
Anul şcolar 2012-2013 va în-
cepe la 17 septembrie, cu o săp-
tămână mai târziu decât data
anuntaţă iniţial, şi va avea 36 de
săptămâni de cursuri. Clasele
terminale au un alt regim, elevii
acestora încheind cursurile mai
devreme. Astfel pentru clasele
terminale din învăţământul li-
ceal, durata cursurilor este de
33 de săptămâni, 4 săptămâni
fiind dedicate desfăşurării exa-
menului naţional de Bacalau-
reat. Cursurile claselor
terminale (XII-a si a XIII-a) se

încheie la data de 31 mai 2013.
Pentru clasa a VIII-a durata
cursurilor este de 35 de săptă-
mâni, o săptămână fiind dedi-
cată desfăşurării evaluării
naţionale. Cursurile claselor a
VIII-a se vor încheia la data de
14 iunie 2013. Referitor la cla-
sele din învăţământul liceal - fi-
liera tehnologică, cu excepţia
claselor terminale, durata cur-
surilor este cea stabilită prin
planurile-cadru de învăţământ
în vigoare. Primul semestru se
încheie vineri, 21 decembrie

2012. În perioada 29 octombrie
- 4 noiembrie 2012, clasele din
învăţământul primar şi grupele
din învăţământul preşcolar sunt
în vacanţă. Vacanţa de iarnă va
fi între 22 decembrie 2012 şi 13
ianuarie 2013. Semestrul al II-
lea începe luni, 14 ianuarie
2013, şi ţine până pe 21 iunie
2013. Vacanţa de primăvară
este programată în perioada 6 -
21 aprilie 2013. Săptămâna 1- 5
aprilie 2013 din semestrul al
doilea va fi dedicată activităţi-
lor extracurriculare şi extraşco-

lare în cadrul programului
numit „Şcoala altfel”.

În Lugoj, directorii de insti-
tuţii şcolare din municipu şi-au
încheiat mandatul în data de 31
august. În timp ce la unele in-
stituţii vechile conduceri au
rămas în funcţii, la altele au fost
numiţi noi directori şi directori
adjuncţi. Şeful executivului a
stabilit reprezentanţii Primăriei
Municipiului Lugoj în Consi-
liile de Administraţie ale insti-
tuţiilor de învăţământ din oraş,
după cum urmează: Colegiul
Naţional „Coriolan Bredi-
ceanu” – Ban Cornelia, Şcoala
Gimnazială „Anişoara Odeanu”
– Tipei Dana, Colegiul Naţional
„Iulia Hasdeu” – Petruescu
Anda, Şcoala Gimnazială Nr.
12 (Măguri) – Belcea Mircea,
Şcoala Gimnazială Nr. 4 –
Bodea Lucu Cindrel, Liceul
Tehnologic „Aurel Vlaicu” –
Toth Ştefan Zoltan, Şcoala
Gimnazială „Eftimie Murgu” –
Moldovan Daniela, Colegiul
Tehnic „Valeriu Branişte” –
Atanasiu Dardu, Şcoala Gimna-
zială de Muzică „Filaret Barbu”
– Opriş Gerlinde, Şcoala Gim-
nazială Nr. 2 – Tyukodi Oana,
Grădiniţa P.P. Nr. 2 – Cârstoiu
Mariana, Grădiniţa P.P. Nr. 4 –
Copolovici Alexandrina, Grădi-

niţa P.P. Nr. 5 – Ardelean Mă-
rioara.

Pentru a rezolva problemele
cu drepturile salariale ale cadre-
lor didactice din oraş, primarul
Francisc Boldea a iniţiat o rec-
tificare de buget. Astfel, în ca-
drul şedinţei din 30 august a
Consiliului Local al Municipiu-
lui Lugoj a fost stabilită prin
hotărârea nr. 43 suma ce va fi
alocată pentru asigurarea sala-
riilor la centrele financiare din
învăţământ. Este vorba de suma
de 1.520.000 lei care se va dis-
tribui astfel pe centre finan-
ciare: Centrul Financiar Nr. 1
Coriolan Brediceanu – 281.000
lei, Centrul Financiar Nr. 2 Iulia
Haşdeu împreună cu Şcoala nr.
3 – 199.000 lei, Centrul Finan-
ciar Nr. 5 Valeriu Branişte –
228.500 lei, Şcoala Gimnazială
Nr. 2 – 210.000 lei, Şcoala
Gimnazială Nr. 3 – 80.000 lei,
Şcoala Gimnazială Nr. 4 –
65.000 lei, Şcoala Gimnazială
„Anişoara Odeanu” – 30.000
lei, Şcoala Gimnazială „Eftimie
Murgu” – 150.000 lei, Şcoala
Gimnazială de Muzică „Filaret
Barbu” – 130.000 lei, Grădiniţa
P.P. Nr. 2 – 140.000 lei, Grădi-
niţa P.P. Nr. 4 – 86.000 lei, Gră-
diniţa P.P. Nr. 5 – 20.000 lei.

Aurel Jurubiţă
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Şcolile din municipiu îşi aşteaptă elevii

Spitalul Municipal
„Dr. Teodor Andrei”
a câştigat o finanţare
europeană 
nerambursabilă

Începe şcoala

După o binemeritată vacanţă plină de soare, în care atât
cei mici cât şi cei mari au reuşit să se deconecteze şi 
să-şi reîncarce bateriile, clopoţelul se pregăteşte să sune

din nou.
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Administraţia lugojeană a
mai câştigat o finanţare neram-
bursabilă guvernamentală. Este
vorba despre proiectul „Centru
de zi pentru copiii aflaţi în si-
tuaţii de risc din municipiul
Lugoj”. Riscul social este cel
provocat de evenimente sociale
majore, cu impact puternic asu-
pra vieţii oamenilor. Acest tip
de risc este cu atât mai agresiv
cu cât nivelul general de dez-
voltare economico-socială a
ţării este mai scăzut. Ca particu-
larităţi ale acestui tip de risc
putem menţiona abandonul fa-
milial, violenţa domestică, ve-
niturile foarte reduse, şomajul,
abandonul şcolar etc.

În temeiul Legii nr. 272/2004

privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, răspunde-
rea pentru creşterea şi asigura-
rea dezvoltării copilului revine
în primul rând părinţilor, iar
conform principiului subsidia-
rităţii, responsabilitatea ime-
diată revine colectivităţii locale
din care fac parte copilul şi fa-
milia. Autorităţile administra-
ţiei publice au obligaţia de a
sprijini părinţii sau, după caz,
alt reprezentant legal al copilu-
lui, în îndeplinirea obligaţiilor
legale pe care le au cu privire la
copil, dezvoltând şi asigurând
servicii diversificate, accesibile
şi de calitate, corespunzătoare
nevoilor copilului.

În municipiul Lugoj există

un număr însemnat de familii
aflate în dificultate care au în
întreţinere unul sau mai mulţi
copii şi care se confruntă cu
grave lipsuri materiale, care se
adresează Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară în vederea
acordării diverselor tipuri de
prestaţii sociale potrivit legii,
dovadă fiind numărul mare al
dosarelor întocmite în acest
sens. Problemele socio-econo-
mice întâmpinate de familii se
răsfrâng asupra copiilor, având
un impact enorm asupra cursu-
lui vieţii acestora, îndeosebi în
procesul de educaţie preşcolară
şi şcolară, ducând pe termen
mediu la reducerea performan-
ţelor şcolare şi la abandon şco-

lar sau chiar la separarea aces-
tora de familie.

