin Gai-
doş (PNL) – de la Uniunea Social
Liberală, Adrian Fărcăgean, Şte-
fan Blidariu, Diana Szucs şi Ma-
rius Baboniu – de la P.D.L., Dardu
Atanasiu şi Barbu Ciungulescu –
de la PP-DD. După ce noii consi-
lieri au depus jurământul, a urmat
apoi validarea mandatului prima-

rului ales Francisc Boldea care a
depus la rândul său jurământul.
„Am aşteptat cu nerăbdare ziua de
azi. Am aşteptat să îi am alături pe
preşedintele consiliului judeţean,
Titu Bojin şi pe prefectul judeţu-
lui, Eugen Dogariu. Am aşteptat
ca Lugojul să nu mai fie izolat. Şi
acest lucru s-a întâmplat. Am aş-
teptat ca Lugojul să aibă un vice-
preşedinte  lugojean al consiliului
judeţean, şi îl are iată pe Călin
Dobra. Am aşteptat ca dumnea-
voastră, cei care conduceţi institu-
ţiile din oraş, să ne fiţi aproape şi
vă mulţumesc pentru că sunteţi
aici, în această zi importantă din
viaţa Lugojului, care reprezintă
un nou început”, a declarat prima-
rul Francisc Boldea.

A urmat apoi alegerea vicepri-
marului în persoana domnului
Alin Tech din partea PNL, unul
dintre cei mai tineri membri ai
consiliului Local. În încheiere,
prefectul Eugen Dogariu a urat
succes noii administraţii lugojene:

„Îmi doresc de la dumnea-
voastră să faceţi administraţie
respectând legile. Cu tot binele
pe care îl doresc Lugojului, nu
voi ezita să intervin dacă legisla-
ţia va fi încălcată. Să lucrăm îm-
preună pentru binele comu-
nităţii! Sper să aveţi un mandat
plin de realizări!”.

Aurel Jurubiţă

A fost învestit primarul Francisc Boldea
şi s-a constituit noul Consiliu Local 

al Municipiului Lugoj
S. . Salprest S.A. a obţinut licenţa pentru suplinirea pe

o perioadă de 6 luni a operatorului zonal care va fi de-
semnat să gestioneze deponeul ecologic de la Ghizela.
Există de asemenea posibilitatea extinderii la un an a pe-
rioadei de valabilitate a licenţei.  Pentru buna desfăşurare
a activităţii vor fi făcute angajări de personal. Pentru pro-
bleme de ordin tehnic vor fi angajaţi muncitori din Lugoj,
iar personalul necalificat va fi selectat din localitatea Ghi-
zela.

Primarul municipiului consideră că implicarea socie-
tăţii Salprest în această activitate, deşi presupune o răs-

pundere importantă având în vedere complexitatea acti-
vităţii, este benefică pentru municipiul Lugoj.  „Dorim
ca în această perioadă să transportăm gunoiul de la
groapa de împrumut la deponeul din Ghizela. De aseme-
nea, cu ajutor din partea Consiliului Judeţean dorim să
închidem în totalitate groapa de gunoi care a funcţionat
50 de ani şi să acoperim zona cu un strat de pământ de 1
metru grosime” a precizat primarul Francisc Boldea.

Până în data de 20 iulie va avea loc preluarea tuturor
utilajelor şi pregătirea  demarării activităţii.

Aurel Jurubiţă

Salprest S.A. operează deponeul
ecologic de la Ghizela

Marea actriţă Maia Morgenstern
ne-a făcut onoarea de a se afla luni,
25 iunie 2012, din nou la Lugoj, pe
scena Teatrului Municipal “Traian
Grozăvescu”, de această dată cu
monodrama “O femeie singură”,
de Mario Fo, spectacol pus în scenă
de regizorul suedez de origine ro-
mână Marcel Stănciucu.  Organiza-
torul principal al acestui eveniment
cultural este Asociaţia Culturală
BanatArt, vicepreşedintă fiind
prof. Simona Avram. În deschide-
rea conferinţei sale de presă, actriţă
Maia Morgenstern a spus: “Pur şi
simplu vin şi revin la Lugoj ca
acasă. Aşadar, vin cu bucurie şi cu
mare drag”, un fapt care nu poate
decât să ne bucure şi să ne onoreze
pe noi, lugojenii. În ceea ce pri-
veşte esenţa spectacolului “O fe-
meie singură”, actriţa a subliniat
faptul că, prin accentele de come-
die, se urmăreşte relaxarea şi aba-

terea din încrâncenare şi din
prejudecă�ile pe care publicul le
poate avea asupra textului: ”Rela-
xăm puţin, pentru a merge apoi la
miezul dureros, dramatic, tragic al
acestui demers artistic. Este o
crimă care se produce permanent,
zi de zi, picătură cu picătură, chiar
dacă în viaţa acestei femei singure
totul pare frumos…” Pe toate
aceste teme propuse de mono-
drama “O femeie singură”, Maia
Morgenstern a propus în finalul
spectacolului un dialog direct,
foarte interesant, chiar de pe scenă,
cu publicul lugojean prezent. Şi,
pentru că actriţa a mai spus: ”Nu se
poate spune că am răspuns unei in-
vitaţii, că am acceptat invitaţia de
a veni la Lugoj, eu am aşteptat-o cu
nerăbdare”, o aşteptăm şi noi, cu
aceeaşi nerăbdare, la Lugoj cu alte
spectacole.

Adriana Weimer

Maia Morgenstern la Lugoj
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Personalităţi lugojene
CORIOLAN BREDICEANU (1850 -1909)

Există momente în istorie, în care
percepția unei tradiții locale se  leagă
de istoria unei familii. La Lugoj, Bredi-
cenii au fost creatori de  istorie și cul-
tură deopotrivă, aceștia depășind
barierele locale, pentru a se instaura în
național și chiar în afara lui.

Istoria familiei se pierde în negura
timpului, în Oltenia (jud. Gorj) mijlocului
de secol  XVIII, acolo de unde, după
toate probabilitățile, a venit în Banat fa-
milia de boieri Brediceanu, care  apucă
drumul pribegiei, căutând sprijin și adă-
post în fața invaziei turcești.  

