
Toamna frumoasă de care avem
parte în acest an, cu zile însorite şi
precipitaţii puţine, oferă cele mai
bune condiţii de lucru la obiectivele
de investiţii aflate în desfăşurare pe
teritoriul oraşului. Deşi nu este încă
momentul pentru un bilanţ asupra rea-
lizărilor din acest an, se poate lesne
observa că unele din proiectele impor-
tante ale municipalităţii încep să
prindă contur. Un exemplu grăitor
este noul pod pietonal care va lega
Piaţa Agroalimentară „George Coş-
buc” de cartierul Ştrand. Aici au fost
montate deja patru din cele 8 grinzi de
beton prefabricat, lungi de 24 ml, pe
deschiderile 4 şi 5. În prezent se lu-
crează la rampa de acces de pe malul
stâng (zona Ştrand) la fundaţii, armă-
tură pentru rampă, scări şi rampă pen-
tru persoane cu handicap. Tablierul
metalic este în lucru la Lugomet
Lugoj şi va fi gata la finele acestei
luni. După montarea tablierului meta-
lic se vor pune şi celelalte grinzi. Lu-

crările vor continua apoi la rampa B
(dinspre Piaţă). Se vor face lucrări
pentru închiderea digului. Proiectan-
tul lucrării a fost invitat şi va veni pe
teren pentru stabilirea unor detalii teh-
nice.

Se lucrează în continuare şi la ma-
gistrala de apă a oraşului. Actual-
mente s-a ajuns cu această conductă
până pe strada N. Bălcescu, în dreptul
Volksbank. Pe de altă parte, se vine cu
magistrala pe Spl. Tinereţii din Cotu
Mic spre Podul de Beton pentru a în-
chide inelul. „În acel moment va tre-
bui să punem în aplicare un lucru de
care ne-am tot ferit până acum, adică
să aducem magistrala de 450 mm de
la sensul giratoriu de pe K. Walisch
până la Podul de Beton”, a menţionat
şeful executivului. De acolo se va tra-
versa râul Timiş şi vor continua lucră-
rile până la staţia de taximetre de pe
str. I. Huniade şi abia atunci va fi în-
chis inelul de mare presiune în tot ora-
şul. S-a observat că avariile sunt mult

mai reduse pe străzile pe care s-au in-
trodus magistrale, legături şi branşa-
mente noi.

Referitor la modernizarea trotuare-
lor din municipiu, au fost finalizate
lucrările de asfaltare a trotuarelor pe
străzile propuse pentru acest tip de lu-
crări în anul 2012. Este vorba de stră-
zile: Filaret Barbu, Ion Vidu,
Banatului, Bojinca, Valeriu Branişte,
Corneliu Coposu, Avram Iancu, Ge-
orge Coşbuc, Romanilor, 13 Decem-
brie, Ion Popovici Bănăţeanu,
Împăratul Traian, Mihai Eminescu,
Padeşului, Libertăţii, Cernei (1.000
mp), Timişoarei (225 mp) şi, în între-
gime, cartierele J. C. Drăgan, Stadion
I, Stadion III şi Ţesători. În total, s-au
modernizat prin asfaltare 17.000 mp.
În ceea ce priveşte bordurile, s-au
montat 7.000 ml de bordură mare şi
5.000 ml de bordură mică. La acestea
se mai adaugă o suprafaţă de 8.250
mp de trotuare modernizate prin da-
lare în zona centrală a oraşului. „Ne

propunem ca în anul următor să con-
tinuăm acest proces de modernizare a
trotuarelor pe încă 31 de străzi prin
asfaltare şi pe 10 străzi prin dalare,
astfel încât la sfârşitul anului 2013 să
fie rezolvată cea mai mare parte a tro-
tuarelor din municipiu, ceea ce consi-
der că este un lucru foarte important”,
a precizat primarul Francisc Boldea.