În evidenţa Serviciului auto-
ritate tutelară se află peste 250
de cazuri de copii aflaţi în situa-
ţie de risc de separare de fami-
lie, pentru care au fost întocmite
planuri de servicii şi a căror si-
tuaţie este permanent monitori-
zată. Conform legislaţiei în
vigoare, serviciile specifice de
prevenire a separării copiilor de
familie sunt serviciile de zi prin
care se asigură menţinerea, re-
facerea şi dezvoltarea capacită-
ţilor copilului şi ale părinţilor
săi, pentru depăşirea situaţiilor
care ar putea determina separa-
rea copilului de familia sa.

Proiectul în cauză prevede

furnizarea de servicii sociale
specializate unui număr de 15
copii cu vârste cuprinse între 3
şi 14 ani, care provin din familii
dezavantajate socio-economic,
existând riscul separării copilu-
lui de familia sa. Serviciile ofe-
rite prin proiect se vor integra în
serviciile sociale existente în
comunitate, completându-le
fără a li se suprapune. Menţine-
rea copilului mic în familia de
origine este primordială, având
în vedere că bazele ataşamentu-
lui şi dezvoltarea deprinderilor
se realizează în perioada timpu-
rie, performanţele / carenţele în-
registrate la vârstă mică având
repercursiuni asupra viitorului

adult. De asemenea, dezvolta-
rea abilităţilor parentale prin
menţinerea copilului de vârstă
mică în mediul familial, consti-
tuie un alt obiectiv.

Centrul de zi va fi amenajat
pe strada A.D. Xenopol şi va
acorda program educaţional şi
recreativ, asistenţă medicală şi
psihologică, consiliere de spe-
cialitate. Valoarea totală (fără
taxe) a proiectului este de
93.559 EUR, din care finanţa-
rea nerambursabilă este de
79.885 EUR (86%), iar contri-
buţia Consiliului Local al Mu-
nicipiului Lugoj este de 13.674
EUR (14%).

Maria Elena Stămurean

Proiect european pentru Direcţia de
Asistenţă Socială Comunitară

Întrucât 1 octombrie a fost stabilită de către Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), în cadrul sesiunii din februarie 1991, drept „Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice”, municipalitatea lugojeană a transformat această zi într-un prilej de bucurie pentru locuitorii
urbei noastre în fiecare an. Astfel, în 2012, Primăria Municipiului Lugoj, în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară,
organizează, în data de 28 septembrie, începând cu orele 18.00, cea de-a VII-a ediţie a Balului Seniorilor, într-un ambient deosebit în
cadrul Restaurantului Acapulco. Persoanele care doresc să participe la acest bal pot intra în posesia invitaţiilor în data de 20 septembrie,
orele 8.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, Serviciul Asistenţă Socială Specializată, Piaţa Victoriei, nr. 4, cam. 11.
Persoanele vârstnice trebuie să facă dovada pensionării pentru limită de vârstă, în acest sens prezentând în copie şi original actul de
identitate şi talonul de pensie. Preţul unei invitaţii este de 10 lei, diferenţa fiind suportată de la bugetul local.

Maria Elena Stămurean

Balul Seniorilor la a VII-a ediţie

Având în vedere Dispoziţia
Primarului nr. 100/29.02.2012
privind constituirea Comisiei
sociale de analiză a solicitări-
lor de locuinţe din fondul de
stat, modificată prin Dispo-
ziţia Primarului nr. 348 din
28.05.2012, şi Hotărârea Con-
siliului Local nr. 73 din
29.03.2012 privind aprobarea
Regulamentului pentru anali-
zarea solicitărilor de locuinţe
din fondul locativ de stat din
Municipiul Lugoj, titularii ce-
rerilor pentru dobândirea lo-
cuinţelor din fondul locativ de
stat sunt rugaţi să se prezinte
la sediul Primăriei Lugoj –
Compartimentul Avize şi
Control Urban, în scopul com-
pletării dosarelor depuse ori al
clarificării unor anumite situa-
ţii particulare, în perspectiva
întocmirii listei de priorităţi şi
a transmiterii acesteia spre

aprobare Consiliului Local al
Municipiului Lugoj, în teme-
iul art. 6 din Regulamentul
menţionat mai sus.

Menţionăm că dosarele re-
trase la cererea titularului, cele
incomplete, cele incompati-
bile (care privesc neactualiza-
rea dosarelor) ori inadmisibile
(care încalcă prevederile le-
gale în materie) nu pot fi in-
cluse în lista de priorităţi. 

De asemenea, solicitanţii
care declară că nu au niciun
loc de muncă şi nu realizează
venituri, sunt rugaţi să se pre-
zinte de urgenţă la Primărie,
având în vedere că în situaţia
de faţă lipsa veniturilor are
drept consecinţă imposibilita-
tea de a achita chiria la care
sunt obligaţi beneficiarii de lo-
cuinţe din fondul locativ de
stat.

Maria Elena Stămurean

În atenţia 
solicitanţilor de 

locuinţe din fondul 
locativ de stat
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Primarul municipiului a iniţiat demersuri la
Guvern pentru introducerea oraşului în progra-
mul de reabilitare termică a blocurilor de lo-
cuinţe. Documentaţia a fost transmisă la
minister prin intermediul domnului Călin
Dobra, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Timiş. A fost solicitată finanţare pentru reabili-

tarea termică a 77 de blocuri din Lugoj. La
aceste lucrări, municipiul Lugoj va contribui cu
50% din suma necesară, restul de 50% din to-
talul cheltuielilor fiind solicitat de la Guvern,
reabilitarea clădirilor urmând să se realizeze
fără contribuţia cetăţenilor.

Aurel Jurubiţă

Demersuri pentru 
continuarea programului 

de reabilitare termică 
a blocurilor din Municipiu

În ultima perioadă s-au reali-
zat în municipiu trotuare pe o
suprafaţă de 5.528 mp, până în
noiembrie fiind prevăzută mo-
dernizarea altor 10.000 mp pen-
tru a se îmbunătăţi vizibil
situaţia trotuarelor din oraş.
Până în prezent, s-au finalizat
lucrările la trotuarele din cartie-
rele Stadion I şi III, Josif Con-
stantin Drăgan, precum şi pe
străzile Împăratul Traian, Ioan
Popovici Bănăţeanul, Ion Vidu,
Filaret Barbu. S-au montat
3.442 ml de bordură mare şi
3.211 ml de bordură mică.

Referitor la lucrările de asfal-
tare, acestea s-au încheiat în
cartierele Ştrand, Stadion I şi
Stadion III. În cartierul Ţesători
în prezent se lucrează la parcări.
În paralel se execută o lucrare
de importanţă deosebită: asfal-
tarea străzii Ţesătorilor de la
benzinăria MOL până la bariera
de la calea ferată. A fost deja
realizată montarea bordurilor
care nu fuseseră prevăzute în
proiectul iniţial. A fost finali-
zată şi asfaltarea străzii Viore-
lelor inclusiv bucla care face
legătura cu parcarea în partea
străzii dinspre Cotu Mic.