Cel dintâi înaintaș al oltenilor stabiliți
definitiv la noi, a fost boierul George
Brediceanu,  un fiu sau un nepot al
acestuia – Ion, stabilindu-se în comuna
Boldur. În timp, familia se mută la
Lugoj, unde se naște, în 1821 Vasile
Brediceanu, tatăl lui Coriolan. Devenit
maistor săpunar, Vasile Brediceanu – o
personalitate de seamă a unei burgezii
lugojene aflate în plin proces de crista-
lizare  -  se va căsători cu Iuliana Po-
povici (soră cu tatăl scriitorului Aurel C.
Popovici). Modesta locuință a săpuna-
rului lugojean, era locul de întâlnire al
burgheziei locale, care aspira la intro-
ducerea limbii române și a caracterelor
latine în biserică. Astfel, Vasile Bredi-
ceanu va deveni unul din mentorii
“libriștilor”- o mișcare ce clamează
recunoașterea limbii române ca limbă
oficială a Comitatului Caraș,
propagandiștii curentului purtând la pă-
lărie, o pană cu inscripția “Limba”.
Pana libriștilor, este evocată cu mân-
drie în amintirile  lui Coriolan Bredi-
ceanu, el însuși purtător al acesteia,
încă de la vârsta de 12 ani.  

În această atmosferă a unei case cu

frumoase reminiscențe istorice, se
naște, în 5 ianuarie 1850, Coriolan Bre-
diceanu – unul dintre cei mai combativi
oameni politici bănățeni ai sfârșitului de
secol XIX și începutului de secol XX.
Urmează cursurile școlilor secundare
din Lugoj, Arad și Beiuș. Terminând stu-
diile liceale în 1867, C. Brediceanu se
va înscrie la Academia de Drept din
Pojon, unde se va distinge prin erudițieși seriozitate în munca de cercetare,
obținând pe 3 ianuarie 1874, diploma
de avocat la Universitatea din Buda-
pesta.       

Legăturile indestructibile cu orașul
natal, îl vor determina să se stabilească
definitiv aici, deschizându-și un cabinet
de avocatură ce devine, timp de peste
trei decenii, “un adevărat birou al popo-
rului”, după cum afirma  publicistul Va-
leriu Braniște, toate afacerile de natură
publică, politică, administrativă sau bi-
sericească, trecând prin această can-
celarie. Avocatul, a cărui competență
profesională era de netăgăduit,  spu-
nea glumind, că el este “sluga tuturor”.

Se va înscrie, ca apărător de presti-
giu al lui Ioan Duma, în procesul Me-
morandului, pledând cu o rară erudiție
juridică în toate procesele mari, politice
sau de presă, intentate intelectualității
românești, apărându-i cu abilitate, pe
Pr. Dr. Vasile Lucaciu, Dr. Valeriu
Braniște sau P. V. Păcățeanu . Cu res-
pect pentru adevăr și dreptate, C. Bre-
diceanu a pledat, cu totul gratuit, și în
procesele oamenilor, simplii, lipsiți de
mijloace materiale. 

Interpelările făcute în
congregațiunea comitatensă,  toateținute numai în limba română, devin
celebre în epocă prin etica discursuluiși prin  verva cu care susținea cauza
românismului. 

Conștient fiind că eforturile depuse ar
fi zadarnice fără un ecou în presă,
C.Brediceanu debutează în anul 1880,
în ziarul timișorean “Luminătorul”. Arti-
colele publicate de-a lungul timpului de
C.Brediceanu în ziare de mare presti-
giu, precum “Dreptatea” din Timișoara
(1894-1896) sau „Drapelul” din Lugoj
(1901-1909),  ilustrează, o data în plus,
sistematica luptă dusă pentru libertatea
neamului său.

Tenacitatea și curajul îl vor determina
pe Coriolan Brediceanu să se implice

în mișcarea națională și politică, asu-
mându-și riscul ce-l comporta o astfel
de atitudine. În anul 1884 și mai apoi,
cu succes în 1906, candidează din par-
tea Partidului Național Român, pentru
mandatul de deputat din circumscripția
Bocșei.  Intransigența gândirii sale po-
litice va fi pe deplin ilustrată de pledoa-
riile sale, în favoarea emancipării
naționale a românilor bănățeni,
susținute în parlamentul din Buda-
pesta, în perioada 1906 -1909.

Într-un spațiu al convergențelor cul-
turale cum era Banatul, asociațiile tea-
trale sub forma trupelor de diletanți sau
mișcarea corală,  existau încă de la mij-
locul secolului al XIX-lea, ele încercând
să substituie, prin cultură, excluderea
românilor din sistemul politico-adminis-
trativ. În acest context, C.Brediceanu
devine un devotat și entuziast
susținător al mișcărilor artistice lugo-
jene, dar  și un actant direct. Vigoarea
calităților sale artistice înnăscute și
vocea plăcută, determină afirmarea
încă din tinerețe a lui  Brediceanu ca
actor diletant, cântăreț de operete darși autor dramatic (a scris piesele sati-
rice ‘’Niță Panjăn’’,‘’Juni bătrâni’’) și tra-
ducător de piese muzicale din literatura
germană.  Președinte al “Reuniunii ro-
mâne de cântări și muzică”,   va  pune
bazele  statutelor  acesteia, publicândși importanta fasciculă din istoria coru-
lui – “Date și  reminescențe pentru  is-
toria Reuniunii române de cântări și
muzică din Lugoj până la Ion Vidu”.

Inițiator al ideii  construirii  restauran-
tului ”Concordia”, Uica Neli este cel
care, timp de decenii, a prezidat Masa
Poganilor, inaugurând și prima ploscă-
rie lugojană, la hotelul “Regele Unga-
riei”, acolo unde, agapele ce urmau
fiecărei producții teatrale sau fiecărui
concert lugojean, țineau până în zori.

Casa familiei Brediceanu, a repre-
zentat de-a lungul timpului, o mică aca-
demie, în sensul antic al cuvântului, o
casă în care educația națională și es-
tetică a  însemnat un cult, un mod de
viață.

Pe 7 februarie 1909, se stinge din
viață Coriolan Brediceanu, cel de al
cărui nume se leagă, pentru o jumătate
de secol,  viața politică, socială și cul-
turală a acestor locuri . 