În ceea ce priveşte asfaltarea stră-
zilor, au fost finalizate lucrările de as-
faltare în întreg cartierul Ţesători
(parcări, trotuare şi străzi). „Astăzi, 2
octombrie, sunt finalizate în întregime
lucrările de modernizare a 4 cartiere
din oraş, respectiv Ştrand, Stadion I,
Stadion III şi Ţesători, inclusiv strada
Ţesători, iar acest program va conti-
nua şi anul viitor în alte cartiere pen-
tru a schimba complet, în bine, faţa
oraşului”, a mai declarat edilul şef.
Urmează în cel mai scurt timp posibil
asfaltarea străzilor Cotu Mic, Roma-
nilor şi Tudor Vladimirescu.

Aurel Jurubiţă
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În perioada 19-21 octombrie, Municipiul
Lugoj este gazda celei de a doua ediţii a „Ser-
bărilor Toamnei”. Evenimentul este organizat
de Primăria Municipiului Lugoj în parteneriat
cu Agenţia Media Art şi Casa de Cultură a Mu-
nicipiului Lugoj.

Manifestările vor fi deschise vineri, 19 oc-
tombrie, la ora 18.00, de copiii Ansamblului
Folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură a Mu-
nicipiului Lugoj. În continuare vor evolua în-
drăgiţii solişti de muzică populară Nicu Novac,
Carmen Popovici Dumbravă, Dorin Biriş Coş-
buc, Dana Gruescu, Ghiţă Călţun Brancu şi Du-
mitru Teleagă, alături de dansatorii Ansamblului
Folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură a Mu-
nicipiului Lugoj, pregătiţi de maestrul coregraf
Puiu Munteanu. De la ora 22.00 vor urca pe
scenă Andrei şi Kamara, cei doi componenţi ai
trupei „Alb-Negru”, care vor susţine un recital.

Sâmbătă, 20 octombrie, începând cu ora
18.00, vor susţine concerte trupele „Echo”,
„Desant” şi „Dj. Rynno & Silvia”. Muzica şi
dansul popular vor reveni pe scenă duminică,
21 octombrie, în cea de-a treia zi a manifestări-
lor când, cu începere de la ora 18.00, formaţiile
de copii ale municipiului Lugoj şi Ansamblul
Folcloric „Lugojana” îi vor avea alături pe re-
numiţii solişti: Petrică Miulescu Irimică, Zorica
Savu, Adrian Stanca, Ramona Ilieş, Doru Pe-
trean, Lavinia Buru, Andreea Aleuşan, Larisa
Lungu şi Andreea Dragoman. De la ora 22.00,
în cel mai aşteptat moment al „Serbărilor Toam-
nei” va susţine un recital invitata specială a eve-
nimentului, solista Andreea Bălan. Seara se va
încheia cu tradiţionalul foc de artificii de la orele
23.50. Aurel Jurubiţă
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Consumatorii vulnerabili,
care utilizează pentru încălzirea
locuinţei gaze naturale benefi-
ciază de ajutor lunar pentru în-
călzirea locuinţei pe perioada
sezonului rece, după cum ur-
mează:

a)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează până la 155 lei li se
acordă o sumă de 262 lei;

b)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 155,1 lei şi 210
lei li se acordă o sumă de 162
lei;

c)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 210,1 lei şi 260
lei li se acordă o sumă de 137
lei;

d)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 260,1 lei şi 310
lei li se acordă o sumă de 112
lei;

e)familiilor şi persoanelor

singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 310,1 lei şi 355
lei li se acordă o sumă de 87 lei;

f)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 355,1 lei şi 425
lei li se acordă o sumă de 62 lei;

g)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 425,1 lei şi 480
lei li se acordă lunar o sumă de
44 lei;

h)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 480,1 lei şi 540
lei li se acordă lunar o sumă de
31 lei;

i)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 540,1 lei şi 615
lei li se acordă lunar o sumă de
19 lei.