În prezent, pe străzile Roma-
nilor şi Cotu Mic, unde s-au fi-
nalizat lucrări importante la
reţeaua de apă, se reface infras-
tructura şi se execută pregătiri
în vederea asfaltării. De aseme-

nea, pe străzile Smârdan şi
Avram Iancu, unde s-a interve-
nit la reţeaua de canalizare, în
perioada următoare va fi refăcut
carosabilul.

În ceea ce priveşte reabilita-
rea alimentării cu apă a munici-
piului, lucrările privind
montarea conductei de 450 mm
au ajuns la biserica ortodoxă

„Învierea Domnului” şi vor
continua pe strada Nicolae Băl-
cescu, unde se va face legătura
cu magistrala oraşului. Cu pri-
lejul discuţiilor cu firma Hidro-
construcţia, a fost solicitată o
modernizare la Uzina de apă nr.
2, în fapt realizarea unei noi
aducţiuni de apă. Această lu-
crare este necesară pentru ali-

mentarea oraşului cu apă de
mai bună calitate. A fost deja
pozată conducta şi în conti-
nuare se realizează pontonul
pentru priză. „Reabilitarea reţe-
lei de apă a oraşului presupune
un efort financiar destul de
mare, iar pentru îmbunătăţirea
calităţii apei trebuie să avem în
vedere şi îmbunătăţirea captării

la Uzina nr. 2”, a precizat pri-
marul Francisc Boldea. 

Rămâne de executat şi tron-
sonul de la parcul „George
Enescu” către strada Ion Hu-
niade, cu traversarea râului
Timiş cu o conductă de 450 mm
ce va fi montată sub Podul de
Beton.

Aurel Jurubiţă

Stadiul lucrărilor 
de investiţii din 

municipiu

Un deziderat mai vechi al
municipalităţii, întârziat în
mandatul trecut de divergen-
ţele de opinii din Consiliul
Local, începe acum să devină
realitate. Este vorba de reabi-
litarea Pieţei Agroalimentare
„George Coşbuc”, care în pre-
zent este improprie unui co-
merţ civilizat şi nu oferă
condiţii bune producătorilor
care doresc să-şi valorifice
produsele în acest spaţiu. 

Hotărârea Consiliului Local
nr. 32 din 30.08.2012 privind
demolarea unor clădiri din
piaţa agroalimentară, precum
şi a copertinei metalice care
acoperă în prezent piaţa face
posibilă demararea achiziţiei
pentru lucrările de moderni-
zare a pieţei. Un prim pas în
această direcţie îl reprezintă
caietul de sarcini în vederea
achiziţiei lucrărilor de reabili-
tare a pieţei şi demolarea clă-

dirilor existente.
O echipă din partea Primă-

riei s-a deplasat în 4 septem-
brie la faţa locului pentru a
identifica soluţiile optime de
construire a celor 16 magazine
moderne care vor înlocui clă-
dirile improprii unui comerţ
civilizat existente în prezent.
Aceste magazine vor avea pro-
fil alimentar, respectiv lactate,
carne, mezeluri, etc. Spaţiile
vor fi scoase la licitaţie şi la în-
chirierea lor vor fi încurajaţi
producătorii beneficiari de cer-
tificat de producător valabil.

„Vom avea o piaţă agroali-
mentară modernă, într-un spa-
ţiu complet închis, climatizat
cu dotări la nivel european,
având ca model piaţa din mu-
nicipiul Deva. Încă din primul
meu mandat am promis lugo-
jenilor că vor avea o piaţă pe
măsura hărniciei oamenilor
care muncesc pământul în

zonă şi am fost consecvent în
eforturile pe care le-am făcut,
eforturi care nu vor înceta
până acest proiect nu va de-
veni realitate”, a declarat pri-
marul municipiului.

Aurel Jurubiţă

Începe programul de reabilitare a Pieţei
Agroalimentare „George Coşbuc”

La sfârşitul lunii august, mu-
nicipalitatea a luat decizia de a
se organiza un concurs de solu-
ţii pentru reabilitarea faţadelor
clădirilor din centrul istoric al
municipiului Lugoj. Zona vi-
zată va fi împărţită în trei părţi.
Prima parte include strada An-
drei Şaguna şi continuă la
dreapta până la clădirea Poliţiei,
a doua cuprinde strada Avram
Iancu până la Podul de Fier (in-
clusiv Palatul Bejan), iar a treia
parte cuprinde porţiunea de la
Monumentul Unirii (Soldatul

cu puşca) până la Podul de Fier.
Pentru fiecare dintre acestea va
fi organizat un concurs de solu-
ţii. Se vor stabili în continuare
caietele de sarcini, iar comisia
va desemna soluţia câştigătoare
pentru fiecare din aceste trei
tronsoane. Lucrările de reabili-
tare se vor desfăşura în următo-
rii trei ani. Proprietarii sau
chiriaşii spaţiilor comerciale de
la parterul clădirilor vor trebui
să se încadreze în proiectul ce
va rezulta din soluţia aleasă de
municipalitate. După obţinerea

aprobărilor din partea forurilor
competente în domeniu, de anul
viitor se va trece la execuţie.
Primul tronson ar putea fi reali-
zat în totalitate în cursul anului
2013, suma necesară urmând a
fi prevăzută în buget. „Este un
proiect important pentru muni-
cipiul nostru alături de preocu-
parea noastră pentru moder-
nizarea cartierelor. Trebuie să
ţinem cont însă că brandul unui
oraş îl asigură ţinuta clădirilor
din centrul său istoric”, a preci-
zat primarul municipiului.

Aurel Jurubiţă

Se reabilitează 
faţadele în centrul 

istoric al Lugojului



septembrie 2012

Valeriu Branişte s-a născut
pe 10/22 ianuarie 1869 la
Ciuncu Mare (judeţul Braşov),
fiind cel mai mare dintre cei
şase copii ai familiei. Tatăl său,
Moise Branişte, a absolvit Fa-
cultatea de Drept din Sibiu în
1865 şi a lucrat ca funcţionar în
aparatul administrativ al vremii.
Mama sa, Maria Branişte, a fost
fiică de preot unit care avea o
situaţie materială relativ bună şi
care păstra strânse legături cu
Blajul. Valeriu Branişte ur-
mează şcoala primară la Ciuncu
Mare, Sighişoara şi Sălişte.

În toamna anului 1879 este
înscris la Gimnaziul de Stat din
Sibiu, unde ia contact cu diver-
sele manifestări româneşti (po-
litice, teatrale, muzicale). În
vacanţe realizează unele cule-
geri folclorice, pe care le pu-
blică în Tribuna sibiană sub
titlul de Chiote poporale şi
Doine. Anul 1887 coincide cu
obţinerea bacalaureatului după
care obţine o bursă de la Funda-
ţia Emanoil Gojdu pentru Fa-
cultatea de Filosofie a
Universităţii din Budapesta,
unde pleacă împreună cu prie-
tenii săi, Iosif Blaga şi Ghiţă

Pop. Peste doi ani în 1889, Bra-
nişte promovează examenul
fundamental la limbile şi litera-
turile română, maghiară şi ger-
mană, în tot acest timp
participând şi la întrunirile so-
cietăţii Petru Maior a studenţi-
lor români din Budapesta,
întâlniri animate de dezbateri
politice aprinse. În vara anului
1891, V. Branişte obţine licenţa
înscriindu-se ulterior la docto-
rat.