DACIANA  VUIA

Biblioteca Municipală Lugoj, Cenaclul şi Revista literară
„Banat” Lugoj şi Casa de Cultură a Municipiului Lugoj au orga-
nizat marţi, 19 iunie, de la ora 17.30, lansarea celui mai recent
volum de proză scurtă – „Tour Eiffel, turiştii toamnei”, semnat de
cunoscutul scriitor timişorean Mircea Pora, volum apărut în acest
an la Editura „Paralela 45” din Piteşti. Lansarea cărţii este în pre-
mieră absolută şi s-a desfăşurat la Sala de Consiliu a Teatrului Mu-
nicipal „Traian Grozăvescu” din Lugoj. Despre carte şi despre
autor au vorbit criticul literar Dorin Murariu şi scriitorul Cristian
Ghinea; moderator a fost Henrieta Szabo, directoarea Bibliotecii
Municipale din Lugoj. Prin toate cele zece volume de proză pu-
blicate până în prezent, Mircea Pora este considerat un autor ne-
convenţional; în proza lui, îmbină umorul de foarte bună calitate
cu gustul amar lăsat de toate lipsurile societăţii de astăzi. Pentru
scrisul lui inconfundabil, Mircea Pora a fost recompensat cu Pre-
miul Uniunii Scriitorilor din Timişoara pentru proză, în anii 1993
şi 2002. Publicul prezent a avut bucuria de a asculta un fragment
de proză în lectura autorului.

După lansarea de carte a avut loc un eveniment foarte important,
şi anume aniversarea a 100 de numere ale revistei “Banat” din
Lugoj. Despre importanţa acestei reviste literare lugojene şi mai
ales despre acest frumos moment aniversar au vorbit Dorin Mu-
rariu – redactorul-şef, Simion Dănilă – redactotul-şef adjunct – şi
Henrieta Szabo. Îi dorim La Mulţi şi Foarte Buni Ani! revistei
“Banat” din Lugoj, mulţumindu-le tuturor susţinătorilor, redacto-
rilor şi colaboratorilor ei.

Adriana Weimer

Lansare de carte: 
Mircea Pora – „Tour 
Eiffel, turiştii toamnei”

Primăria Municipiului Lugoj, Biblioteca Municipală Lugoj şi
Casa de Cultură a Municipiului Lugoj a organizat joi, 21 iunie
2012, de la ora 17.30, în Sala de Consiliu a Teatrului Municipal
„Traian Grozăvescu” din Lugoj, lansarea volumului „Egregora
de la Lugoj”, semnat de Patricia Ghemeş – medic şi cadru opera-
tiv în rezervă – şi Ovidiu Dan – scriitor, jurnalist, licenţiat în
drept. Volumul, care cuprinde treizeci şi una de capitole, comple-
tate cu trei anexe, şi-a propus să dezlege tainele simbolisticii ar-
hitecturii lugojene. Despre carte, apărută în acest an la Editura
Detectiv din Bucureşti, au vorbit: ing. prof. Francisc Boldea –
primarul Lugojului, Daciana Vuia –muzeograf, Muzeul de Istorie
şi Etnografie Lugoj,  şi Ciprian Chirvasiu – scriitor şi jurnalist,
cel care a semnat şi prefaţa volumului. Manifestarea a fost mo-
derată de către Henrieta Szabo. Au mai luat cuvântul: Dan Traian
Demeter, Ioan Valcan, Dorel Mirovici.

Adriana Weimer

Lansarea volumului
„Egregora 

de la Lugoj”
Marţi, 3 iulie 2012, de la ora

17.30, la Galeria “Pro Arte” din
Lugoj, a avut loc lansarea volu-
mului “Strădanii binecuvân-
tate”, apărut la Editura “Mega”
din Cluj-Napoca. Cartea evocă
o mare personalitate atât a Epis-
copiei de Lugoj cât şi a Mitro-
poliei Blajului – Dumitru Neda
– şi cuprinde o antologie de stu-
dii şi articole ale canonicului.
Această ediţie a fost îngrijită de
pr. Zaharie Pintea, Ioan Sălcu-
dean şi Simona Pintea. Ediţia
este o restituire literară, în pri-
mul rând de ordin biografic,
pentru că despre canonicul, pro-
fesorul, teologul şi publicistul

Dumitru Neda, informaţiile erau
fie lacunare, fie aproximative,
fie incorecte; de aceea autorii
ediţiei au alcătuit o biografie
documentară, pe baza unor in-
vestigaţii diverse: de la cerceta-
rea puţinelor referinţe critice de
la C.N.S.A.S. Dumitru Neda
este o personalitate complexă a
neamului românesc; mai întâi
Lugojul şi apoi Blajul au fost lo-
calităţile de care este strâns le-
gată viaţa, formarea şi
activitatea sa: s-a născut la Ne-
vrincea, judeţul Timiş, în anul
1893; a făcut studiile gimnaziale
la Lugoj şi a continuat cu cele
universitare la Budapesta; între

1917-1919 îşi completează stu-
diile la Universitatea iezuită din
Innsbruck – Austria, unde ob-
ţine licenţa şi doctoratul; reîn-
tors în ţară, timp de 9 ani,
slujeşte mai întâi ca preot în
zona Lugojului, până în anul
1929, când este transferat la
Blaj; a fost închis în perioada
martie 1951 - martie 1953 la Si-
ghet, după care a fost transferat
la Penitenciarul din Craiova,
unde a şi rămas în domiciliu for-
ţat, până la moarte.

Despre volum, au vorbit:
Prea Sfinţia Sa Alexandru Me-
sian, episcop de Lugoj, diac.
prof. univ. dr. Ion Buzaţi de la

Blaj, prof. Simona Avram, scrii-
torul Cristian Ghinea şi prof.
Ioan Sălcudean. Moderatori au
fost pr. prof. univ. dr. Cristian
Barta de la Blaj şi Henrieta
Szabo, directoarea Bibliotecii
Municipale din Lugoj. Au par-
ticipat personalităţi lugojene şi
rude ale canonicului. O pre-
zenţă numeroasă a fost dată de
preoţii din Eparhia de Lugoj,
care s-au aflat la cursurile de
vară (seria a II-a). 

Organizatorii acestei lansări
de carte au fost Biblioteca Mu-
nicipală din Lugoj şi Episcopia
Greco-Catolică de Lugoj.

