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Ca şi în anii precedenţi, res-
pectând tradiţia, Ruga Lugojană
a fost precedată de aşa-zisa
„Rugă mică”, o întâlnire a
membrilor Corporaţiei Mese-
riaşilor lugojeni, condusă de
Vasile Belinţan, cu edilii locali
şi judeţeni, dar şi cu delegaţii
străini prezenţi la Rugă.

Ziua de 15 august a debutat

la ora 10:00 cu întâlnirea ofi-
cială a domnului primar Fran-
cisc Boldea cu delegaţiile din
partea oraşelor înfrăţite cu Lu-
gojul. Acestea au fost întâmpi-
nate în faţa Primăriei de fanfara
oraşului, care apoi a pornit într-
un periplu muzical prin cartie-
rele oraşului. În Sala de
Consiliu a Primăriei au fost pre-

zente delegaţii din Nisporeni
(Republica Moldova), Szek-
szárd (Ungaria), Jena (Germa-
nia), Kriva Palanka (Republica
Macedonia) şi Vârşeţ (Serbia).
La eveniment a participat şi o
delegaţie din partea Spitalului
Clinic „Dr. Diosszilagyi Sa-
muel” din Makó (Ungaria),
care, de câţiva ani, întreţine o

foarte bună relaţie de prietenie
şi colaborare cu Spitalul Muni-
cipal „Dr. Teodor Andrei” din
Lugoj.

Cu acest prilej, primarul
Francisc Boldea a adresat un
cuvânt de bun-venit delegaţii-
lor oficiale din străinătate şi a
evocat pe scurt relaţia de prie-
tenie cu fiecare oraş înfrăţit re-
prezentat. După Primar, în
continuare au luat cuvântul
domnul Călin Dobra, vicepre-
şedintele Consiliului Judeţean
Timiş, precum şi conducătorii
delegaţiilor străine: Ion Gan-
gan, primarul oraşului Nispo-
reni; Laszlo Kővári, consilier
local din Szekszárd; Aurelia
Dehelean, director medical al
Spitalului din Makó; Jürgen
Haschke, consilier local din
Jena; Arsencho Aleksovski,
primarul municipalităţii Kriva

Palanka; şi Čedomir Živković,
primarul municipalităţii Vârşeţ.

După încheierea întâlnirii
oficiale, la ora 11:00, partici-
panţii au coborât în faţa Primă-
riei unde au fost aşteptaţi de un
grup de dansatori ai ansamblu-
lui folcloric „Lugojana”, acom-
paniaţi din două trăsuri de
muzicanţi. Apoi, staff-ul oficial
a participat la Sfânta Liturghie
de hram, oficiată de un sobor de
preoţi şi diaconi în frunte cu
P.On. Ioan Cerbu, protopopul or-
todox român de Lugoj, răspun-
surile fiind date de corul
bisericesc „Ion Vidu”, dirijat de
prof. Alina Bogoevici. La finalul
slujbei a avut loc tradiţionalul în-
conjur al bisericii cu prapuri şi
steagul Corporaţiei Meseriaşilor
din Lugoj.

În cursul după-amiezei, de la

ora 17:30, la Biserica Ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului” a
fost oficiată Slujba de Vecernie.
După încheierea acesteia, la ora
18:00, cei prezenţi au pornit într-
o mică procesiune spre scena
amplasată lângă Biserică, în faţa
Colegiului Naţional „Iulia Has-
deu”. În fruntea alaiului au fost
membrii Corporaţiei Meseriaşi-
lor cu steagurile Corporaţiei, ur-
maţi de zece copii ai
Ansamblului Folcloric „Lugo-
jana” cu steagurile oraşelor înfră-
ţite, alături de cel al României şi
de cel al Uniunii Europene. Au
urmat domnul primar şi înaltele
feţe bisericeşti ale oraşului,
membrii delegaţiilor străine pre-
zente la eveniment, membrii
Consiliului Local Municipal, ale
oficialităţi sau simpli lugojeni.

continuare în pag 5

Municipiul Lugoj a fost în sărbătoare miercuri, 15 au-
gust, cu ocazia hramului Bisericii Ortodoxe Române
„Adormirea Maicii Domnului” şi a tradiţionalei Rugi

Lugojene. Organizate de Primăria Municipiului, Casa de Cultură
a Municipiului şi Parohia Ortodoxă Română „Adormirea Maicii
Domnului”, manifestările de săptămâna trecută au beneficiat de
larga participare a lugojenilor care au profitat din plin de o zi de
vară răcoroasă.

Lugojul în sărbătoare

Ruga Lugojană 2012
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Luni, 13 august, la ora 16.00,
pe strada Unirii din Lugoj, în
prezenţa descendenţilor fami-
liei Athanasievici-Bejan, fam.
dr. Constantin Puţinelu, fam.
ing. Zeno Bejan, fam. arh.
Mihai Bejan, a avut loc dezve-
lirea Plăcii Memoriale „Mihail
Bejan” de către primarul Lugo-
jului, prof. ing. Francisc Bol-
dea. Placa este montată pe
Palatul Bejan, o clădire emble-
matică a oraşului, construită
între 1901 – 1902, care are fa-

ţadă pe trei străzi: str. Unirii –
faţada principală, str. Avram
Iancu şi splaiul Carpaţi, pe
malul drept al râului Timiş.

Slujba de sfinţire a fost ofi-
ciată de preot iconom stavrofor
Ioan Cerbu – protopopul Lugo-
jului – şi diaconul Cristian
Cerbu, la ceremonie fiind pre-
zenţi, alături de întreaga fami-
lie, şi oameni de cultură,
scriitori şi reprezentanţi ai
mass-media, printre care: Con-
stantin-Tufan Stan, Simion Dă-

nilă, Adriana Weimer, Toni
Boldureanu, Nicolae Streianu,
Raoul Rusalin, Mircea Anghel,
Romeo Pârvulescu, Patricia
Ghemeş. Acest eveniment a
fost organizat de familiile Puţi-
nelu şi Bejan, Primăria Munici-
piului Lugoj, Muzeul de Istorie
şi Etnografie Lugoj şi Protopo-
piatul Ortodox al Lugojului.

După dezvelirea şi sfinţirea
Plăcii Memoriale „Mihail
Bejan”, la Galeria „Pro Arte”
din Lugoj, de la ora 17:00, a

avut loc prezentarea cărţii „Mi-
hail Bejan”, semnată de prof.
dr. Constantin-Tufan Stan, pre-
zentare făcută de prof. Simion
Dănilă. Mihail Bejan (1838 –
1908) este autorul primei tradu-
ceri în limba română a „Croni-
cii notarului anonim al regelui
Béla”. La lansarea acestui
volum au mai luat cuvântul:
prof. ing. Francisc Boldea, prof.
dr. Vasile Muntean şi Simona
Puţinelu, care, în numele fami-
liei, a mulţumit tuturor celor
care au contribuit la realizarea
acestor două evenimente cultu-
rale importante atât pentru fa-
milie, cât şi pentru viaţa
culturală a oraşului Lugoj.

În cadrul manifestării, mode-
rată de Constantin-Tufan Stan,
elevii Şcolii de Arte Frumoase
„Filaret Barbu” Denisa Drago-
escu (vioară), Raul Petrescu
(clarinet) şi Iulia Sârbu (flaut)
au susţinut un recital. Lansarea
de carte a fost organizată de
Şcoala de Arte Frumoase „Fila-
ret Barbu” Lugoj, Biblioteca
Municipală Lugoj şi Revista
„Banat” Lugoj. La acest eveni-
ment au participat, alături de fa-
milie, de autor şi de prezidiu,
oameni de cultură, scriitori şi
reprezentanţi ai mass-media,
dintre care amintim: Dorin Mu-
rariu (revista „Banat” Lugoj),

Cristian Ghinea (ziarul „Redeş-
teptarea” şi revista „Banat”,
Lugoj), Răzvan Pinca (Muzeul
de Istorie şi Etnografie Lugoj),
Adriana Weimer (Biblioteca
Municipală şi Revista „Banat”,
Lugoj), Toni Boldureanu (ziarul
„Ziua de Vest” Timişoara), Flo-
rin Popovici (TEN TV Lugoj),
Ioan Cerbu şi Cristian Cerbu
(Protopopiatul Lugoj), Nicolae
Silade şi Mircea Anghel (ziarul
„Actualitatea” şi revista „Ac-
tualitatea literară”, Lugoj), prof.
Simona Avram, Freddy Stau-
ber, Eduard Bayer, Maia Bayer
Dobrin, prof. Nicolae Streianu,
dr. Romeo Pârvulescu, dr. Dan
Traian Demeter, Patricia Ghe-
meş şi mulţi alţii, fiind prezent
un public numeros.