Din punct de vedere publicis-
tic, colaborarea lui Branişte la
Tribuna s-a amplificat în ultimii
ani ai studiilor universitare,
unde scrie articole politice în
care pledează pentru o politică
bazată pe realităţi, dar şi pe con-
diţiile existente, susţinând că
luarea deciziilor ar trebui să se
facă cu maturitate şi răspun-
dere.

După terminarea studiilor
univesitare, Branişte optează
pentru cariera profesorală,
funcţionând din 1891 ca dascăl
la Braşov. În 1892 îşi susţine
examenul de pedagogie necesar
pentru obţinerea diplomei de
profesor. Această perioadă co-
incide şi cu apogeul Memoran-

dului, cu procesul acestuia din
1894, Branişte aflând-se în mij-
locul frământărilor, fiind unul
dintre apărătorii în proces, apoi
el însuşi condamnat la închi-
soare. După eliberarea din de-
tenţie publică mai multe
articole în Tribuna, folosind
pseudonimele: Poganello, Ler,
Bil-A-Zam, Ioţa lu’ Toboc.

La scurt timp, în august
1893, Branişte este chemat de
Ioan Raţiu pentru a prelua re-
dacţia Tribunei, solicitare la
care răspunde pozitiv, apoi îl re-
găsim la Timişoara, unde Cor-
nel Diaconovici îl invită să
participe la înfiinţarea ziarului
Dreptatea si a suplimentului
acestuia Foaia de duminecă.

În noul climat timişoarean
survine încordarea provocată de
procesul Memorandului, unde
Branişte a primit sarcina apără-
rii memorandistului Gavrilă
Tripon. În decembrie 1894, la
Timişoara, are loc dezbaterea
procesului lui Valeriu Branişte,
intentat pentru cele 72 de arti-
cole publicate în Dreptatea, în
care era atacat Guvernul de la
Budapesta, apărarea fiind susţi-
nută de Coriolan Brediceanu. În

urma procesului Branişte
este condamnat la 2 ani de
închisoare, fiind eliberat în
1896, când s-a acordat am-
nistie cu prilejul sărbători-
rii mileniului ungar.

După mai multe perin-
dări prin Bucovina, Iaşi şi
Bucureşti, Branişte ajunge
la Lugoj, la începutul seco-
lului XX, unde editează
ziarul bisăptămânal Drape-
lul, în redacţia situată pe
strada Victor Vald Delama-
rina. În scurt timp, noua
publicaţie va apărea de 3
ori pe săptămână, în format
mărit, numărul abonaţilor
ajungând la 2.000.

În februarie 1918 este arestat
şi întemniţat la Szegedin, sub
acuzaţia de spionaj în favoarea
României. La 1 octombrie
1918, închisoarea din Szegedin
şi-a deschis porţile, sub presiu-
nea evenimentelor vremii, în
acest context Valeriu Branişte
întorcându-se la Lugoj. Peste o
lună, la 3 noiembrie 1918, va
lua fiinţă Consiliul Naţional Ro
mân, al comitatului Caraş-Se-
verin, ce l-a avut în frunte pe
Valeriu Branişte. În aceeaşi zi a

avut loc la Lugoj o mare adu-
nare populară în grădina Con-
cordia, prezidată de Branişte,
care solicita tinerilor prezenţi să
se înroleze, ca şi voluntari, în
primul batalion românesc.

Pentru tot ce a înfăptuit de-a
lungul timpului, Branişte ră-
mâne una din personalităţile de
seamă ale actului Unirii din
1918, fapt pentru care Marele
Sfat Naţional, ales de Adunarea
de la Alba Iulia, îl desemnează
ca membru şi şef de resort în
Consiliul Diligent. La 7 iunie
1919, Academia Română îl pro-

clamă membru de onoare
ca o recunoaştere a mul-
tiplei sale activităţi.

Pe 31 ianuarie 1920 a
inaugurat Universitatea
Românească din Cluj,
unde aduce eminenţi pro-
fesori, între care Emil
Racoviţă şi Sextil Puşca-
riu.

Principala operă a lui
Branişte rămâne publi-
cistica, pe care o regăsim
prezentă în ziarele edi-
tate de acesta: Tribuna
(1893), Dreptatea (1894-
1895), Foaia de dumi-
nică (1894-1895), Patria

(1897-1900), Drapelul (1901-
1919), Banatul (1905-1906) şi
alte publicaţii şi periodice ale
vremii. 

Viaţa tumultoasă şi intensă,
voluptatea luptei şi a succese-
lor, suferinţele îndurate, toate
au limitat existenţa acestui lup-
tător la doar 59 de ani neîmpli-
niţi. Se stinge din viaţă la 1
ianuarie 1928 şi este înmor-
mântat în capela Cimitirului or-
todox român din Lugoj, alături
de Eftimie Murgu şi Coriolan
Brediceanu.

Răzvan Ioan Pinca

Personalităţi lugojene

Valeriu Branişte

În această vară a apărut la
Lugoj o nouă revistă. Este
vorba despre revista on line
„Foaie cu Zâmbet”, din care
au apărut, „cu zâmbet”
(după cum se specifică pe
prima pagină): numărul 1/
mai 2012; numărul 2/ iunie
2012 şi numărul 3-4/ iulie –
august 2012. Din colectivul
de redacţie al acestei inedite
reviste fac parte: Dan Ti-
maru, Dana Nicolescu,
Titus Suciu, Ion Ghera, Ar-
cadie Chirşbaum, Adi Do-
brogeanu, Alfred Hamm.
Scriitorii care semnează în
această „Foaie cu Zâmbet”
poezii umoristice, tablete
umoristice şi epigrame au
credinţa că ,,Râsul este un
medicament fără efecte se-
cundare”. Pe lângă textele
literare, revista e presărată
cu caricaturi care aduc şi ele
zâmbetul pe faţa cititorilor.
Le dorim tuturor cititorilor
„Foii cu Zâmbet” un zâm-
bet bun!

Adriana Weimer

Revista on line „Foaie cu Zâmbet”
O frumoasă întâlnire de suflet cu iubitorii muzicii din Lugoj a avut loc

joi, 9 august, de la ora 21.00, la “English Pub”, cu îndrăgitul solist şi com-
pozitor lugojean Freddy Stauber, stabilit în Germania. Întâlnirea a făcut
parte din proiectul muzical “Freddy Stauber & Friends”, iniţiat anii trecuţi,
şi s-a derulat în acest an prin prezentarea albumului său “Lugoj Blues”,
CD care a fost conceput ca o autobiografie muzicală în care nostalgia au-
torului vibrează pe corzi de chitară. La realizarea acestui CD au contribuit,
alături de Freddy Stauber, colegii din Lugoj şi din Germania ai solistului:

Marius Balint (pian, orgă), Lucian Avramescu (chitară rece, vocal choir),
Cezar Costescu (chiară acustică, slide guitar), Kosta Katzios (percuţie),
iar asistent de studio a fost fiica sa, Vanessa Stauber.