Adriana Weimer

S-a lansat la Lugoj volumul „ Strădanii binecuvântate”.
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În perioada 15-17 iulie o dele-
gaţie oficială din partea Primăriei
Municipiului Lugoj, condusă de
primarul Francisc Boldea, se va
afla în oraşul Corint pentru a
semna şi parafa protocolul de în-
frăţire cu acest oraş.  Relaţiile de
colaborare ale oraşului nostru cu
Grecia au început în perioada
2002 – 2003 când trupa de teatru
a Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj a participat la un festival
teatral ce a avut loc în  localitatea
Assos-Lecheo. Au urmat câteva
schimburi culturale reciproce care
au culminat cu semnarea în 29
mai 2004 a Protocolului de Înfră-
ţire dintre oraşele Lugoj şi Assos-
Lecheo. Buna colaborare cu
municipalitatea elenă s-a derulat
şi în următorii ani, cu numeroase
schimburi culturale reciproce, în

domeniul artistic: teatru, dansuri
folclorice, etc. Ca urmare a reor-
ganizării administrative ce a avut
loc în Grecia, oraşul Assos-Le-
cheo a fost arondat capitalei ad-
ministrative a regiunii şi anume
municipalităţii Corint. În 2011
primarul oraşului Corint dl.  Ale-
xandros Pnevmatikos, la invitaţia
primarului Francisc Boldea, a vi-
zitat Lugojul prilej cu care s-a ho-
tărât continuarea relaţiei de
parteneriat prin intermediul oraşu-
lui Corint. Acest lucru se va face
prin semnarea unui nou protocol
de înfrăţire. Acest eveniment va
avea loc în data de 17 iulie cu pri-
lejul unei şedinţe festive, într-un
cadru mult mai larg, prilejuit de
cel mai important festival folcloric
care are loc în această regiune a
Greciei, festival la care participă şi

Ansamblul Folcloric „Lugojana”.
Corint este capitala prefecturii Co-
rinthia fiind situat la aproximativ
78 de km vest de Atena. Este si-
tuat pe istmul Corint, un teritoriu
îngust care uneşte peninsula Pelo-
pones cu partea continentală a
Greciei. Oraşul este înconjurat de
orăşele de coastă, precum şi de o
varietate de forme de relief: Golful
Corint, Canalul Corint, Munţii
Oneia, Lechaio, Kalamaki, Lou-
traki şi Geraneia. Oraşul Corint
are o populaţie de aproximativ
30.000 de locuitori. Din cele mai
vechi timpuri, a fost un centru de
comerţ şi industrie în Grecia, cu
un port bine dezvoltat. Astăzi, por-
tul este folosit pentru comerţ şi
oraşul este un pol cu o creştere in-
dustrială rapidă.

Liviu Savescu

Semnarea protocolului de înfrăţire
cu oraşul Corint din Grecia

Miercuri, 3 iulie, primarul
Francisc Boldea a primit o de-
legaţie din partea firmei ger-
mane Solmotion, specializată
în realizarea şi punerea în prac-
tică a unor proiecte în domeniul
producerii energiei solare. De-
legaţia a fost condusă de Mi-
chael Volz, managerul firmei,
care a fost însoţit de domnii
Heiko Harnisch şi Konrad
Liebsch. Din partea municipa-
lităţii au mai luat parte la discu-
ţii viceprimarul Alin Tech şi
şeful Biroului Management
Proiecte, Programe, Liviu Sa-
vescu. Oaspeţii au făcut o pre-
zentare a firmei şi a
principalelor proiecte dezvol-
tate până în prezent în dome-
niul producerii de energie
neconvenţională, prin realiza-
rea de parcuri fotovoltaice.
Acestea au fost amplasate atât
pe sol cât şi pe clădiri şi hale in-
dustriale din Germania, Italia
dar şi în Arizona - SUA. Şeful
municipalităţii lugojene a pre-
zentat  demersurile pe care pri-
măria Lugoj le-a întreprins
până în prezent în direcţia obţi-
nerii de energie „verde” ce va fi
folosită pentru iluminatul pu-

blic şi pentru instituţiile pen-
dinte de administraţia publică.
Oaspeţii au fost informaţi că în
scurt timp se va finaliza un stu-
diu de fezabilitate privind rea-
lizarea unui parc fotovoltaic de
cca 3 MW pe un teren 6 ha,
aflat în proprietatea municipiu-
lui şi situat la ieşirea din Lugoj
spre  Reşiţa. De asemenea, mu-
nicipalitatea are deja pregătită
toată documentaţia în vederea
obţinerii unei finanţări euro-
pene pentru realizarea acestui
proiect pentru a fi depusă la ur-
mătoarea sesiune de cereri de

finanţare. În urma discuţiilor,
ambele părţi au considerat
foarte utilă o colaborare vii-
toare pentru realizarea acestui
proiect. Oaspeţii şi-au manifes-
tat disponibilitatea de a investi
ei inşişi în realizarea unui ase-
mena proiect în cazul în care nu
va fi obţinută finanţarea euro-
peană. La solicitarea specialiş-
tilor germani, după discuţii,
delegaţia s-a deplasat la locaţia
propusă de municipalitate pen-
tru viitorul parc de producere a
energiei solare.

Aurel Jurubiţă

Municipalitatea caută soluţii
pentru energie electrica ieftină

Începe o nouă activitate de agrement pe Râul
Timiş, pe lângă plimbările cu hidrobicicleta şi cu
caiacul. Caiacele de o persoană vor fi transpor-
tate cu autovehicule până la Lugojel de unde se
pot face plimbări pe Timiş până în oraş în zona
Podului de Fier. Primarul municipiului a infor-
mat că, începând de anul viitor, pe Timiş vor fi
admise şi bărci cu motor electric. Pe malul drept
al Timişului, între Piaţă şi Podul de Beton, se va
pregăti terenul pentru înfiinţarea unor alei pentru
biciclete şi pentru promenadă, urmând ca de anul
viitor să fie vizate în acest sens şi malurile Timi-
şului de la Podul de Beton până la pasarela pie-
tonală din Cotu Mic.