În Prefaţa cărţii „Mihail
Bejan”, prof. Simion Dănilă
scrie: „Numeroasele restituiri
de succes cu care ne-a obişnuit
în ultima vreme muzicologul şi
genealogul Constantin-Tufan
Stan sunt extrem de necesare
pentru recuperarea unui trecut
aproape dispărut din memoria
noastră activă, în timp ce la ge-
neraţia nouă nici n-a apucat
bine să se instaleze. Arta evo-
cării, punerea în scenă, prospe-
ţimea şi totodată patina
limbajului, aşa cum le practică
el, generează o confortabilă ac-

tualizare dramatică, aducându-
ne în conştiinţă, în cazul cărţii
de faţă, o personalitate a locului
despre care „logojănii” aproape
că nu mai ştiau decât că a deve-
nit numele unui palat pe malul
drept al Timişului: MIHAIL
BEJAN (1838-1908), un verita-
bil „pogan“, dacă nu cumva cel
mai mare de la Masa Poganilor
de altădată. Din presa vremii,
din scrierile lui, din arhive, din
corespondenţa şi documentele
cu grijă păstrate de descendenţii
lui (cărora profesorul Stan le-a
câştigat încrederea, căci au
văzut, ca şi urmaşii altor lugo-
jeni iluştri, că el le returnează
integral şi nedeteriorat materia-
lul documentar pus la dispoziţia
sa şi utilizat imediat şi cu mare
folos în scrisul său), prinde
viaţă, încet-încet, omul cu trăi-
rile lui intense, notarul compe-
tent, poliglotul erudit,
militantul demn şi neobosit
pentru românism în imperiul
multilingv, prietenul loial, scrii-
torul şi gazetarul talentat şi,
poate în primul rând, cel dintâi
traducător în limba română al
unei cronici inestimabile ca va-
loare pentru istoria noastră:
Gesta Hungarorum, renumita şi
controversata Cronică a notaru-
lui anonim al regelui Béla”.

Adriana Weimer

A fost dezvelită placa memorială „Mihail Bejan”
Cu acest prilej, a avut loc lansarea volumului “Mihail Bejan”, de Constantin-Tufan Stan

Duminică, 3 iulie, începând cu ora
15.00, la Biserica Ortodoxă „Învierea
Domnului” din Lugoj a avut loc cea
de-a treia ediţie a Festivalului de Mu-
zică Religioasă „Oppidus”. Această
manifestare cultural-religioasă a fost
organizată de Asociaţia Culturală „Op-
pidus” în colaborare cu Biserica „În-
vierea Domnului şi Sfinţii Arhanghei
Mihail şi Gavriil”, Filiala Lugoj a Ligii
Tineretului Creştin Ortodox Român şi
Primăria Municipiului Lugoj.

Evenimentul este iniţiat de preotul
iconom stavrofor Mihai Sidei – paro-
hul Bisericii „Învierea Domnului”
Lugoj – în prima duminică din luna
iulie a fiecărui an şi marchează mo-
mentul târnosirii Bisericii „Învierea
Domnului” din Lugoj de către Prea Fe-
ricitul Părinte Patriarh Daniel, care a
avut loc în prima duminică din luna
iulie 2009. Principalul obiectiv al Fes-
tivalului, după cum mărturiseşte şi pa-
rohul Mihai Sidei, este promovarea
valorilor cultural-religioase, având la
bază genericul religios „Pe Tine Te
lăudăm; pe Tine Te binecuvântăm; Ţie
îţi mulţumim Doamne şi ne rugăm Ţie,
Dumnezeului nostru”.

Cuvântul de deschidere al Festiva-
lului i-a aparţinut, şi în acest an, pri-
marului municipiului Lugoj, prof. ing.
Francisc Boldea, care a subliniat im-
portanţa unui astfel de festival într-un
oraş cu o mare tradiţie corală, cum este

Lugojul. În continuare, copii de la Gră-
diniţa PN Nr. 1 din Lugoj, coordonaţi
de educatoarea Livia Guga, au inter-
pretat câteva cântece religioase. Apoi,
Denisa Drăgoescu, Elisabeth Ciortuz,
Raul Petrescu, Darius Oneţiu – elevi şi
foşti elevi ai Şcolii de Arte Frumoase
„Filaret Barbu” din Lugoj –, coordo-
naţi de prof. Valentina Vasiliu, au sus-
ţinut un recital instrumental la clarinet
şi vioară. Preotul Zaharia Pereş, consi-
lierul cultural al Arhiepiscopiei Timi-
şoarei, a transmis participanţilor
binecuvântarea ÎPS Nicolae, mitropo-
litul Banatului, subliniind faptul că
acest festival „aduce în sufletele noas-
tre bucurii alese”.

În cadrul acestei ediţii a Festivalului
au evoluat şi au susţinut recitaluri nouă
formaţii şi grupuri corale din judeţele
Timiş, Arad şi Caraş-Severin: Corul
Preoţilor din Protopopiatul Lugoj (di-
rijor – diacon Cristian Cerbu), Corul
Bisericesc „Ion Vidu” din Lugoj (diri-
jor – prof. Alina Bogoevici), Corul
„Osana” al Ligii Tineretului Creştin
Ortodox Român Lugoj (dirijor – prof.
Alina Bogoevici), Corul Preoţilor
Episcopiei Caransebeş (dirijor – prof.
univ. dr. Dumitru Jompan), Grupul
Vocal „Teoforos” al Arhiepiscopiei Ti-
mişoara (dirijor – diacon dr. Ionuţ Ar-
derean), Corul Catedralei „Învierea
Domnului” din Caransebeş (dirijor –

diacon Gheorghe Tistu), Corul Preoţi-
lor Protopopiatului Caransebeş (dirijor
– pr. Sorin Gheorghe Mîţu), Grupul
Vocal „Sfinţii Adrian şi Natalia” din
Arad (dirijor – Ştefan-Adrian Bugyi),
Corul Bisericesc din Glimboca (dirijor
– ing. Ioan Gaşpar). În continuare, cu-
noscuta solistă de muzică populară Li-
liana Savu Badea (din Buziaş) şi
preotul Marian Mărcuş (din Caranse-
beş) au interpretat cinci pricesne.

Şi la ediţia din acest an, juriul – pre-
zidat de către prof. univ. dr. Dumitru
Jompan – şi-a desemnat premianţii
celei de-a treia ediţii a Festivalului de
Muzică Religioasă „Pe Tine, Doamne,
Te lăudăm”. Marele Premiu a fost
acordat Grupului Vocal „Sfinţii Adrian
şi Natalia” din Arad, care i-a încântat
pe toţi cei prezenţi în Biserica „Învie-
rea Domnului” cu cele trei piese inter-
pretate: „Pe Tine Te lăudăm”,
„Concert la Învierea Domnului” şi
„Povestea călugărului Pitirin”. Au
urmat: Premiul I – Corul Catedralei „În-
vierea Domnului” din Caransebeş; Pre-
miul II – Corul Preoţilor Protopopiatului
Caransebeş. Alături de prof. univ. dr.
Dumitru Jompan (preşedinte), la această
ediţie din juriul Festivalului au mai făcut
parte: preot iconom stravrofor Ioan
Cerbu – protopopul Lugojului, P. On.
prof. univ. dr. Vasile Petrica – protopo-
pul Reşiţei, prof. dr. Constantin Tufan

Stan – membru al Uniunii Compozito-
rilor şi Muzicologilor din România, dia-
conul dr. Ionuţ Arderean şi Toni
Boldureanu – redactor la ziarul „Ziua de
Vest”. Prestaţia tuturor formaţiilor şi
grupurilor corale participante la Festival
a fost răsplătită cu trofee, flori, aplauze
şi diplome de participare.