Realizat online cu o tehnică nouă de înregistrare, CD-ul „Lugoj Blues”
cuprinde multe amintiri care îl leagă pe Freddy Stauber de Lugoj – oraşul
său natal –, de tinereţea petrecută aici; de aceea, recitalul din acest an a
cuprins piesele ilustrative: „I keep memories in mind”, „Old Iron Bridge”
(„Bătrânul Pod de Fier” – simbol al Lugojului), „All my Younger Days”,
„World Guitar”. Alături de Freddy Stauber au mai cântat fiicele sale, Va-
nessa şi Rebecca, într-un mini-recital unplugged. Avanpremiera evenimen-
tului muzical de la Lugoj a avut loc în cadrul emisiunii „Ora de vară”,
difuzată pe postul TVR 3, iar după recital Freddy Stauber a acordat un in-
terviu revistei lugojene „Banat”.

Adriana Weimer

„Freddy Stauber & Friends” 
– o întâlnire de suflet 

cu iubitorii muzicii din Lugoj
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Duminică, 2 septembrie, s-a
încheiat activitatea de la Oră-
şelul Copiilor, fiind tot mai
aprope începerea noului an
şcolar. În aceeaşi locaţie va
funcţiona, în perioada 8 sep-
tembrie - 20 noiembrie, un
Skate Park cu 6 elemente de
lucru. Locaţia va fi suprave-
gheată de angajaţi ai Serviciu-
lui Public de Administrare şi
Întreţinere a Domeniului Pu-
blic din cadrul Primăriei. Intra-
rea va fi gratuită, iar programul
va începe zilnic după orele
14:00. Elementele sunt cele
care au fost amplasate în par-
carea de la Ştrand. În cursul
anului viitor vor fi achiziţio-
nate încă 6 elemente, urmând
ca Skate Park-ul să fie ampla-
sat în locaţia fostului restaurant
„Concordia”. „Sperăm să
avem astfel o zonă frumoasă,
unde copiii şi tinerii din oraş
să-şi consume energia într-un
mod plăcut şi pasionant”, a de-
clarat primarul municipiului.

În perioada 1 decembrie
2012 – 14 februarie 2013, în
locul actualului Skate Park din

Parcul „George Enescu” va
funcţiona patinoarul. Singura
condiţie o reprezintă tempera-
turile, pentru buna functionare
a patinoarului acestea nu vor
trebui să depăşească 10 grade
Celsius.

De asemenea, în perioada 3-
6 septembrie au fost aduse în
municipiu 5 elemente noi de
joacă. Acestea au fost ampla-
sate astfel:

Strada Mihail Kogălni-•
ceanu, în interiorul Grădi-
niţei cu Program Normal
nr. 2;

Strada Bocşei, la grădi-•

niţa din interiorul Şcolii
Gimnaziale nr. 1;

Cartierul Cotu Mic,•
lângă elementele de joacă
deja existente in zona pa-
sarelei;

Micro IV, în zona fostei•
centrale termice, lângă
elementele de joacă deja
existente;

Micro V, lângă Grădi-•
niţa cu Program Prelungit
nr. 5.

Recepţia elementelor de
joacă a avut loc joi, 6 septem-
brie.

Aurel Jurubiţă

Pentru copiii şi tinerii lugojeni

Oportunităţi de recreere în aer liber

Proiectul elaborat în comun de către
Spitalul Municipal „Dr. Teodor An-
drei” Lugoj şi Spitalul Clinic „Dr.
Diosszilagyi Samuel” din oraşul Makó
(Ungaria), depus în cadrul Programu-
lui de Vecinătate Ungaria - România
2007 – 2013, HURO/1101, a fost se-
lectat pentru a primi finanţare. Proiec-
tul este intitulat „Asistenţa medicală în
ambulatoriu şi de urgenţă fără frontiere
– dezvoltarea asistenţei medicale şi a
atitudinii în regiunea Lugoj şi Makó”
şi are un buget aprobat de
1.190.006,00 EUR, din care finanţarea
nerambursabilă europeană (F.E.D.R)
este de 1.011.505,10 EUR. Din total,
Spitalul Municipal „Dr. Teodor An-
drei” Lugoj, care este lider de proiect,
are alocată în buget suma de 756.766
EUR, diferenţa revenindu-i instituţiei
partenere din Makó. În perioada ime-

diat următoare vor fi transmise către
Secretariatul Tehnic Comun al progra-
mului o serie de documente necesare
semnării contractului, care va avea loc
în a doua jumătate a lunii octombrie.
„Considerăm că obţinerea acestei fi-
nanţări europene nerambursabile este
o realizare foarte mare pentru spital,
care va putea astfel să păşească într-o
nouă etapă de dezvoltare. Proiectul
prevede, printre altele, modernizarea
Secţiei de Primiri Urgenţe şi a pavilio-
nului central”, a declarat edilul şef. În
şedinţa Consiliului Local al Munici-
piului Lugoj din 30 august, a fost sta-
bilită prin Hotărârea nr. 42 alocarea
sumei de 37.839 Euro care reprezintă
cofinanţarea locală de 5% din suma de
756.766 Euro ce revine spitalului lu-
gojean în bugetul proiectului.

Aurel Jurubiţă

Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” 
a câştigat o finanţare europeană nerambursabilă

În urma corespondenţei recente cu municipalitatea Lugo din
Galiţia – Spania, de curând s-a concretizat primul proiect comun.
Astfel, Primăria Lugo şi Primăria Municipiul Lugoj, prin Biroul
de Management, Proiecte, Programe, au redactat şi depus o cerere
de finanţare în cadrul programului Europa pentru Cetăţeni, Ac-
ţiunea 1 – Cetăţeni Activi pentru Europa, Măsura 1 – Înfrăţiri între
oraşe, Măsura 1.2. Reţele de oraşe înfrăţite. Ca şi parteneri în
acest proiect mai sunt Consiliul Local Louth din Irlanda şi oraşul
Lugo din Italia.

Titlul proiectului este LughNET, iar scopul principal al aces-
tuia este de a crea o reţea a oraşelor şi zonelor geografice care

poartă numele zeului celtic Lugh (Lugus), cunoscut ca un artizan
şi patron al meşteşugurilor, pentru a-şi înţelege mai bine istoria
şi cultura comună şi pentru a dezvolta relaţii de cooperare pe ter-
men lung. Proiectul se va axa pe originile celtice ale fiecărui par-
tener, dezvoltarea şi istoria lor în contextul actual european şi
întărirea legăturilor comune dintre cetăţeni. Perioada de imple-
mentare este de 12 luni, iar valoarea totală a proiectului se ridică
la 47.000 Euro.

Proiectul depus presupune organizarea de ateliere de lucru, în-
tâlniri şi seminarii cu următoarele teme:

Identitate celtică şi evoluţie istorică;•

Participare activă a tinerilor la viaţa oraşului;•
Importanţa prezenţei meşteşugarilor şi a micilor meseriaşi•

în oraş. 
În cadrul proiectului se vor desfăşura următoarele activităţi:
- Conferinţă: UE şi Moştenirea celtică: Identitate culturală;
- Întâlniri ale tinerilor cu tema: „Tineri activi în LughNET”;
- Întâlnire a micilor meseriaşi: „Lugh, zeul celtic al meseriaşi-

lor.”
- Conferinţă finală la care se vor semna protocoalele de înfrăţire

între partenerii proiectului.
Liviu Savescu

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organi-

zează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie va-
cante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj,
Direcţia Investiţii, Compartiment Investiţii, de:

INSPECTOR, grad profesional Superior
CONSILIER, grad profesional Superior

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
condiţii generale de participare la concurs:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea•
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare.