Ajutorul pentru gaze naturale
se acordă în cuantumurile stabi-
lite de lege, dar nu mai mult

decât contravaloarea cantităţii
de gaze naturale consumate în
perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele sin-
gure cu venituri reduse, care
utilizează pentru încălzirea lo-
cuinţei lemne, cărbuni, combus-
tibili petrolieri, beneficiază de
ajutor lunar pentru încălzirea
locuinţei pe perioada sezonului
rece, după cum urmează:

a)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează până la 155 lei li se
acordă lunar o sumă de 54 lei;

b)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 155,1 lei şi 210
lei li se acordă lunar o sumă de
48 lei;

c)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 210,1 lei şi 260
lei li se acordă lunar o sumă de
44 lei;

d)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 260,1 lei şi 310
lei li se acordă lunar o sumă de
39 lei;

e)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 310,1 lei şi 355
lei li se acordă o sumă de 34 lei;

f)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 355,1 lei şi 425

lei li se acordă o sumă de 30 lei;
g)familiilor şi persoanelor

singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 425,1 lei şi 480
lei li se acordă lunar o sumă de
26 lei;

h)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 480,1 lei şi 540
lei li se acordă lunar o sumă de
20 lei;

i)familiilor şi persoanelor
singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie,
respectiv al persoanei singure
se situează între 540,1 lei şi 615
lei li se acordă lunar o sumă de
16 lei.

Pentru familiile şi persoanele
singure, beneficiare ale ajutoru-
lui social stabilit potrivit preve-
derilor Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ul-
terioare, ajutorul pentru com-
bustibili solizi sau petrolieri
este de 58 lei.

Stabilirea dreptului la ajuto-
rul pentru încălzirea locuinţei se
realizează prin dispoziţie a pri-
marului, care se emite o singură
dată pentru toată perioada de
acordare a ajutorului individual,
pentru fiecare solicitant în
parte. Dispoziţiile se comunică
până la data de 15 noiembrie ti-
tularilor ajutoarelor pentru în-
călzirea locuinţei, direct, prin
intermediul furnizorilor sau
prin asociaţiile de
proprietari/locatari.

La stabilirea venitului net
mediu lunar pe membru de fa-
milie, după caz, al persoanei
singure se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii

acesteia le realizează, inclusiv
cele care provin din drepturi de
asigurări sociale de stat, asigu-
rări de şomaj, obligaţii legale de
întreţinere, indemnizaţii, aloca-
ţii şi ajutoare cu caracter perma-
nent şi alte creanţe legale, cu
excepţia ajutorului social prevă-
zut de Legea nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ul-
terioare, a burselor de studiu şi
a burselor sociale, precum şi a
sprijinului financiar ce se
acordă elevilor în cadrul Pro-
gramului naţional de protecţie
socială „Bani de liceu”.

În cazul în care familia sau
persoana singură are în proprie-
tate, închiriere, concesiune, co-
modat sau altă formă de deţinere
cel puţin unul dintre bunurile
cuprinse în lista bunurilor ce
conduc la excluderea acordării
ajutorului pentru încălzirea lo-
cuinţei, aceasta nu beneficiază
de ajutor pentru încălzirea lo-
cuinţei. Această listă poate fi
consultată la sediul DASC.

Titularii ajutoarelor pentru în-
călzirea locuinţei sunt obligaţi
să comunice primarului orice
modificare intervenită în com-
ponenţa familiei şi a veniturilor
acesteia, în termen de 5 zile de
la data modificării.

Declararea unui număr mai
mare de membri de familie sau
a unor venituri mai mici decât
cele reale, în scopul vădit de a
obţine foloase materiale necuve-
nite, constituie infracţiune de
fals, uz de fals sau înşelăciune,
după caz, şi se pedepseşte potri-
vit dispoziţiilor Codului penal.