Acest moment festiv a fost încunu-
nat cu acordarea de către prof. ing.
Francisc Boldea, primarul Lugojului,
a unei Diplome de Excelenţă profeso-

rului univ. dr. Dumitru Jompan, preşe-
dintele juriului la toate cele trei ediţii
ale Festivalului, „pentru contribuţia la
viaţa culturală a municipiului Lugoj”.
În închiderea Festivalului, cantautorii
lugojeni Vasile Gondoci şi Cezar Cos-
tescu au susţinut un mic recital folk,
printre piesele cântate fiind şi binecu-
noscutul „Imn al Lugojului” – muzică:
Vasile Gondoci, versuri: Sergiu Boian,
melodie care a plăcut auditoriului.

Adriana Weimer

Festivalul de Muzică Religioasă „Oppidus”
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În şedinţa executivului lugojean referitoare la
proiectele de cartier propuse în această legislatură
a fost dezbătut proiectul pentru cartierul Ţesăto-
rilor, unde vor fi asfaltate 9 străzi, vor fi create
150 de locuri de parcare, iar majoritatea trotua-
relor vor fi reabilitate prin asfaltare sau dalare.

Concepţia municipalităţii privind proiectele de
cartiere presupune realizarea în fiecare cartier a
următoarelor facilităţi:
l teren de joacă pentru copii
l teren sintetic pentru fotbal şi baschet
l foişor
l toate trotuarele dalate sau asfaltate
l cel puţin 100 de locuri de parcare
La fiecare trei cartiere vor fi amenajate spaţii

unde vor fi amplasate aparate de fitness în aer
liber. Se urmăreşte transformarea cartierelor din
„dormitoare” în spaţii civilizate de locuit.

La modernizarea străzilor se are în vedere
creşterea lăţimii acestora pentru facilitarea cir-
culaţiei autoturismelor, acest lucru fiind deja
realizat în cartierele Ştrand şi Stadion I.

Tot referitor la modernizarea cartierului Ţe-
sătorilor, o lucrare de importanţă deosebită o re-

prezintă asfaltarea străzii Ţesătorilor de la ben-
zinăria MOL până la bariera de la calea ferată.
De asemenea, municipalitatea doreşte să reali-
zeze un parteneriat pentru modernizarea Oboru-
lui de animale şi facilitarea unui comerţ civilizat
în acea zonă. „Până la sfârşitul acestui an vor fi
încheiate lucrările la toate cele patru cartiere din
această zonă urmând ca anul viitor să fie dema-
rate lucrările în cartierele Cotu Mic şi Micro I.
În cursul acestui an însă vor fi asfaltate străzile
Cotu Mic, Romanilor şi Viorelelor pe care au
avut loc lucrări la infrastructură”, a mai declarat
edilul şef.

Aurel Jurubiţă

Proiectele de modernizare a
cartierelor, prioritare pentru
municipalitate

Conducerea executivului lugojean a stabilit
noile proiecte de investiţii în municipiu care vor
demara în următoarea perioadă de timp. Acestea
sunt:

Modernizarea Sălii de sport pentru judo din in-
cinta Grădiniţei Germane PN 13 de pe str. Bucegi;

Realizarea Registrului Spaţiilor Verzi din Mu-
nicipiul Lugoj;

Extinderea iluminatului public pe străzile Agri-
culturii, Traian Vuia, Honoriciului, în interiorul
Cimitirului Baptist, precum şi pe aleea pietonală
de pe spl. Tinereţii până la podul CFR;

Reabilitarea canalizării pe str. Bela Bartok; 
Amenajarea a 64 apartamente în blocul 2

MAN;
Iluminarea arhitecturală a Bisericii Ucrainene,

a Bisericii Baptiste şi a Bisericii Penticostale;
Sistematizarea rutieră prin realizarea unui sens

giratoriu la intersecţia străzilor Cloşca, Crişan,
Dragalina şi Astalaş;

Amenajarea unui teren sintetic de fotbal în car-
tierul Stadion I;

Amenajarea unei alei în Cimitirul Ortodox de
pe str. Ţesătorilor, în faţa capelei;

Alimentarea Staţiei de Epurare cu energie elec-
trică de mare putere (600 kW);

Realizarea canalizării pe str. Bocşei, de la cea
de a doua barieră, pe str. Herendeşti, precum şi în
tot cartierul de locuinţe din zonă;

Executarea parcărilor în Micro IV şi moderni-

zarea întregului cartier.
Primarul Francisc Boldea a informat că buna

colaborare care se prefigurează cu Consiliul Jude-
ţean Timiş a început deja să dea roade concrete.
Astfel, Municipiul Lugoj a primit de la Consiliul
Judeţean fonduri pentru următoarele lucrări de in-
vestiţii:

Alimentare cu apă în Tapia – 300.000 lei;
Realizare drumuri în cartierul rezidenţial de la

intrarea în Măguri - 400.000 lei;
Introducere reţea de apă şi branşamente în

Tapia şi Armădia - 300.000 lei.
Aurel Jurubiţă

Municipalitatea va demara noi
proiecte de investiţii

În data de 30 iulie, primarul Francisc Boldea s-a întâlnit cu re-
prezentanţii firmei Hidroconstrucţia, executantul lucrărilor de rea-
bilitare a reţelei de apă din municipiu. Principalul aspect care a
fost analizat l-a constituit calitatea necorespunzătoare a lucrărilor
de refacere a carosabilului după încheierea lucrărilor. „Am avut o
discuţie foarte dură cu cei de la Hidroconstrucţia, privind refacerea
asfaltului după montarea conductelor. Veţi observa că în următoa-
rele zile vor fi refăcute toate aceste zone, va fi pus pietriş compac-
tat urmând ca apoi să se asfalteze. Vreau să vă asigur ca nu voi
face nicio plată către acest constructor până când peste lucrări nu
se va turna asfalt şi voi primi avizul de conformitate de la Inspec-
toratul de Stat în Construcţii”, a declarat domul primar.

Aurel Jurubiţă

Primarul solicită calitate
la refacerea carosabilului

în urma lucrărilor 
la reţeaua de apă

În perspectiva începerii nou-
lui an şcolar, în scopul oferirii
de suport educaţional copiilor
care frecventează învăţământul
primar, aflaţi în pericol de
abandon şcolar sau familial şi
provenind din familii cu veni-
turi reduse, Direcţia de Asis-
tenţă Socială Comunitară
Lugoj aduce la cunoştinţa celor
interesaţi că pot depune cereri
pentru înscrierea copiilor la
Compartimentul de tip after-
school, care îşi desfăşoară ac-
tivitatea în incinta Centrului de
zi pentru minori cu handicap
neurospihic din Lugoj, str. Ion

Vidu, nr. 17, ap. 2. Capacitatea
acestuia este de 15 locuri şi
oferă sprijin şi supraveghere
copiilor ce frecventează învă-
ţământul primar, proveniţi din
familii defavorizate şi care nu
au posibilitate de îndrumare şi
supraveghere la lecţii. Activi-
tăţile principale care se desfă-
şoară în cadrul acestui serviciu
social vizează: consiliere so-
cială, familială, psihologică
pentru copii şi reprezentanţii
lor legali, consiliere juridică la
nevoie, asistenţă medicală pri-
mară, activităţi educaţionale,
recreative şi de socializare dez-

voltarea deprinderilor şi abili-
tăţilor de comunicare şi relaţio-
nare a beneficiarilor centrului;
implicarea în cercuri de iniţiere
şi utilizare a computerului,
desen-pictură, socializare şi
petrecere a timpului liber (dru-
meţii, vizite, spectacole, parti-
ciparea la unele servicii
religioase). Cereri pentru în-
scrierea copiilor se primesc la
Serviciul Autoritate Tutelară,
la sediul Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară, din
Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4,
cam. 12.

Maria Elena Stămurean

Se fac înscrieri la serviciile sociale de tip „after-school”

În data de 31 iulie, la sediul
Primăriei a avut loc o discuţie
cu constructorul noului pod
pietonal de peste râul Timiş. Au
fost abordate aspecte privind
derularea contractului, precum
şi stadiul şi evoluţia lucrărilor.