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

rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în do-
meniul „inginerie civilă” - construcţii civile, industriale, construcţii de drumuri
şi poduri şi inginerie urbană;

vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei•
publice: 9 ani;

cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 08.10.2012, ora 1000, iar interviul se va

susţine în data de 11.10.2012, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj
din Piaţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Compartiment
Resurse Umane, până la data de 28.09.2012.

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

A fost depus spre finanţare un proiect privind originea comună a numelui
LUGO - Spania şi LUGOJ – România
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HOTĂRÂREA
privind conferirea titlului de 

„Cetăţean de onoare al municipiului Lugoj”
sportivei Corina Oana Căprioriu

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Expunerea de motive a domnului primar Francisc Constantin
Boldea nr. 51524 din 16.08.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 27.01.2005 privind apro-
barea Regulamentului privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al munici-
piului Lugoj;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 29.07.2004 privind apro-
barea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Muni-
cipiului Lugoj, modificată şi completată;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Lugoj;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) 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 pu-
blică locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Articol unic - Se conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Lugoj”
sportivei Corina Oana Căprioriu.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului

Lugoj a proiectului HUROSPITAL – „Asistenţă medicală în ambulatoriu şi
de urgenţă fără frontiere – dezvoltarea asistenţei medicale şi a atitudinii în

regiunea Lugoj şi Mako”
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Adresa Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj nr. 52979
din 23.08.2012;
Având în vedere Referatul Biroului Management Proiecte, Programe nr. 53080 din
23.08.2012;
Luând în considerare avizul Comisiei agricultură, comerţ, turism şi servicii publice,
al Comisiei activităţi economico-financiare şi administrarea patrimoniului, al Co-
misiei 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin. (6) lit. a) pct. 3
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, modificată
şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală - republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - (1) Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Local al Municipiului

Lugoj a proiectului HUROSPITAL – „Asistenţă medicală în ambulatoriu şi de ur-
genţă fără frontiere – dezvoltarea asistenţei medicale şi a atitudinii în regiunea Lugoj
şi Mako”.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se va aloca din bugetul local contrava-
loarea în lei a sumei de 37.839,00 Euro, reprezentând 5% din valoarea sumei apro-
bate pentru Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direc-
ţiei economice şi Biroului Management Proiecte, Programe.

HOTĂRÂREA
privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi

fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei de asistenţă socială comunitară nr. 11972 din
26.07.2012;
Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali dl. Bădina Nicu şi d-
na Opriş Gerlinde, nr. 45841 din 18.07.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Lugoj;
În conformitate cu art. 1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care în-
fiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, modificată şi com-
pletată;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia pu-
blică locală – republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se constituie Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi funda-
ţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local, în următoarea componenţă:

1. dl. consilier local Savu Constantin - membru;
2. d-na consilier local Opriş Gerlinde - membru;
3. d-na consilier local Corbeanu Adriana Gabriela - membru; 
4. d-na consilier local Cimponeriu Rodica - membru;
5. dl. consilier local Fărcăgeanu Adrian - membru;
6. dl. consilier local Atanasiu Mircea Horaţiu Dardu - membru.

Art.2. – Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 163 din 27.12.2008
privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor
care pot primi subvenţii de la bugetul local şi aprobarea grilei de evaluare şi a
punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare a
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi ad-
ministrează unităţi de asistenţă socială, se modifică în mod corespunzător în ceea
ce priveşte componenţa comisiei.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea cumpărării imobilelor - construcţii cu bază sportivă –
proprietate a S.C. „Timişul” S.A., aflate pe terenul proprietate a  Statului

Român

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Expunerea de motive a consilierilor locali Voichiţa Coţolan, Savu
Constatin, Agache Mihai şi Gaidoş Albin nr. 49446. din 23.08.2012;
Având în vedere Referatul Serviciului public de administrare şi întreţinere a do-
meniului public nr. 50452 din 09.08.2012;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 49444 din 03.08.2012 al Comisiei de nego-
ciere a preţului final de cumpărare de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj
a imobilelor - construcţii cu baza sportivă – proprietate a S.C. „Timişul” S.A.,
aflate pe terenul proprietate a Statului Român;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local nr. 32 din 15.02.2011 privind apro-
barea în principiu, a cumpărării de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj a
imobilelor - construcţii cu baza sportivă – proprietate a S.C. „Timişul” S.A., aflate
pe terenul proprietate a Statului Român şi nr. 8 din 12.07.2012 privind însuşirea
Raportului de evaluare al imobilelor - construcţii cu bază sportivă, proprietate a
S.C. „Timişul” S.A., aflate pe terenul proprietate a Statului Român;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Lugoj;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind adminis-
traţia 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 cumpărarea imobilelor - construcţii cu bază sportivă –

proprietate a S.C. „Timişul” S.A., înscrise în C.F. nr. 401211 Lugoj (provenită din
conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3544 L.G.), nr. top 359-360/2/1/a/2 aflate pe te-
renul proprietate a Statului Român la preţul de 49.640 lei ( preţul nu include TVA).

Art.2. – Primarul Municipiului Lugoj va desemna prin Dispoziţie un func-
ţionar în vederea semnării contractului de vânzare cumpărare în faţa notarului public.
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HOTĂRÂREA
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Lugoj a unor corpuri de clădiri aferente Pieţei Agroalimentare „George

Coşbuc” în vederea demolării acestora

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Serviciului public de administrare şi întreţinere a do-
meniului public nr. 36698 din 13.06.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Lugoj;
În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;
În conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea pro-
cesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind adminis-
traţia 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al mu-
nicipiului Lugoj a următoarelor corpuri de clădiri aferente Pieţei Agroalimentare
„George Coşbuc”, înscrise în C.F. nr. 406708 Lugoj (Nr. CF vechi 9048 L.R.), nr.
top. 1411/1/1/a, identificate conform schiţei, anexă la prezenta hotărâre, în vederea
demolării acestora:
- pavilion administrativ nr. 1;
- spaţii comerciale nr. 2,3,5 şi 6;
- copertină metalică nr. 8.

Art.2. – Demolarea va fi executată după casarea clădirilor şi obţinerea au-
torizaţiei de desfiinţare.

Potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă –
republicată,

„Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt să-
vârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni:

deţinerea fără drept a certificatului de stare civilă aparţinând altei persoane;•
nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;•
neasigurarea conservării şi securităţii registrelor şi certificatelor de stare civilă, potrivit•

normelor privind evidenţa şi păstrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Naţionale a
registrelor de stare civilă, după trecerea termenului legal de păstrare;

necomunicarea la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ori,•
după caz, la primăriile competente, de către ofiţerul de stare civilă, a menţiunilor, a copiilor
de pe deciziile de admitere a schimbării numelui, neînscrierea menţiunilor pe actele de
stare civilă ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civilă la
consiliul judeţean sau la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen
de 30 de zile de la data când toate filele au fost completate;

neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine•
ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare
civilă române, în termenul prevăzut la art. 41 alin. (2);

omiterea declarării, în fata ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă•
a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;

neverificarea de către ofiţerul de stare civilă a realităţii conţinutului declaraţiei şi a con-•
cordanţei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi celelalte înscrisuri
prezentate;

comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă în alte condiţii decât cele prevăzute•
la art. 70;

neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent, în termenele legale de de-•
clarare a naşterii şi a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte;

pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;•
oficierea de către deservenţii cultelor a serviciului religios în cazul căsătoriilor sau în•

vederea înhumării sau incinerării fără a li se fi prezentat certificatul de căsătorie şi, res-
pectiv, documentul prevăzut la art. 38;

înregistrarea unui act de stare civilă cu încălcarea competenţei teritoriale prevăzute de•
prezenta lege;

efectuarea de răzuiri, ştersături în cuprinsul actelor de stare civilă;•
netransmiterea comunicărilor cu privire la înregistrarea naşterii cetăţenilor români cu•

domiciliul în România ori a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a ac-
telor de identitate ale persoanelor decedate serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor competente;

nerespectarea termenului prevăzut de lege privind sesizarea poliţiei despre găsirea unui•
copil;

înhumarea sau incinerarea cadavrului fără prezentarea documentului prevăzut la art. 38;•
r) nerespectarea de către ofiţerul de stare civilă a dispoziţiilor prevăzute la art. 26 si 29.

Contravenţiile prevăzute la lit. a) - c) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei,
iar cele prevăzute la lit. d) - r), cu amendă de la 100 lei la 200 lei”.

Monica-Otilia David

Contravenţii la regimul 
actelor de stare civilă

Filmul de neratat al lunii septembrie este come-
dia Despre oameni şi melci, care, în urma partene-
riatului dintre Transilvania Film şi Primăria
Municipiului Lugoj, va rula în premieră naţională,
în perioada 14 – 16 septembrie, la Lugoj în sala
Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”. Filmul
va avea proiecţii la Lugoj dar şi în Bucureşti,
Bacău, Arad, Cluj, Timişoara, Iaşi, Constanţa, Tul-
cea, Braşov, Piteşti, Satu Mare, Slatina, Râmnicu-
Vâlcea, Baia Mare, Târgu-Mureş, Oradea, Brăila,
Ploieşti, Craiova, Sibiu, Bistriţa şi Hunedoara.

Distribuitorii filmului, Transilvania Film şi Ro
Image, desfăşoară o campanie de proporţii care are
ca scop înregistrarea unui număr record de spec-
tatori pentru un film românesc, şi, totodată, şi-au
propus să aducă această producţie în faţa publicu-
lui din oraşe şi zone care nu dispun de săli de ci-
nematograf. 

În „Despre oameni şi melci” spectatorii se vor
bucura de prestaţia unor actori români îndrăgiţi
precum Andi Vasluianu, Dorel Vişan, Monica Bîr-
lădeanu, Andreea Bibiri, Valeria Seciu, Ovidiu
Crişan, Ion Grosu, Clara Vodă sau Alina Berzun-
ţeanu, dar şi de interpretarea renumitului actor
francez Jean François Stevenin şi a fiului său, Ro-
binson Stevenin. Filmul este regizat de Tudor
Giurgiu, scenariul îi aparţine lui Ionuţ Teianu, Vivi
Drăgan Vasile semnează imaginea, iar Vlaicu Gol-
cea este autorul coloanei sonore a filmului.

Despre oameni şi melci este o coproducţie ro-
mâno-franceză, fiind produs de Libra Film (Ro-
mânia) şi Agat Films (Franţa).

Premiera filmului va avea loc în data de 14 sep-
tembrie în cinematografele din întreaga ţară.

Liviu Savescu

Andi Vasluianu, Monica Bîrlădeanu 
şi Dorel Vişan 

într-un film regizat de Tudor Giurgiu

„Despre oameni şi melci”
ajunge la Lugoj

FILM
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La sfârşitul acestei săptă-
mâni, din 14 până în 16 septem-
brie, Sala de Sport „Ioan Kunst
Ghermănescu” va găzdui un
turneu internaţional de volei or-
ganizat de echipa locală CSM
Lugoj în vederea prezentării lo-
tului cu care va aborda noul
sezon competiţional din Super-

liga feminină. La acest turneu
au fost invitate să participe for-
maţiile de primă ligă CSM
Sibiu, Tent Obrenovac şi BMG
Varadin Novi-Sad, ultimele
două din Serbia. Sâmbătă, 15
septembrie, începând cu ora
19:30, în pauza dintre meciuri,
va avea loc festivitatea de de-

cernare a Titlului şi Diplomei
de Cetăţean de Onoare al Mu-
nicipiului Lugoj sportivei Co-
rina Căprioriu, vicecampioană
olimpică la judo la cea de a
XXX-a ediţie a Jocurilor Olim-
pice care s-au desfăşurat în
această vară la Londra. La pro-
punerea primarului Francisc
Boldea, Consiliul Local al Mu-
nicipiului Lugoj i-a acordat, în
şedinţa din 30 august, TITLUL
DE CETĂŢEAN DE ONOA-
RE AL MUNICIPIULUI
LUGOJ Corinei Căprioriu
pentru contribuţia adusă la
promovarea României şi a Lu-
gojului în lume, precum şi
pentru activitatea în plan spor-
tiv încununată de numeroase
titluri şi medalii.

Corina Oana Căprioriu s-a
născut la 18 iulie 1986 în
Lugoj. Deşi iniţial a făcut gim-
nastică, de la vârsta de 6 ani a
început să practice judo-ul ală-
turi de cei doi fraţi mai mari ai
săi, făcând primii paşi pe tatami
sub îndrumarea antrenorului
Adalbert Batkai la C.S.Ş.
Lugoj. La 12 ani, a plecat la

Cluj-Napoca pentru a se an-
trena la un nivel mai înalt. Ju-
mătate de an mai târziu, la 13
ani, a devenit campioană naţio-
nală la judo. Au urmat peste
100 de medalii la diferite con-
cursuri, competiţii şi campio-
nate naţionale, europene,
internaţionale şi mondiale. Ca-
mera ei de la Lugoj este plină de
medalii, cupe, diplome şi pre-
mii, păstrate cu sfinţenie de
mama sa, Elena. Medalia olim-
pică era singura care îi lipsea
din palmares.

Dintre cele mai importante
rezultate obţinute ca sportiv de
Corina Căprioriu amintim:

vicecampioană olimpică la•
Londra 2012, la categoria 57
kg;

campioană europeană la•
Viena în 2010;

medaliată cu bronz la Cam-•
pionatul Mondial şi Campiona-
tul European din 2011;

victorii de IJF Grand Slam în•
2011 la Rio şi în 2012 la Mos-
cova, precum şi un loc trei în
2011 la Paris;

locul doi în IJF Grand Prix în•
2010 la Düsseldorf şi în 2009 la

Abu Dhabi, precum şi patru lo-
curi trei în 2009 la Hamburg,
2010 la Tunis şi Abu Dhabi şi
în 2011 la Düsseldorf;

câştigătoare a concursului•
IJF World Cup Korea Suwon
din 2010;

victorii de Cupa Mondială la•
Bucureşti, Varşovia şi Sofia,
toate în 2010, şi trei locuri doi
la Bucuresti (2006), Sofia
(2007) şi Madrid (2009), un loc
trei la Budapesta (2006), pre-
cum şi o clasare pe treapta a
treia a podiumului la Supercupa
Mondială de la Hamburg din
2008;

a câştigat o Cupă Europeană•
la Hamburg în 2010;

medaliată cu argint la Euro-•
penele U-20 de la Sofia din
2004;

multiplă campioană naţio-•
nală.