Pentru iubitorii de skateboard, role şi biciclete,
în Lugoj se va înfiinţa un Skate-Park pentru ca
aceştia să-şi poată etala măiestria în domeniu, dar
mai ales pentru a le oferi posibilitatea de relaxare
şi consum de energie. Ca locaţie se va alege între

Parcul George Enescu (zona de lângă Orăşelul
Copiilor) şi fosta Grădină de vară Concordia.

În perioada următoare se va realiza cea de-a
doua zonă de fitness în aer liber în Parcul Pre-
fecturii.

Aurel Jurubiţă

Noi activităţi de agrement în oraş

A fost stabilit programul Rugii Lugojene
Municipalitatea a discutat împreună cu Casa de Cultură a Municipiului Lugoj programul Rugii

Lugojene. La cea mai mare sărbătoare  a oraşului vor fi invitaţi renumiţii interpreţi de muzică po-
pulară Mirela Petrean, Nicu Novac şi Ramona Viţa, însoţiţi de formaţiile lor. Ca în fiecare an va
fi prezent şi ansamblul folcloric „Lugojana”. Pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor vor susţine
concerte trupele Kraft Cover Project, Pumpkins Trio şi Desperado.

Au fost trimise invitaţii şi către oraşele înfrăţite cu Lugojul care au fost prezente an de an la
manifestăriile prilejuite de hramul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

Aurel Jurubiţă

S-au acordat bursele municipale
A fost pusă în practică o promisiune mai veche a administraţiei lugojene: acordarea de burse

municipale. Evenimentul a avut loc joi, 21 iunie, de la ora 13:00, la Teatrul Municipal „Traian
Grozăvescu”. În funcţie de specificul activităţilor extracurriculare desfăşurate de elevi, bursele
municipale s-au împărţit în două categorii – burse municipale civic-culturale şi burse municipale
sportive, fiecare dintre acestea având câte trei subcategorii: de excelenţă - în valoare de 100
lei/lună, de performanţă - în valoare de 75 lei/lună şi de merit - în valoare de 50 lei/lună. Primăria
Lugoj a acordat 43 de burse civic-culturale, din care 14 burse de excelenţă, 14 burse de perfor-
manţă, 15 burse de merit, respectiv 26 de burse sportive, din care 11 burse de excelenţă, 11 burse
de performanţă şi 4 burse de merit. Suma totală alocată burselor municipale pentru semestrul I al
anului şcolar 2011-2012 a fost de 31.950 lei. 

Raoul Rusalin

Program de vacanţă la Orăşelul Copiilor
Începând din data de 25 iunie, odată cu vacanţa şcolară, Orăşelul Copiilor funcţionează între

orele 17.00 – 21.00. Decizia municipalităţii în acest sens a fost influenţată şi de temperaturile mari
înregistrate în această perioadă care impun protejarea echipamentelor. Personalul care asigură
funcţionarea Orăşelului Copiilor lucrează între orele 15.00 – 23.00.

Aurel Jurubiţă
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HOTĂRÂRE
privind declararea constituirii 

Consiliului Local al Municipiului Lugoj
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.06.2012 privind validarea man-

datelor consilierilor locali;
În temeiul prevederilor art. 34, alin. (2) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală -  republicată, modificată şi completată – adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

ARTICOL UNIC
Se declară legal constituit Consiliul Local al Municipiului Lugoj în următoarea componenţă:

1.  Agache Mihai
2.  Ambruş Ioan
3.  Atanasiu Mircea Horaţiu Dardu
4.  Baboniu Marius Cornel
5.  Barboni Ioan
6.  Bădina Nicu
7.  Blidariu Ştefan
8.  Cimponeriu Rodica
9.   Ciungulescu Barbu
10. Corbeanu Adriana Gabriela
11. Coţolan Voichiţa Ofelia
12. Crăciunescu Iosif
13. Fărcăgeanu Adrian
14. Galescu Cristian Pavel
15. Gaidoş Albin
16. Opriş Gerlinde
17. Savu Constantin
18. Szücs Diana Maria
19. Tech Alin

HOTĂRÂREA
privind punerea la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar a unei suprafeţe

de 0,5755 ha din păşunea PŞ 892

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului agricol, cadastru  nr. 24.535 din 11.04.2012;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Muni-
cipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind admi-
nistraţia publică locală – republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală -  republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. – Se aprobă punerea la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar a unei
suprafeţe de 0,5755 ha din păşunea PŞ 892, înscrisă în C.F. nr. 5993, nr. cadastral 2379
L.R., în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului
agricol, cadastru şi Comisiei Locale de Fond Funciar.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, judeţul Timiş;
- Primarului municipiului Lugoj;
- Direcţiei administraţie publică locală;
- Serviciului public de administrare şi întreţinere a domeniului public;
- Biroului agricol, cadastru;
- Comisiei Locale de Fond Funciar;
- Celor interesaţi prin publicare şi afişare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

HOTĂRÂREA
privind aprobarea  procedurii de acordare a scutirii de la plata impozitelor 

pe clădiri şi terenuri a veteranilor de război, văduvelor de veterani 
şi a văduvelor de război care nu s-au căsătorit 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Serviciului impozite şi taxe nr. 31.307 din 08.05.2012;

Luând în considerare avizul Comisiei agricultură, comerţ, turism şi  servicii publice, al Comisiei
activităţi economico-financiare şi administrarea patrimoniului, al Comisiei juridice, de disciplină,
muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor
cetăţeneşti şi al Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului din cadrul Con-
siliului Local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, modificată şi completată;

În conformitate cu art. 286 din Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;

În conformitate cu art. 125 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată cu modificările ulterioare;

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

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.  - Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitelor pe cădiri şi te-

renuri a veteranilor de război, văduvelor de veterani şi văduvelor de război care nu s-au recăsătorit,
după cum urmează:

a) începând cu data de 01.01.2007, respectiv 5 ani în urmă, scutire pentru impozitul pe clădirea
şi terenul aferent domiciliului (sau începând cu data dobândirii dacă e mai mică de 5 ani);

b) începând cu data de 01.01.2008 scutire pentru impozitul pentru terenurile arabile în suprafaţă
de până la 5 ha (sau începând cu data dobândirii dacă e ulterioară datei de 01.01.2008);

c) începând cu data de 07.03.2010 scutire pentru impozitul pe terenurile agricole în suprafaţă
de până la 5 ha (sau începând cu data dobândirii dacă e ulterioară datei de 07.03.2010);

d) în cazul în care contribuabilii care se află în situaţiile de mai sus au decedat, scutirile se vor
acorda până la data decesului acestora.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului impozite
şi taxe.