Valoarea totală a contractului
este 3.180.115,90 lei. În luna
august, constructorului i s-a
achitat suma de 1.139.975,39
lei. A mai rămas de achitat
suma de 2.040.140, 51 lei.

Până în prezent s-a turnat
betonul la culee şi la toţi cei
opt stâlpi, urmând să înceapă
lucrările de turnare a elevaţiei
şi riglei pe care ulterior se vor
monta grinzile de 24m şi 48m.
La elevaţie s-au montat ţevile
la toate cele patru pile, la P3 şi

P4 având diametrul de 800
mm, iar la P1 şi P2 au fost
montate câte două ţevi având
fiecare diametrul de 700 mm.
S-a montat armătura şi s-a tur-
nat betonul în elevaţie pile. S-
au executat eşafodajele în
totalitate la pilele P4 şi P3. S-a
finalizat armarea la riglă pentru
pila P4, iar după data de 20 au-
gust se va monta cofragul. Tot
după 20 august va începe ar-
marea la rigla P3. La pila P2 s-
a terminat eşafodajul în
proporţie de 80%. La începutul
lunii septembrie vor fi aduse pe
şantier cele opt grinzi de beton
de 24 m lungime fiecare. Ta-
blierul metalic se află în lucru
la Lugomet Lugoj.

Aurel Jurubiţă

Avansează lucrările la noul pod pietonal
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Personalităţi lugojene

Arhiereul Ioan Boroş
Ioan Boroş a fost o persona-

litate aparte a Banatului, prin
adopţie, de la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi prima jumătate a
secolului al XX-lea. S-a născut
la 20 octombrie 1850 în oraşul
Carei, efectuându-şi studiile
gimnaziale la Carei şi Beiuş, iar
cele teologice la Universitatea
din Viena, unde a studiat la fa-
cultatea teologică centrală a
universităţii, după cum mărtu-
risea peste ani, la seminarul
Sfânta Barbara, între anii 1869
– 1873. Aici s-a iniţiat în jurna-
listică, prin colaborarea la Sio-
nul Românesc, în care îi vor
apărea primele lucrări.

Nu putem trece cu vederea
că la Viena, alături de alţi ti-
neri, Boroş a găsit un mediu
academic elevat, cu ziare şi re-
viste româneşti, cu diferite so-
cietăţi de lectură, cu mentori
remarcabili precum Grigore Si-
laşi, profesor la Colegiul
Sfânta Barbara din metropola
Imperiului.

Este hirotonit preot celib,
ocupând diferite funcţii admi-
nistrative la episcopia din
Lugoj între anii 1873 – 1880,
din anul 1873 prin ordin epis-

copal fiind numit cancelar la
Oficiul Diecezan.

Numit paroh la Zăbrani în
1880, funcţionează aici până la
1897, unde găseşte un teren
prielnic cercetărilor sale isto-
rice, întocmind de altfel şi mo-
nografia parohiei. În paralel,
desfăşoară o activitate jurnalis-
tică intensă. La scurt timp va fi
promovat secretar al episcopiei
şi canonic, iar în anul 1903 pre-
lat papal, în fine, preposit şi
vicar general în 1909-1910.

Odată cu instalarea Episco-
pului Alexandru Nicolescu, în
anul 1922, la cererea acestuia,
ca o răsplată a multelor şi ma-
rilor merite ce le avea prepozi-
tul Ioan Boroş pentru Biserică,
Papa Pius al XI – lea îl
nume�te Episcop titular, cu nu-
mele de al Tesbiei, însă nu a
fost consacrat niciodată. De-
pune jurământul în 8 decem-
brie 1922, la Nunţiatura
Apostolică reprezentată prin
monseniorul Vittorio Cavagnis.

Ca ierarh, a ctitorit biserica
cu hramul Naşterii Sfântului
Ioan Botezătorul din cimitirul
Lugojului, care este şi cripta sa.
Meritele sale au fost răsplătite

prin acordarea de numeroase
funcţii şi decoraţii cum ar fi:
membru pe viaţă al Asociaţiei
Transilvania pentru literatura şi
cultura poporului român; mem-
bru al Consiliului municipiului
Lugoj; preşedinte, responsabil,
membru a numeroase comitete,
consilii şi societăţi culturale,
patriotice şi economice, deco-
rat cu Răsplata Muncii pentru
Biserică cl. I şi cu Coroana Ro-
mâniei în grad de Comandor. 

Arhiereul Ioan Boroş nu
numai că a cercetat cu pasiune
istoria neamului său, dar a şi
făcut-o, aflându-se printre cei
359 de delegaţi oficiali partici-
panţi la Adunarea de la Alba
Iulia din 1 decembrie 1918.
Acesta a înfiinţat în anul 1905
Reuniunea de muzeu a comita-
tului Caraş-Severin sub patro-
najul Ministerului Cultelor,
Instrucţiei Publice şi Bibliote-
cilor. Din 1922 până în 1936
este implicat substanţial în Co-
misia Monumentelor Istorice,
Secţia Banat, alături de Gh.
Mateescu, Constantin Daicovi-
ciu şi Ioachim Miloia, susţi-
nând cercetările arheologice şi
de istoria artelor. Între anii

1923-1924 este numit preşe-
dinte al Comisiei Monumente-
lor, filiala Banat, care şi-a avut
sediul la Lugoj şi mai apoi la
Timişoara.

Activitatea de creaţie a lui
Ioan Boroş cuprinde două la-
turi fundamentale, cea teolo-
gică şi cea istorică. Lucrările
sale teologice cuprind în spe-
cial comentarii sau explicaţii
de natură liturgică, aproape o
sută de predici şi polemici pe
teme bisericeşti în multe vo-
lume şi numeroase recenzii.
Preocuparea sa pentru istorie s-

a concretizat, după ani de cer-
cetări, în mai multe volume
apărute în limbile română şi
maghiară, ca şi în articole pu-
blicate în presa vremii. Dintre
lucrările sale amintim: Diecesa
Lugojului-şematism istoric,
Lugoj, 1903, Unirea românilor
din Lugoj. Istoricul parohiei
între anii 1836-1860, Lugoj,
1926, Eveni- mentele revolu-
ţiei de libertate din anii 1848-
1849 desfăşurate la Lugoj,
Lugoj, 1927, Constituţia. So-
cietate secretă română în
Lugoj, 1830-1834, Lugoj,

1928, Repertoriul istoric des-
pre oraşul Lugoj şi districtul
Lugoj, etc., numeroase articole
despre trecutul oraşului Lugoj
publicate în ziarul Răsunetul
dintre care menţionăm: Exun-
dările Timişului în Lugoj, Mă-
năstirea călugărilor minoritari
şi coloniştii români din Lugoj,
Date referitoare la fundaţiunea
şi familia lui Gavril Gureanu
din Lugoj, etc.

Ioan Boroş se stinge din
viaţă pe 29 ianuarie 1937 şi este
înmormântat la Lugoj.

Răzvan Pinca

În calendarul manifestărilor
desfăşurate cu prilejul Rugii
Lugojene s-a aflat, în acest an,
şi vernisajul unei expoziţii et-
nografice la Galeria „Pro Arte”
din oraş. Evenimentul a avut
loc pe data de 15 august, la ora
19:00 în prezenţa viceprimaru-
lui Alin Tech şi a delegaţiilor
din oraşele înfrăţite cu Lugojul.
Expoziţia va putea fi vizitată
zilnic, între orele 8:00-16:00, în
perioada 15 august – 6 septem-
brie.

Ca o ilustrare a vechii tradiţii
meşteşugăreşti a cojocăritului,

un adevărat simbol identitar ce
particularizează zona etnogra-
fică a Lugojului, Muzeul de Is-
torie, Etnografie şi Artă
Plastică Lugoj a expus piese de
port popular din blană confec-
ţionate la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea de meşterii lugojeni
- cojoace mari de blană (bundă
- în grai popular), purtate de-
opotrivă de femei şi bărbaţi,
respectiv pieptare femeieşti
(numite popular becheş) sau
pieptare înfundate (numite po-
pular burdic). Decorate cu mă-

iestrie, cojoacele din blană de
oaie dispun de un câmp orna-
mental bazat pe compoziţii fi-
tomorfe (pomul vieţii, ruje,
frunze, merişoare etc.), dar şi
de broderii, executate din fire
subţiri de lână (numită popular
bircă) sau de mătase policromă
(numită popular arămiz), pre-
cum şi aplicaţii de piele fină,
vopsită, lustruită şi perforată.