Conform unor precizări ale
Agenţiei Naţionale pentru Pres-
taţii Sociale, dacă există necon-
cordanţe în declaraţii, se vor

efectua anchete sociale unde pot
fi solicitate orice acte dovedi-
toare privind situaţia declarată.
De ajutorul de încălzire a lo-
cuinţei poate beneficia inclusiv
persoana care a înstrăinat lo-
cuinţa în baza unui contract cu
clauze de întreţinere (se va stu-
dia dacă contractul respectiv nu
conţine clauze privind asigura-
rea combustibilului necesar în-
călzirii). Ajutorul poate fi
acordat chiar şi în siutaţia în
care se constată lipsa unui act de
proprietate, dacă există menţiu-
nea privind proprietatea în re-
gistrul agricol, conform HG nr.
1632/2009. În cazul contractelor
de închiriere, lipsa vizei de reşe-
dinţă intră sub incidenţa altor
acte normative şi trebuie semna-
lată organelor de evidenţă a po-
pulaţiei.

Dacă părinţii s-au mutat la un
alt domiciliu, iar copiii locuiesc
fără acte în casa părintească,
ajutorul se acordă în baza unei
împuterniciri din partea proprie-
tarilor de drept. Prezenţa unui
copil major în locuinţă, care de-
clară că se gospodăreşte singur,
nu elimină luarea în calcul a ve-
niturilor acestuia. Totuşi, situa-
ţia se schimbă dacă locuiesc în
case diferite, chiar în aceeaşi
curte.

Niciun imobil construit fără
procedurile legale prealabile nu
poate fi acceptat în demersurile
cuiva care solicită ajutor pentru
încălzirea respectivei locuinţe,
ţinând seama de faptul că o lo-
cuinţă construită prin eludarea
prevederilor legale nu există,
astfel încât în mod normal acea
construcţie ilegală trebuie de-
molată.

Maria Elena Stămurean

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

este o măsură de sprijin destinată
consumatorilor vulnerabili cu veni-

turi situate până la un prag stabilit de lege şi
care are drept scop acoperirea integrală sau,
după caz, a unei părţi din cheltuielile cu în-
călzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru
consumatorii de energie termică în sistem
centralizat, gaze naturale şi lemne, cărbuni
şi combustibili petrolieri.

În perioada 7-9 octombrie, la
invitaţia municipalităţii Kriva
Palanka, o delegaţie din par-
tea Municipiului Lugoj, con-
dusă de domnul Primar
Francisc Boldea, a vizitat ora-
şul înfrăţit din Republica Ma-
cedonia. În data de 8
octombrie, cu prilejul Zilei
eliberării oraşului Kriva Pa-
lanka, a avut loc o sesiune so-
lemnă a Consiliului Municipal
Kriva Palanka la care au par-
ticipat oficialităţile oraşului,
alături de invitaţi din partea
oraşelor înfrăţite. Cu această
ocazie, Primarul Lugojului,
aflat pentru a doua oară la
Kriva Palanka, a evocat rela-
ţia de prietenie şi colaborare
cu oraşul macedonean, relaţie

care datează din 2011. Mo-
mentul festiv a fost urmat de
o depunere de flori la monu-
mentul aflat în faţa Primăriei,
de inagurarea oficială a două
străzi reabilitate şi de un con-
cert şi o lansare de carte la
Muzeul din Kriva Palanka. Cu
prilejul vizitei oficiale în ora-

şul înfrăţit din Republica Ma-
cedonia, Primarul Francisc
Boldea s-a întâlnit cu omolo-
gul său, Arsencho Aleksovski,
prilej cu care au fost discutate
noi oportunităţi de colaborare şi
de extindere a parteneriatului
dintre cele două municipalităţi.