HOTĂRÂREA
privind stabilirea zonelor special amenajate pentru activităţi de picnic 

pe domeniul public sau privat al municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj 
Având în vedere Referatul Serviciului public de administrare şi întreţinere a domeniului public

nr. 29.257 din 02.05.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Lugoj;
Având în vedere Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

– republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală -  re-

publicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se stabilesc zonele special amenajate pentru activităţi de picnic, pe domeniul

public sau privat al municipiului Lugoj, după cum urmează:
Insula Cotu Mic;
Zona Plopii Mici;
Zona Dealul Viilor – Şoseaua Lugoj – Făget Km 10;
Zona Dealul Viilor – Şoseaua Lugoj – Făget Km 11
Şoseaua de centură Lugoj – Caransebeş – Zona Balastieră Compact.
(2) Locaţiile pentru activităţi de picnic sunt cele prevăzute în Anexele 1-4, care fac parte inte-

grantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. – Orarul de funcţionare al activităţilor prevăzute la art. 1 este între orele 10:00-

20:00.
Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului public

de administrare şi întreţinere a domeniului public.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului, judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcţiei administraţie publică locală;
- Serviciului public de administrare şi întreţinere a domeniului public;

- Poliţiei Locale;
- S.C. “Salprest” S.A. Lugoj;
- Cetăţenilor municipiului Lugoj prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
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Cetatenii români pot obtine, pentru motive
temeinice, schimbarea pe cale administrativa a
numelui de familie si a prenumelui sau numai
a unuia dintre acestea.

Sunt considerate ca întemeiate cererile de
schimbare a numelui în urmatoarele cazuri:

a) când numele este format din expresii in-
decente, ridicole ori transformat prin traducere
sau în alt mod;

b) când persoana în cauza a folosit, în exer-
citarea profesiei, numele pe care doreste sa îl
obtina, facând dovada cu privire la aceasta, pre-
cum si asupra faptului ca este cunoscuta în so-
cietate sub acest nume;

c) când, din neatentia ofiterilor de stare civila
ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor
legale în materie, au fost efectuate mentiuni
gresite în registrele de stare civila ori au fost eli-
berate certificate de stare civila cu nume ero-
nate, în baza carora au fost eliberate alte acte;

d) când persoana în cauza are nume de fami-
lie sau prenume format din mai multe cuvinte,
de regula reunite, si doreste schimbarea aces-
tuia;

e) când persoana în cauza poarta un nume de
familie de provenienta straina si solicita sa
poarte un nume românesc;

f) când persoana si-a schimbat numele de ori-
gine straina într-un nume românesc, pe cale ad-
ministrativa, si doreste sa revina la numele
dobândit la nastere;

g) când parintii si-au schimbat numele pe
cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte
un nume de familie comun cu al parintilor lor;

h) când persoana în cauza solicita sa poarte
un nume de familie comun cu al celorlalti
membri ai familiei, nume care a fost dobândit
ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la
casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schim-
bari de nume aprobate anterior pe cale adminis-
trativa;

i) când sotii au convenit cu ocazia încheierii
casatoriei sa poarte numele de familie reunite
si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale ad-
ministrativa, optând pentru numele de familie
dobândit la nastere de catre unul dintre ei ori sa
revina fiecare la numele avut anterior casato-
riei;

j) când persoana în cauza face dovada ca a
fost recunoscuta de catre parinte ulterior înre-
gistrarii nasterii, însa, întrucât nu a sesizat in-
stanta pentru încuviintarea purtarii numelui de
familie al acestuia în timpul vietii, nu exista alta
posibilitate de dobândire a numelui parintelui
decât pe cale administrativa;

k) când prenumele purtat este specific sexu-
lui opus;

l) când persoanei i s-a încuviintat schimbarea
sexului prin hotarâre judecatoreasca ramasa de-
finitiva si irevocabila si solicita sa poarte un
prenume corespunzator, prezentând un act me-
dico-legal din care sa rezulte sexul acesteia;

m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt de asemenea considerate justificate si
cererile de schimbare a numelui în urmatoarele
cazuri:

a) când persoana în cauza a adoptat minori si
doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;

b) când casatoria a încetat prin moartea sau
prin declararea judecatoreasca a mortii unuia
dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa re-
vina la numele de familie purtat anterior casa-
toriei ori la numele de familie dobândit la
nastere;

c) când în urma divortului un fost sot revine
la numele de familie purtat anterior si care pro-
vine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfa-
cuta prin divort, si doreste sa poarte numele
dobândit la nastere;

d) când în urma încetarii casatoriei prin
moartea sau prin declararea judecatoreasca a
mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasato-
reste si, ca urmare a desfacerii acestei casatorii,
acesta doreste sa poarte numele de familie do-
bândit la nastere;

e) când fostul sot doreste sa poarte numele
de familie pe care l-a avut în casatorie, pentru
a avea un nume comun cu copiii încredintati
spre crestere si educare, cu consimtamântul fos-
tului sot, dat în forma autentica;

f) când parintii au divortat, iar copiii încre-
dintati spre crestere si educare unuia dintre pa-
rinti, care a revenit la numele de familie avut
anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de
familie al acestuia;

g) când s-a desfacut adoptia unei persoane
casatorite care are copii minori si în urma des-
facerii adoptiei persoana în cauza revine la nu-
mele de familie avut înainte de adoptie;

h) când unul dintre soti, la încheierea casato-
riei, a luat numele de familie al celuilalt sot,
nume pe care acesta l-a dobândit prin adoptie,
iar ulterior încheierii casatoriei are loc desface-
rea adoptiei.

(1)Persoana care solicita schimbarea numelui
pe cale administrativa va depune o cerere la ser-
viciul public comunitar de evidenta a persoane-
lor, denumit în continuare serviciu public, aflat
în subordinea consiliului local al comunei, ora-
sului, municipiului sau al sectorului municipiu-
lui Bucuresti, în a carui raza teritoriala îsi are
domiciliul.