Pieptarele femeieşti şi bărbă-
teşti specifice subzonei etno-
grafice Făget, se
particularizează prin folosirea
abundentă a nuanţelor de roşu

în redarea câmpului ornamen-
tal. 

Statisticile cu privire la me-
seriaşii din Lugoj atestă exis-
tenţa, încă din anul 1785, a unui
număr de 5 meşteri cojocari şi
argăsitori în oraş. Înflorirea
acestui meşteşug pare a cu-
noaşte punctul de glorie la în-
ceputul secolului al XX-lea,
ziarul lugojean Drapelul con-
semnând că, la nivelul anului
1902, în Lugoj se realizau
10.000 cojoace din blană.

Manifestarea a încercat re-
constituirea atmosferei unui
atelier de cojocărit din Lugojul
de la începutul secolului al XX-
lea, prin expunerea unor
obiecte tridimensionale aflate
în patrimoniul muzeal lugojean
(maşină de cusut, unelte de co-
jocărit, unelte de argăsit).

Atenţi la calitate şi detalii,
maistorii cojocari lugojeni, ce
preluau de la târguri comenzile
pretenţioşilor lor clienţi, au
creat în epocă un adevărat
brand (cum am spune în limba-
jul zilelor noastre), piesele de
blană lucrate de ei reprezentând
un simbol al distincţiei locale,
ce particularizează Lugojul ca
oraş cu vechi tradiţii în meşte-
şugul cojocăritului.

Muzeograf Daciana Vuia

O nouă expoziţie la Galeria „Pro Arte”: Piese de
port din blană - Zona etnografică Lugoj-Făget

Asociaţia Culturală BANAT ART organizează, în perioada 9 -
12 septembrie, Zilele „Traian Grozăvescu” şi prezintă un regal
cu opereta: „Voievodul ţiganilor”. Spectacolul este realizat de
Opera Naţională Română Timişoara şi va fi prezentat luni, 10
septembrie, ora 18.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Lugoj.
Colaboratorii Asociaţiei Culturale BANAT ART sunt: Opera Na-
ţională Română Timişoara, Primăria Municipiului Lugoj, Casa
de Cultură a Sindicatelor Lugoj, Biserica Baptistă „Harul” Lugoj,
Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu” Lugoj, Asociaţia Culturală
„Traian Grozăvescu” Lugoj. Premiera actualei montări a specta-
colului de operetă „Voievodul ţiganilor” a avut loc în 2011, pe
scena Operei Naţionale din Timişoara.

Adriana Weimer

Opereta 
„Voievodul 
ţiganilor” 
la Lugoj



august 2012

În data de 3 august a fost convo-
cată Comisia de negociere în vede-
rea cumpărării proprietăţilor
intabulate la Baza Ştrand de S.C. Ti-
mişul S.A., pe terenul concesionat
de la Primăria Municipiului Lugoj.
Comisia a fost formată din consilie-
rii Voichiţa Coţolan, Constantin
Savu, Mihai Agache, Albin Gaidoş
şi Dan Ciucu - secretarul municipiu-
lui Lugoj. Din partea S.C. Timişul
S.A. au participat la discuţii domnii
Dorin Popovici şi Robert Orcsik.

În urma negocierilor s-a stabilit
să fie plătiţi 49.640 lei, sumă la care
nu se va adăuga T.V.A. Suma va tre-
bui să fie aprobată în cadrul şedinţei
Consiliului Local al Municipiului
Lugoj din data de 30 august. Va
urma întocmirea contractului şi,
după efectuarea plăţii, proprietăţile
vor intra în patrimoniul Municipiu-
lui Lugoj.

Cumpărarea proprietăţilor deţi-
nute la Baza Ştrand de S.C. Timişul
S.A a oferit municipalităţii şansa de

a alege o mai bună soluţie de ampla-
sare a noului bazin acoperit. S-a tre-
cut astfel la modificarea proiectului,
bazinul urmând să fie realizat în par-
tea din faţă, lângă parcare. După ce
terenul va fi eliberat, devine posibilă
demararea obiectivului de investiţii
pentru care sunt deja prevăzute
sume în bugetul pe acest an. Bazinul
acoperit va fi construit pe o supra-
faţă de circa 2.000 mp şi va include:
patru jacuzzi, saună, bazin de
25x12,5m, bazin pentru copii, cabi-
net medical, vestiare, spaţii pentru
alimentaţie publică. Lucrările vor
dura aproximativ un an. „Odată cu
reabilitarea Ştrandului Municipal şi
construirea bazinului acoperit, cele
două obiective de investiţii, ampla-
sate într-o zonă complet moderni-
zată (Cartierul Ştrand), vor
reprezenta un important punct de
atracţie atât pentru municipiul nos-
tru cât şi pentru întreaga zonă”, a de-
clarat domnul primar.

Aurel Jurubiţă

Ruga Lugojană a fost deschisă oficial de protopopul Ioan Cerbu împreună cu tinerii dansatori Da-
niela Zepa şi Paul Borchescu. Gazdele şi oaspeţii s-au prins apoi în tradiţionala Horă Lugojană îm-
preună cu membrii ansamblului folcloric „Lugojana”, într-un spectacol folcloric de excepţie susţinut
pe scena amenajată în Piaţa Victoriei de interpreţii de muzică populară Mirela Petrean, împreună cu
orchestra, Nicu Novac şi Ramona Viţa.

La ora 19.00, oficialii lugojeni şi oaspeţii din ţară şi străinătate au participat la vernisajul expoziţiei
„Piese de port din blană - Zona etnografică Lugoj-Făget”, deschisă la Galeria „Pro-Arte”.

Începând cu ora 20:00, pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, au concertat formaţiile Kraft
Cover Project, Trio Pumpkins şi Desperado. Conform tradiţiei, Ruga Lugojană s-a încheiat oficial la
miezul nopţii, în Piaţa „J. C. Drăgan”, cu focuri de artificii.

Raoul Rusalin

Lugojul în sărbătoare - Ruga Lugojană 2012
continuare din pag. 1

Noul bazin acoperit - amplasat
într-o locaţie mai bună

Primăria Municipiului Lugoj, îm-
preună cu Protopopiatul Ortodox
Lugoj, a întreprins demersuri la Minis-
terul Culturii şi Patrimoniului Naţional
pentru a obţine sprijin financiar în ve-
derea reabilitării faţadei bisericii
„Adormirea Maicii Domnului”. În cur-
sul zilei de 6 august a sosit la Primăria
Lugoj o adresă din partea Direcţiei teh-
nice şi de restaurare a monumentelor

istorice din cadrul Institutului Naţional
al Patrimoniului, structură aflată în su-
bordinea Ministerului Culturii şi Patri-
moniului Naţional. Prin această adresă,
municipalitatea a fost informată că bi-
serica „Adormirea Maicii Domnului” a
fost introdusă în Programul naţional de
restaurare pe anul 2012. În vederea alo-
cării de fonduri au fost solicitate: tema
de proiectare, elementele de recunoaş-

tere a monumentului, elemente de da-
tare şi istorie, descriere, stare de con-
servare, elemente de cercetare şi
investigare, etape de proiectare, etc.
Este important să fie transmisă întreaga
documentaţie pentru a ajuta astfel Pro-
topopiatul Ortodox la obţinerea finan-
ţării necesară pentru reabilitarea acestui
monument reprezentativ pentru muni-
cipiul nostru. Aurel Jurubiţă

Demersuri pentru 
reabilitarea faţadei bisericii

„Adormirea 
Maicii Domnului”

În perioada 15-17 iulie, o de-
legaţie oficială din partea Pri-
măriei Municipiului Lugoj,
condusă de domnul primar
Francisc Boldea, s-a aflat în
Corint pentru a participa la fes-
tivalul de folclor din oraşul gre-
cesc, alături de Ansamblul
Folcloric „Lugojana”, dar şi
pentru a semna Protocolul de
Înfrăţire dintre cele două muni-
cipalităţi.