În prezent, Corina Căprioriu
este legitimată la “U” CSM
Cluj, club unde se pregăteşte de
la 12 ani cu antrenorii Simona
Richter, Laura Moise Moricz,
Gianina Andreica şi Florin Ber-
cean. Tot la Cluj-Napoca a ab-
solvit şi liceul şi Facultatea de

Educaţie Fizică şi Sport. Pe
lângă Titlul şi Diploma de Ce-
tăţean de Onoare al Municipiu-
lui Lugoj, Corina Căprioriu va
primi din partea municipalităţii
lugojene şi suma de 50.000 de
lei pentru rezultatul obţinut la
Olimpiadă şi pentru promova-
rea Lugojului în lume. Demn de
apreciat este faptul că, deşi este
legitimată la “U” CSM Cluj, ju-
doka lugojeană a insistat la crai-
nicii Televiziunii Române ca
aceştia să menţioneze în timpul
meciurilor sale de la Londra că
provine de la Lugoj. Pe 13 au-
gust, Corina Căprioriu a fost
prezentă la Palatul Cotroceni
din capitală alături de câştigăto-
rii celorlalte opt medalii pentru
România la Jocurile Olimpice
de la Londra, ocazie cu care a
fost decorată de preşedintele in-
terimar Crin Antonescu. Tot cu
ocazia festivităţilor de sâmbătă
seara, primarul Francisc Boldea
îi va acorda şi o Diplomă de Ex-
celenţă domnului Adalbert Bat-
kai, primul antrenor al Corinei
Căprioriu, pentru contribuţia
adusă la dezvoltarea sportului
în Municipiul Lugoj.

Raoul Rusalin

Vicecampioana olimpică Corina Căprioriu, Cetăţean 
de Onoare al Municipiului Lugoj

Vineri, 7 septembrie, în ca-
drul etapei a II-a a Ligii a III-a,
seria a IV-a, nou promovata
Vulturii 2009 Lugoj a debutat
cu dreptul, reuşind o victorie,
pe cât de surprinzătoare, pe atât
de meritată cu scorul de 1:0
(0:0) în faţa echipei a doua a li-
derului la zi al Ligii I, Pandurii
Târgu-Jiu. Singurul gol al par-
tidei a fost înscris de Bogdan

Steop în min.
62, care a re-
luat cu capul
din faţa porţii
mingea reve-
nită din bară,
unde a fost tri-
misă de Ticană
în urma unei
lovituri libere
executate de
Crişan. Cu
toate că în tri-
bună s-a aflat şi
Petre Grigoraş,

antrenorul momentului în prima
ligă de fotbal, lugojenii au avut
o prestaţie reuşită, exactă, res-
pectând indicaţiile antrenorului
Cosmin Stan, care a reuşit să-i
surprindă pe gorjeni, aceştia
având foarte puţine faze pericu-
loase la poarta lui Micşa.

Vulturii 2009 Lugoj a evo-
luat în următoarea formulă:
Micşa – Ardelean, Patrona,

Ştreangă, Ticană – Mînecan –
Precupanu, Crişan, Ploscariu
(cpt.), Ciorei – Steop. Au mai
jucat: Şerban, Buliga, Bărbu-
rescu şi Drăguş. Pe bancă: Dra-
gostin – Vînătu şi Argatu. În
clasamentul seriei conduce Mi-
nerul Motru, singura echipă cu
maximum de puncte după două
etape, Vulturii fiind pe locul 5
cu 3 puncte. Dacă campionatul
seriei a IV-a a debutat cu 13
echipe, FC Timişoara, echipa
lui Marian Iancu, fiind exclusă
de FRF din toate competiţiile,
se pare că şi Oltchim Râmnicu-
Vâlcea se va retrage din cam-
pionat, întrucât nu mai
beneficiază de susţinere finan-
ciară.

În etapa următoare, lugojenii
vor întâlni pe teren propriu, vi-
neri, 14 septembrie, ora 17.00,
într-un joc extrem de dificil,
Autocatania Caransebeş.

Tiberiu Olteanu

Debut reuşit al Vulturilor în liga a III-aANUNŢ
Primarul Municipiului Lugoj, prof. ing. Francisc Constantin Boldea, 

convoacă adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc al localităţii
Măguri, în conformitate cu art. 53 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a adminis-
traţiei publice locale - republicată, modificată şi completată.

Aceasta va avea loc în satul Măguri, în data de 19.09.2012, la orele 18:00,
la Centrul comunitar de sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar din
localitate.

Sunt invitaţi să participe toţi cetăţenii cu drept de vot şi domiciliul în satul
Măguri.

SC Vodafone, SC Your Beautiful, Stadion, SC Sneberger, SC Hozo Al-
imex, Clipici PFA, Tureanu Florin PFA, Marcu Rodica PFA, SC Haiduc
Company, SC Valman Construct, SC Summer Concept, SC Nasa, SC
Mondial, SC Liria’s, SC Eledi Com, SC Dirksen, SC Emira Cris, SC Cip
&Dia, Mocan Florin, Maris Todor PFA, SC Wiliam’s, SC West Popcorn,
Voica G PFA, Szasz Ianos PFA, SC Silcom, Rumela PFA, SC Profi Bri,
SC Nicoleta si Ramona, SC Matcon, Lorincz PFA, Leu PFA, SC In Pack,
SC Ima Junior, Costea Constantin PFA, SC Compact, SC Easy Rider,
SC Primos, SC Design, SC Glassy Plast, Puscasu PFA, Szasz PFA,
BNP Radu, IF Hobean, Stoica PFA, IF Gheorghe, SC Odinyo, Munteanu
PFA, BNP Pop Ion, SC Semida, SC Sana Mobil, SC Lara Dexter, II
Munteanu Andreea, Biriescu Domnica PFA, Gal PFA, SC Est Iris.

În data de 29 septembrie, Ecostuff România îşi propune organizarea binecunoscutului proiect de
implicare socială în judeţul Timiş „Let’s do it România”. Misiunea proiectului este mobilizarea ce-
tăţenilor, autorităţilor, societăţii civile, companiilor private şi mass media pentru curăţarea arealelor
naturale din jurul localităţilor României. În Lugoj această acţiune va fi organizată ca de fiecare dată
în parteneriat cu Primăria Municipiului Lugoj. Acţiunea va demara la ora 8.00 pe platoul Casei de
Cultură a Sindicatelor, unde se va face înregistrarea şi echiparea voluntarilor.

Liviu Savescu

29 septembrie 2012 „Let’s do it România” la Lugoj

Primăria Municipiului Lugoj aduce mulţumiri firmelor care
au sponsorizat ediţia din acest an a Rugii Lugojene: 