Persoana care solicita schimbarea nume-
lui pe cale administrativa depune o cerere la
serviciul public comunitar de evidenta a persoa-
nelor, denumit în continuare serviciu public,
aflat în subordinea consiliului local al comunei,
orasului, municipiului sau al sectorului muni-
cipiului Bucuresti, în a carui raza teritoriala îsi
are domiciliul. Cererea se depune personal sau
prin împuternicit cu procura speciala sau împu-
ternicire avocatiala.

Cererea de schimbare a numelui trebuie
sa fie motivata prin unul dintre cazurile preva-
zute mai sus si sa fie însotita de urmatoarele
acte:

a) copii legalizate de pe certificatele de stare
civila ale persoanei care solicita schimbarea nu-
melui;

b) un exemplar al Monitorului Oficial al Ro-
mâniei, Partea a III-a, în care a fost publicat,
potrivit art. 10, extrasul din cererea de schim-
bare a numelui, exemplar de la publicarea ca-
ruia sa nu fi trecut mai mult de un an;

d)cazierul judiciar si cazierul fiscal ale soli-
citantului;

c) consimtamântul, dat în forma autentica, al
celuilalt sot, în cazul schimbarii numelui de fa-
milie comun purtat în timpul casatoriei;

d) copie de pe decizia de aprobare a autori-
tatii tutelare, când este cazul;

e) orice alte acte pe care solicitantul le con-
sidera necesare pentru motivarea cererii sale.

Pentru minor, cererea de schimbare a nu-
melui se face, dupa caz, de parinti sau, cu încu-
viintarea autoritatii tutelare, de tutore. Daca
parintii nu se înteleg cu privire la schimbarea
numelui copilului, va hotarî autoritatea tutelara.

Când cererea de schimbare a numelui mi-
norului este facuta de catre unul dintre parinti,
este necesar acordul celuilalt parinte, dat în
forma autentica. Acordul nu este necesar în
cazul în care celalalt parinte este pus sub inter-
dictie ori este declarat judecatoreste disparut
sau decazut din drepturile parintesti.

În cazul în care minorul a împlinit vârsta
de 14 ani, cererea va fi semnata si de acesta.

Monica David

Schimbarea numelui pe cale administrativa

În acest an, 2012, s-au împlinit 100 de ani de la naş-
terea (29 mai 1912 – 29 mai 2012) şi se vor împlini 40
de ani de la moartea (1 septembrie 1972 – 1 septembrie
2012) scriitoarei lugojence Anişoara Odeanu (Doina
Peteanu). Cu acest prilej, revista ,,Banat” din Lugoj,
în colaborare cu Biblioteca Municipală Lugoj, Casa de
Cultură a Sindicatelor Lugoj şi Muzeul de Istorie, Artă
şi Etnografie Lugoj, a iniţiat o serie de acţiuni cultu-
rale: montarea şi dezvelirea unei Plăci Comemorative
“Anişoara Odeanu”, simpozion dedicat vieţii şi operei
Anişoarei Odeanu, lansarea unui roman editat postum,
expoziţie comemorativă etc. De asemenea, colectivul
redacţional al revistei ,,Banat” din Lugoj va participa
la toate activităţile culturale, aniversare şi comemora-
tive, alături de reprezentanţii instituţiilor colaboratoare
şi de oficialităţile lugojene. Astfel, un vis mai vechi al
lugojenilor s-a împlinit: montarea şi dezvelirea unei
Plăci Comemorative “Anişoara Odeanu” pe str. Do-
brogeanu Gherea din Lugoj, textul încrustat pe această
placă fiind cel stabilit de regretatul prof. Gheorghe Lu-
chescu şi de prof. Simion Dănilă: “ÎN ACEASTĂ
CASĂ AU TRĂIT ŞI AU CREAT PROF. DR.
AUREL E. PETEANU (1887-1961) ŞI FIICA SA,
SCRIITOAREA ANIŞOARA ODEANU (1912-
1972)”.

La acest important eveniment cultural, care a avut
loc în data de 1 iunie 2012, au participat: prof. ing.
Francisc Boldea (Primarul Lugojului), Ioan Cerbu
(Protopopul Lugojului) şi Mihai Sidei (preot paroh al
Bisericii “Învierea Domnului” din Lugoj) – care au ofi-
ciat slujba de sfinţire a plăcii –, Iosif Crăciunescu (di-
rectorul revistei “Banat” Lugoj), Dorin Murariu
(redactor-şef, revista “Banat” Lugoj), Constantin-
Tufan Stan (redactor-şef adjunct, revista “Banat”
Lugoj),  Simion Dănilă (redactor-şef adjunct, revista
“Banat” Lugoj), Adriana Weimer (secretar general de
redacţie, revista “Banat” Lugoj), Mihai Huşanu (S.C.
“Huşanu” SRL Lugoj, firma care a realizat impecabil
Placa Comemorativă “Anişoara Odeanu”), Henrieta
Szabo (directoarea Bibliotecii Municipale Lugoj),
Răzvan Pinca (directorul Muzeului de Istorie şi Etno-
grafie Lugoj), prof. Simona Avram, prof. Cornelia Lu-
chescu – soţia regretatului prof. Gheorghe Luchescu,
Nicu Bădina (consilier), prof. Marcela Balint, Rodica
Cimponeriu, Adriana Corbeanu, Ionel Panait, Simion
Todorescu, Alexandru Baranyai, Costea Ana (proprie-
tara imobilului pe care s-a montat placa), Emilia Ios-
chici, reprezentanţi ai mass-media locale, elevi,
profesori, oameni de cultură lugojeni.