Relaţiile de colaborare ale
Lugojului cu Grecia au început
în perioada 2002 – 2003, când
trupa de teatru a Casei de Cul-
tură a Municipiului a participat
la un festival teatral care a avut
loc în localitatea Assos-Lecheo.
Au urmat câteva schimburi cul-
turale reciproce, care au culmi-
nat cu semnarea, în 29 mai
2004, a Protocolului de Înfrăţire
dintre Lugoj şi Assos-Lecheo.
Buna colaborare cu municipali-
tatea elenă a continuat şi în ur-
mătorii ani, cu numeroase
schimburi culturale în domeniul
artistic (teatru, dansuri folclo-
rice).

Ca urmare a reorganizării ad-
ministrative care a avut loc în
Grecia în anul 2011, municipa-
litatea Assos-Lecheo a fost
arondată capitalei administra-
tive a regiunii, şi anume muni-
cipalităţii Corint. În august
2011, primarul oraşului Corint,
domnul Alexandros Pnevmati-

kos, a vizitat Lugojul la invita-
ţia domnului Francisc Boldea.
Cu acest prilej s-a hotărât con-
tinuarea relaţiei de parteneriat
dintre Lugoj şi Assos-Lecheo
prin intermediul oraşului Co-
rint.

Marţi, 17 iulie, la ora 12:00,
în cadrul unei şedinţe festive,
cei doi primari, Francisc Boldea
şi Alexandros Pnevmatikos, au
semnat protocolul de înfrăţire
dintre Lugoj şi Corint.

Cu o populaţie de aproxima-
tiv 36.000 de locuitori, Corintul
este capitala prefecturii Corin-
thia din Regiunea Peloponez.
Situat la aproximativ 78 de km
vest faţă de capitala Atena, ora-
şul este aşezat în istmul Corint,
un teritoriu îngust care uneşte
peninsula Peloponez cu partea
continentală a Greciei. Oraşul
este înconjurat de numeroase

aşezări de coastă, beneficiind de
multe atracţii turistice naturale:
Marea Ionică şi Golful Corint în
partea stângă a Istmului Corint,
respectiv Marea Egee şi Golful
Saronic în partea dreaptă a is-
tmului, Canalul Corint, Munţii
Oneia şi Geraneia.

Numele municipalităţii pro-
vine de la Vechiul Corint, o ce-
tate-stat în Antichitate. În anul
1858, vechiul oraş Corint, situat
la 3 km sud-vest faţă de actualul
oraş, a fost distrus de un cutre-
mur. Noul Corint a fost înteme-
iat pe coasta Golfului Corint.

Din cele mai vechi timpuri,
Corintul a fost centru de comerţ
şi industrie în Grecia, cu un port
bine dezvoltat. Astăzi, portul
este folosit pentru comerţ, iar
oraşul este un pol cu o creştere
industrială rapidă.

Raoul Rusalin

Semnarea protocolului de înfrăţire
cu oraşul Corint din Grecia
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HOTĂRÂREA
privind constituirea Comisiei de circulaţie din municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Compartimentului tehnic nr. 46751 din 23.07.2012;
Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali, d-nii Bădina Nicu, Galescu Cristian

şi Baboniu Marius nr. 45840 din 18.07.2012;
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 învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia
copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice –
republicată, modificată şi completată şi ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 pri-
vind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006;

În conformitate cu art. 36 alin.(2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală -
republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – (1) Se constituie Comisia de circulaţie din municipiul Lugoj, în următoarea compo-

nenţă:
1. Primarul municipiului Lugoj  - ing. Francisc Constantin Boldea - preşedinte;
2. Viceprimarul municipiului Lugoj - teolog Tech Alin - membru;
3. Coordonator  Compartiment tehnic - ing. Borchescu Sorin - membru;
4. reprezentant al Biroului Poliţiei Rutiere - membru;
5. Şef Serviciu Poliţia Locală - Dumitru Florin Nistor - membru;
6. dl. Galescu Cristian Pavel - membru;
7. dl. Gaidoş Albin - membru;
8. dl. Blidariu Ştefan - membru;
9. d-na/dl. Funcţionar - secretar.
(2) Secretarul Comisiei va fi desemnat din cadrul Compartimentului tehnic de către Primarul

Municipiului Lugoj prin dispoziţie.
Art.2 – Comisia va aproba modificările ce intervin cu ocazia efectuării unor lucrări la drumul

public sau la semnalizările orizontale şi verticale aferente acestuia.
Art.3 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea

Consiliului Local nr. 41 din 31.07.2008.

HOTĂRÂREA
privind constituirea Comisiei de licitaţii pentru concesionarea tere-

nurilor din municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului nr. 44755 din

12.07.2012;
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 învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia
copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate art.1 alin. (2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de li-
citaţii pentru concesionarea terenurilor din municipiul Lugoj aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 109 din 28.05.2005;

În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) 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 constituie Comisia de licitaţii pentru concesionarea terenurilor din municipiul

Lugoj, în următoarea componenţă:
1. Primar ing. Boldea Francisc Constantin - preşedinte;
2. Arhitect şef Mazilu Gheorghe Dinel - secretar;
3. dl. Blidariu Ştefan - membru;
4. d-na Coţolan Voichiţa Ofelia - membru,
5. dl. Bădina Nicu - membru;
6. dl. Agache Mihai - membru;
7. dl. Gaidoş Albin - membru;
8. Viceprimar teolog Tech Alin - supleant pentru funcţia de preşedinte;
9. dl/d-na funcţionar - supleant pentru funcţia de secretar;
10. dl. Fărcăgeanu Adrian - membru supleant;
11. dl. Ciungulescu Barbu - membru supleant.
Art.2. – Secretarul supleant va fi desemnat din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea

teritoriului prin dispoziţie de către Primarul Municipiului Lugoj.
Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea

Consiliului Local nr. 43 din 31.07. 2008 privind stabilirea componenţei Comisiei de licitaţie pentru
concesionarea terenurilor din municipiul Lugoj.

HOTĂRÂREA
privind constituirea Comisiei de atribuire a locuinţelor

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Compartimentului avize şi control urban nr. 46501 din 23.07.2012;
Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali d-nii Bădina Nicu, Blidariu Ştefan

şi Gaidoş Albin nr. 45842 din 18.07.2012;
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 învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia
copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate cu Legea nr. 114/1996 – Legea locuinţei, republicată, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

- republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) 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 constituie Comisia de atribuire a locuinţelor în următoarea componenţă:
1. Primarul municipiului Lugoj - ing. Francisc Constantin Boldea - preşedinte;
2. Viceprimarul municipiului Lugoj - teolog Tech Alin - membru;
3. Coordonator  Compartiment tehnic - ing. Borchescu Sorin - membru;
4. d-na Coţolan Voichiţa Ofelia - membru;
5. dl. Savu Constantin - membru;
6. dl. Agache Mihai - membru;
7. dl. Fărcăgeanu Adrian - membru;
8. d-na/dl. - secretar.
(2) Secretarul Comisiei va fi desemnat din cadrul aparatului propriu de specialitate de către Pri-

marul Municipiului Lugoj, prin dispoziţie.
Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotă-

rârea Consiliului Local nr. 42 din 31.07.2008 privind stabilirea componenţei Comisiei de atribuire
a locuinţei.

HOTĂRÂREA
privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei administraţie publică locală nr. 46277 din 19.07.2012;
Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali Bădina Nicu, Agache Mihai, Cim-

poneriu Rodica şi Coţolan Voichiţa nr. 45835 din 18.07.2012;
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 învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia
copiilor, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, modificată; 
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală – republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

– republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T  E :

Art.1. (1) Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Lugoj, orga-
nism cu rol consultativ în probleme de ordine publică şi în organizarea şi urmărirea activităţii Ser-
viciului Poliţia Locală a municipiului Lugoj, în următoarea componenţă:

1. ing. Francisc Constantin Boldea – Primarul municipiului Lugoj – preşedinte;
2. cms. şef de poliţie Chebici Claudiu – şef Poliţia municipiului Lugoj – membru;
3. Dumitru Florin Nistor - şef Serviciu Poliţia Locală a municipiului Lugoj – membru;
4. cons. jr. Dan Ciucu – Secretarul municipiului Lugoj – membru;
5. dl. Galescu Cristian Pavel – membru;
6. d-na Corbeanu Adriana Gabriela – membru;
7. d-na Szücs Diana Maria – membru.

(2) Secretarul comisiei locale, precum şi supleantul acestuia vor fi desemnaţi prin dispo-
ziţie a primarului municipiului Lugoj dintre persoanele care fac parte din aparatul de specialitate
al primarului.

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr. 73 din 28.04.2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică.

Art.3. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului resurse
umane.
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HOTĂRÂREA
privind stabilirea domeniilor în care se organizează comisii de speciali-

tate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj, a numărului şi denumirii
acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii, precum şi a componenţei

nominale a comisiilor

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Compartimentului secretariat arhivă nr. 42978 din 04.07.2012;
Având în vedere art. 15 din Cap. II, Secţiunea 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regu-

lamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificat şi completat;
Având în vedere art. 15 din Cap. II, Secţiunea 3 din  Regulamentul de organizare şi funcţionare

al Consiliului Local al Municipiului Lugoj aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din
29.07.2004, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu  art. 54 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, repu-
blicată, modificată şi completată ;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, repu-
blicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Domeniile în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului Local al Mu-
nicipiului Lugoj, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi
componenţa nominală a comisiilor, se stabilesc după cum urmează:

a) - Agricultură, comerţ, turism şi  servicii publice:
1. Bădina Nicu
2. Barboni Ioan
3. Ciungulescu Barbu
b) - Activităţi economico-financiare şi administrarea patrimoniului:
1. Crăciunescu Iosif
2. Galescu Cristian Pavel
3. Agache Mihai
4. Corbeanu Adriana Gabriela
5. Fărcăgeanu Adrian
c) - Juridică, de disciplină, muncă, protecţie socială, de apărare a ordinii publice, respectarea

drepturilor omului şi libertăţilor cetăţeneşti:
1. Coţolan Vochiţa
2. Cimponeriu Rodica
3. Baboniu Marius Cornel
d) - Învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copiilor, tineret şi

sport:
1.Tech Alin
2. Atanasiu Mircea Horaţiu Dardu
3. Szucs Diana Maria
e) - Amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului :
1. Ambruş Ioan
2. Gaidoş Albin
3. Savu Constantin
4. Opriş Gerlinde
5. Blidariu Ştefan
Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcţiei administraţie publică locală;
- Celor în cauză;
- Celor interesaţi, prin afişare şi publicare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Nr. 6 din 12.07.2012

HOTĂRÂREA
privind atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversi-

tar de stat din municipiul Lugoj începând cu anul şcolar 2012 - 2013

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Compartimentului relaţii cu instituţii de învăţământ, culte, cultură,

sănătate nr. 42991 din 04.07.2012;
Având în vedere Avizul Conform  al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş nr. 3113 din

24.05.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Lugoj;
În conformitate cu art. 4 şi art. 6 alin. (2) din Ordinul 6564/2011 al Ministerului Educaţiei, Cer-

cetării, Tineretului şi Sportului privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor
de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală – republicată, modificată şi completată;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală – repu-
blicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. - Se aprobă atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din mu-

nicipiul Lugoj începând cu anul şcolar 2012 - 2013, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.-Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului relaţii cu
instituţii de învăţământ, culte, cultură, sănătate.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului, Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Lugoj;
- Direcţiei administraţie publică locală;
- Direcţiei economice;
- Compartimentului relaţii cu instituţii de învăţământ, culte, cultură, sănătate;
- Unităţilor de învăţământ de stat din municipiul Lugoj;
- Celor interesaţi prin publicare şi afişare;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
Denumirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din

Municipiul Lugoj
Unităţi de învăţământ pentru educaţie timpurie
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5
Unităţi de învăţământ pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial
Şcoala Gimnazială Nr. 2
Şcoala Gimnazială Nr. 4
Şcoala Gimnazială “Anişoara Odeanu”
Şcoala Gimnazială Nr. 12
Şcoala Gimnazială “Eftimie Murgu”
Unităţi de învăţământ pentru nivelul secundar superior sau liceal
Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu”
Colegiul Naţional “Iulia Hasdeu”
Colegiul Tehnic “Valeriu Branişte”
Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”
Unitate de învăţământ pentru învăţământul de artă: AR
Şcoala Gimnazială de Muzică “Filaret Barbu”
Denumirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat fără personalitate juridică

(structuri arondate) din Municipiul Lugoj
Şcoala Gimnazială “Eftimie Murgu” (PJ)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 (AR)
Şcoala Gimnazială Nr. 12 (PJ)
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5 (AR)
Şcoala Gimnazială Nr. 12 (PJ)
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 9 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 (PJ)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 (PJ)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 (PJ)
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 (PJ)
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 (PJ)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 (PJ)
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 (PJ)
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 11 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 (PJ)
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 7 (AR)
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 (PJ)
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 13 (AR)
Şcoala Gimnazială “Anişoara Odeanu” (PJ)
Şcoala Gimnazială Nr. 1 (AR)

Eliberarea cărţilor de identitate
În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei vă facem cunoscut că, potrivit prevederilor

O.U.G. 97/2005, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să
solicite eliberarea actului de identitate şi persoana fizică are obligaţia ca, înainte de expirarea terme-
nului de valabilitate al actului de identitate cu cel puţin 15 zile, să solicite eliberarea unei noi cărţi de
identitate. Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu deţin acte de identitate,
precum şi pe cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din diverse mo-
tive, nu mai deţin acte de identitate (ex.: pierdere, furt), să se prezinte la sediul Compartimentului
Evidenţa Persoanelor din Lugoj, Piaţa J.C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poliţiei Municipiului Lugoj - parter),
pentru a solicita eliberarea cărţilor de identitate. Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea
cărţii de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile.

- Preluare acte pentru cărţi de identitate:
Luni, marţi şi joi             -    8.30  -  12.00;
Miercuri                          -  12.00  -  17.00;

- Eliberare acte:
Luni, marţi şi joi             -  14.00  -  16.30;
Vineri                               -  10.00  -  14.00.

PROGRAM CASIERIE PRIMĂRIE:
Luni, marţi, joi                 -   8.00  -  15.00;
Miercuri                            -   8.00  -  15.00  şi

15.30  -  17.00;
Vineri                                 -   8.00  -  14.00.

PROGRAM DE RELAŢII CU PUBLICUL:
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CLUBUL SPORTIV AL HANDICAPAŢI-
LOR FIZIC „MARATON’93” LUGOJ a or-
ganizat în perioada 10-13 august la Lugoj, a 17-a
ediţie a Cupei „Ana Lugojana” în parteneriat cu
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ, CON-
SILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ şi DIRECŢIA
PENTRU SPORT A JUDEŢULUI TIMIŞ.

Competiţia s-a bucurat de prezenţa a 85 parti-
cipanţi, membri a 8 cluburi din România (LA-
MONT CLUJ, OK BUCUREŞTI, ACS
SIRALY ODORHEIU SECUIESC, SPOR-
TING CLUB GALAŢI, CCH TURDA,
SHOW TIME SF. GHEORGHE, CSHF MA-
RATON’93 LUGOJ) şi a 4 cluburi din Ungaria
(FAKLYA SZEKSZARD, LENDULET SE
PECS, ENING USE, BALMAZUJVAROS
DEBRECEN). 

Probele de concurs au fost: tenis de masă in-
dividual, tenis de masă echipe, atletism (100m,
aruncarea cu suliţa, aruncarea cu greutatea,
800m, 1500m), darts, baschet. 

În urma rezultatelor obţinute de sportivi la
tenis de masǎ echipele clasate pe primele 3 locuri
au fost: CSHF MARATON’93 LUGOJ – 433
puncte, CCSH LAMONT CLUJ – 227 puncte,
OK BUCUREŞTI – 147 puncte.