Adriana Weimer

A fost dezvelită placa comemorativă
a scriitoarei Anişoara Odeanu

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – Lotizări pentru locuinţe –

strada Honoriciului - Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj 
Având în vedere Referatul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului nr 27.465 din

25.04.2012;
Având în vedere Proiectul nr. 355/2009, întocmit de Biroul individual de arhitectură  şi urbanism

Adina Bocicai - Reşiţa;
Având în vedere Dezbaterea publică din data de 03.05.2012 cu tema Planul Urbanistic Zonal – Loti-

zări pentru locuinţe - strada Honoriciului - Lugoj ;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de  construcţii
– republicată, modificată şi completată;

În conformitate cu art. 25 alin. (1) şi cu Anexa nr. 1 din Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin (5) lit. c) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală – republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală -  re-
publicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Lotizări pentru locuinţe – strada Honoriciului  -

Lugoj, conform Proiectului nr. 355/2009, întocmit de Biroul individual de arhitectură şi urbanism Adina
Bocicai,, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului ur-
banism, amenajarea teritoriului.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcţiei administraţie publică locală;
- Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului;
- Cetăţenilor municipiului Lugoj prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.



iulie 2012

Comitetul de redacţie

Monitorul de Lugoj
Editori coordonatori: Aurel Jurubiţă

Liviu Savescu
Secretar de redacţie: Raoul Rusalin

Redactori: Daciana Vuia
Monica David

Mihaela Ştefănescu
Maria-Elena Stămurean

Tiberiu Olteanu
Fotoreporteri: Raoul Rusalin

Călin Gongola

Sâmbătă, 7 iulie, în cadrul Campionatului Bal-
canic de judo Under 15, care s-a desfăşurat la Sli-

ven, Bulgaria, sportiva lugojeană  Alexandra
Mazilu a reuşit o performanţă de excepţie obţi-
nând medalia de aur. 

Componentă a secţiei de judo a Clubului Spor-
tiv Şcolar Lugoj şi membră a lotului naţional de
juniori, Alexandra Mazilu este antrenată de
Adalbert Batkay şi Andreea Olteanu.

Rezultatele bune pe care tânăra judoka din
Lugoj le-a obtinut la Campionatele Naţionale  cât
şi la concursul internaţional de la Novi Sad (Ser-
bia) au prefigurat cel mai important succes al
unui sportiv de la C.S.Ş. Lugoj din acest an şi
prima medalie de aur obţinută sub culorile Ro-
mâniei. 

Un alt component al CSŞ Lugoj, Răzvan Pe-
trescu, de asemenea membru al lotului naţional,
a obţinut în cadrul aceleiaşi competiţii o perfor-
manţă meritorie: medalia de bronz.

Aurel Jurubiţă

Performanţă pentru sportul lugojean
Alexandra Mazilu, 

Campioană Balcanică la judo
Urmare a adresei nr. 1692 /

13.06.2012 a Federaţiei Ro-
mâne de Fotbal, prin care, în
conformitate cu art.12 alin.4
din Statutul Federaţiei Române
de Fotbal, cluburile sportive de
drept public afiliate sau în curs
de afiliere la F.R.F. au obligaţia
ca, până la data de 01.07.2012,
să se organizeze în cluburi
sportive de drept privat, Consi-
liul Local Municipal Lugoj a
emis HCL nr. 129 / 18.06.2012,
care prevede următoarele:

Art.1. – Se transmite cu titlu
gratuit dreptul de participare în
competiţii a secţiei de fotbal a
Clubului Sportiv Municipal
Lugoj către A. S. Vulturii 2009
cu sediul în municipiul Lugoj.

Art.2. – A. S. Vulturii 2009
va include în statutul său urmă-
toarele clauze:

a) preluarea dreptului de par-
ticipare în competiţii a secţiei

de fotbal a Clubului Sportiv
Municipal Lugoj s-a făcut pe
baza prezentei hotărâri;

b) interzicerea cesionării
dreptului de participare în com-
petiţii fără acordul expres al
Consiliului Local al Municipiu-
lui Lugoj.

Art.3. –  Se desemnează dl.
Galescu Cristian Pavel, repre-
zentant al Consiliului Local al
Municipiului Lugoj, în condu-
cerea A.S.Vulturii 2009.

Art.4. – Se modifică Regula-
mentul de Organizare şi Func-
ţionare al Clubului Sportiv
Municipal Lugoj, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.
105 din 19.08.2002,  prin elimi-
narea de la Cap. IV “Obiectul
de activitate”, art. 4.3 “Secţii” ,
a secţiei de fotbal.

În acest context merită amin-
tită performanţa obţinută de
echipa de fotbal lugojeană care,

prin victoria obţinută în meciul
de baraj de la Reşiţa, în prezenţa
a peste 700 de lugojeni, a reuşit
promovarea în eşalonul 3 al fot-
balului românesc. „În munici-
piul Lugoj sportul este
reprezentat frumos, echipele de
lupte, gimnastică, volei, şah
(băieţi şi fete), acum şi fotbal,
obţinând rezultate notabile în
competiţiile în care sunt angre-
nate. Sperăm ca şi pe viitor
sportul lugojean să se afirme”, a
declarat primarul municipiului.

În vederea participării în
campionatul Diviziei C ediţia
2012 – 2013, echipa de fotbal a
CS Vulturii 2009 Lugoj îşi va
relua pregătirile, sub comanda
antrenorului Cosmin Stan, în
data de 16.07.2012, urmând ca
prima etapă să fie programată
în data de 17 sau 18 august
2012.

Tiberiu Olteanu

SECŢIA DE FOTBAL A C.S.M. LUGOJ 
A DEVENIT C.S. VULTURII 2009 LUGOJ

C.S.M.  LUGOJ ARE UN
NOU DIRECTOR

În urma numirii d-lui Călin Dobra în funcţia de vicepreşedinte a Consiliului Judeţean Timiş,
prin Dispoziţia Primarului Municipiului Lugoj nr. 433 / 05.07.2012, d-nul Bogo Octavian Anucin,
director executiv în cadrul Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Timiş, a fost numit director interimar
la Clubul Sportiv Municipal Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj. De-
taşarea are loc începând cu data de 05.07.2012 până la ocuparea prin concurs a postului temporar
vacant, dar nu mai mult de 1 an.

Tiberiu Olteanu

A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4,

organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de
execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muni-
cipiului Lugoj, Direcţia Investiţii, Compartiment Investiţii, de:

INSPECTOR, grad profesional Superior
INSPECTOR, grad profesional Principal

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  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 com-

pletările ulterioare.

b) condiţii specifice de participare la concurs:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de

lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul „inginerie ci-

vilă” - construcţii civile, industriale, construcţii de drumuri şi poduri şi inginerie urbană;

- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei publice:

5 ani pentru funcţia de Inspector Principal şi 9 ani pentru funcţia de Inspector Supe-

rior;

- cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 23.08.2012, ora 10:00, iar interviul se va

susţine în data de  28.08.2012, ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-

ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Compartiment Resurse

Umane până la data de 13.08.2012. 

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