În topul celor mai buni sportivi s-au clasat: 
la masculin: locul I - Lupaşcu Leonard (Ma-

raton’93) – 54 puncte, locul II - Stoica Vasile
(Maraton’93 Lugoj) şi Loloszi Laszlo – 35
puncte, Doană Victor (Maraton’93 Lugoj) şi
Miron Mihai (Lamont Cluj) – 32 puncte.

la feminin : locul I - Vărgatu Dorina (Mara-
ton’93) cu 57 puncte, locul II - Andreiana Si-
mona (Maraton’93 Lugoj) cu 43 puncte, locul III
- Stǎnescu Marioara (Martaton’93 Lugoj) cu 42
puncte. 

Rezultatele sportivilor Clubului Maraton’93:
Peev Alexander (clasa 3) – 2 medalii de aur

la tenis de masǎ individual şi tenis de masă
echipe şi 1 medalie de argint la darts;

Dijmărescu Camelia (clasa 3) – 3 medalii de
argint la tenis de masǎ echipe, 100m, 800m, res-
pectiv 1 medalie de bronz la suliţǎ;

Vǎrgatu Dorina (clasa 4) – 5 medalii de aur
la tenis de masǎ echipe, tenis de masǎ individual,
100m, 800m şi darts, 1 medalie de argint la
suliţǎ;

Stoica Vasile (clasa 4) – 2 medalii de aur la
suliţǎ şi greutate, 2 medalii de argint la 100m
cǎrucioare şi 1500m, 1 medalie de bronz la tenis
de masă echipe;

Gama Emil (clasa 4) – 1 medalie de aur la
tenis de masǎ echipe, 3 medalii de argint la tenis
de masă individual, suliţă şi greutate, 1 medalie
de bronz la 100 m;

Lupaşcu Leonard (clasa 4) – 5 medalii de aur
la tenis de masă echipe, 100m, 1500m, suliţă,
greutate, 1 medalie de bronz la darts;

Rumela Nicolae (clasa 5) – 1 medalie de ar-
gint la greutate, 3 medalii de bronz la 100m, su-
liţă şi darts;

Grǎbuescu Marioara (clasa 6) – 1 medalie de
aur la darts, 2 medalii de argint la 100m, greutate,
3 medalii de bronz la tenis de masǎ individual,
tenis de masă echipe şi suliţǎ;

Andreiana Simona – 4 medalii de aur la tenis
de masǎ individual, 100m, suliţă şi greutate, 1
medalie de bronz la tenis de masă echipe;

Năsui Dan (clasa 6) – 2 medalii de aur la tenis
de masǎ individual şi tenis de masă echipe;

Tirizică Ionel (clasa 7) – 1 medalie de aur la
tenis de masǎ echipe şi 1 medalie de argint la
tenis de masă individual;

Micu Tudor (clasa 10) – 1 medalie de aur la
greutate şi 1 medalie de argint la suliţă.

ADUCEM MULŢUMIRI PENTRU SPRI-
JINUL ACORDAT:

D-lui. Primar Francisc Boldea, D-lui. Olteanu

Tiberiu, D-nei. Rodica Cimponeriu – Primăria
Municipiului Lugoj, Consiliului Local al Muni-
cipiului Lugoj, D-lui. Răzvan Hrenoschi – Con-
siliul Judeţean Timiş, D-lui. Tal Adrian – Direcţia
pentru Sport a Judeţului Timiş, prof. Vrudnic
Adrian – Clubul Sportiv Şcolar Lugoj, prof. Ignat
Elena – Şcoala Gen. Nr. 6, prof. Elena Lazăr –
Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”, arbi-
trilor: Cristian Ignat, Valentin Dorca, Dan Iacob,
Răzvan Bireescu, Alexandru Ignat, Adrian Pod,
Sorin Ticu, Mariana Dumitraşcu, Cristina Cu-
reac, voluntarilor de la Colegiului Naţional „Co-
riolan Brediceanu”, voluntarilor de la Casa de
tineret Clementina, voluntarelor de la Biroul unic
consiliere pentru persoane cu dizabilităţi, D-lui.
Pecie Adrian – Sala de Sport „Lavinia Miloşo-
vici”, D-lui. Tyukodi Ion – Stadionul Municipal,
D-nei. Gheorghe Zina, D-nei. Ioana Istodorescu
– Pensiunea Dariana, D-nei. Constanţa Blidariu
– Hotel Speranţa, Pensiunea Grecu, Meridian 22
Lugoj, Catering Octavian, Pizeria Unirii, Ocolul
Silvic Lugoj, Abanos, Andiref, Birou Notar Irina
Petrescu, Bana-N, Broasca Verde, Down Town,
Eurolines, Kuhntop, Rădulescu, Clubul Lions
Ana Lugojana Lugoj.

Dorina Vărgatu

CUPA ANA LUGOJANA EDIŢIA A 17-A

Echipa de lupte a CSM
Lugoj a participat la sfârşitul
săptămânii trecute la Bucureşti
la turneul final al Campionatu-
lui Naţional. Din păcate, în
acest an, echipa nu a mai reuşit
să câştige titlul naţional, după
cele patru trofee cucerite con-
secutiv în anii anteriori. La fi-
nalul sezonului regulat
lugojenii se clasaseră pe poziţia
a doua a clasamentului în urma
CSM Timişoara.

La turneul final, în meciul
direct cu timişorenii, luptătorii
lugojeni au avut şansa să tranş-
eze câştigarea titlului naţional

în favoarea lor. Însă sportivul
Alexandru Chirtoacă, la cate-
goria 55 kg, a fost învins la li-
mită, deşi a avut avantaj până
aproape de finalul meciului.
Tot la limită, scor 3-4, a fost
pierdută şi întâlnirea cu CSM
Timişoara, echipă care devine
astfel campioană naţională.

CSM Lugoj a reuşit să câş-
tige celelalte două întâlniri cu
Steaua Bucureşti şi Dinamo
Braşov şi să ocupe poziţia a
doua în clasamentul final. În
condiţiile unor absenţe din lot,
elevii lui Emil Vanea s-au com-
portat totuşi meritoriu, iar acest

titlu de vicecampioană naţio-
nală a fost unul muncit. Din
rândul echipei s-au remarcat
sportivii de la categoriile supe-
rioare de greutate: Anisim Tă-
lâmbăţ (84 kg), Ştefan
Gheorghiţă (96 kg), Nicolai
Ceban (120 kg), învingători la
categoriile lor.

Cu toate regretele, nu putem
să nu felicităm echipa de lupte
libere, şi în primul rând pe prof.
Emil Vanea, pentru această
nouă medalie, pe care cu toţii
ne-am fi dorit-o mai străluci-
toare.

Tibi Olteanu

CSM Lugoj, doar vicecampioană 
la lupte în acest an Primăria Municipiului Lugoj şi Clubul Road

Patrol – Filiala Lugoj au organizat, în perioada 3
– 5 august, prima ediţie a Festivalului „Rock pe
două roţi”, ce s-a desfăşurat la baza sportivă a
Grupului Şcolar „Ştefan Odobleja”.

În data de 4 august, aproximativ 100 de moto-
ciclisti, scuterişti şi biciclişti au participat la o pa-
radă pe traseul: Grupul Şcolar „Ştefan Odobleja”
– Str. Timişoarei – Primărie - Podul de Fier – Str.
Caransebeşului – Benzinăria Mol – Str. Caranse-
beşului – Str. Bucegi – Podul de Beton – Spl. 1
Decembrie 1918 – Benzinăria OMV – Grupul
Şcolar „Ştefan Odobleja”.

În cadrul acestei parade, renumitul campion
lugojean Mihai Stoichescu a efectuat o demons-
traţie moto spectaculoasă în aplauzele celor pre-
zenţi. În cursul după-amiezei, s-au desfăşurat
concursuri interactive, iar seara au susţinut con-
certe, trupele rock Reversed Band, Garagatze,
Paradigm, Pandora, Sanctuar, Deity şi Era Tică-
loşilor. Ramona Ţăranu

„Rock pe două roţi” la Lugoj