Raoul Rusalin

Municipalitatea a hotărât ca
de anul viitor să fie mutat
locul de desfăşurare a mani-
festărilor publice de pe Pla-
toul Casei de Cultură a
Sindicatelor în zona Parcului
Prefecturii. Scena va fi insta-
lată la intersecţia străzilor Fi-
laret Barbu cu Ion Creangă,
aceasta din urmă fiind lărgită
recent cu trei metri. Comer-
cianţii care vând produse ali-
mentare vor fi aşezaţi pe str. F.
Barbu, iar cei care vând pro-
duse de artizanat vor ocupa
aleile din interiorul parcului.
În felul acesta străzile intens
circulate din oraş nu vor mai
fi blocate, circulaţia putând să
se desfăşoare în condiţii nor-

male. Focurile de artificii vor
fi executate din Piaţa Victo-
riei, pe spaţiul verde din faţa
Colegiului Naţional „Iulia
Hasdeu”. „Este un spaţiu care
se potriveşte foarte bine pen-
tru acest gen de manifestări,
fiind o zonă centrală şi
aproape de Biserica „Adormi-
rea Maicii Domnului”, există
locuri de parcare pe străzile
adiacente, iar circulaţia auto-
vehiculelor nu va fi afectată.
Vom face şi noi aşa cum am
văzut atât la Szekzard, cât şi
la Vârşeţ. Vom folosi pentru
manifestările de acest gen
Parcul Prefecturii, Parcul
„George Enescu”, precum şi
Parcul Ştrand. O excepţie va

fi Festivalul de Folclor, care
se va ţine tot pe Platoul Casei
de Cultură a Sindicatelor, însă
fără amplasarea în vecinătate
a comercianţilor”, a declarat
primarul Francisc Boldea. Un
alt lucru care se va schimba la
manifestările publice este des-
făşurarea spectacolelor de
muzică populară şi pop-rock
pe aceeaşi scenă. Până la ora
22:00 vor avea loc spectaco-
lele folclorice, iar în conti-
nuare cele de muzică
pop-rock. Nu vor mai fi invi-
tate să concerteze 3-4 forma-
ţii, ci doar 1-2 formaţii bine
cunoscute din România sau
din străinătate.

Liviu Savescu

Se mută locul de desfăşurare 
a manifestărilor publice
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Conducerea municipalităţii a
solicitat SC Meridian 22 SA ca
din subvenţia de transport achi-
tată lunar să se achiziţioneze noi
mijloace de transport în comun
în vederea refacerii parcului auto.
Ca atare, Meridian 22 a achiziţio-
nat deja un autobuz modern care
poate fi folosit atât pentru trans-
portul în comun, cât şi pentru ex-
cursii în jurul oraşului.

De asemenea, în cursul discu-
ţiei avute în 25 septembrie cu

conducerea Casei de Cultură a
Municipiului, şeful executivului
a informat-o că în 2013 vor fi re-
duse drastic fondurile pentru de-
plasări în străinătate şi
organizarea de festivaluri. Eco-
nomiile vor fi folosite pentru
achiziţionarea unui autocar cu
care se vor face deplasările în
străinătate. „Este inadmisibil ca
în fiecare an să plătim sume
foarte mari pentru deplasările în
străinătate. Cu banii cheltuiţi în

2011 şi 2012 pentru deplasări pu-
team achiziţiona deja un astfel de
mijloc de transport, care ar putea
fi şi o sursă de venit pentru mu-
nicipalitate, în urma închirierii”,
a declarat primarul municipiului.

Tot în acest sens, edilul şef a
anunţat achiziţionarea de către
SC Salprest SA din Germania a
trei utilaje moderne pentru des-
zăpezirea oraşului. „Mi se pare
anormal să plătim un milion de
lei în fiecare an pentru închirierea

unui utilaj care, aşa cum s-a în-
tâmplat în iarna trecută, s-a şi de-
fectat când era mai multă nevoie
de el, când am putea să cumpă-
răm din aceşti bani propriile
noastre utilaje, care să fie folosite
la nevoie. Sper ca utilajele achi-
ziţionate acum să ne ajute în
acest an şi în anii viitori să avem
un trafic normal al autovehicule-
lor în oraş pe timp de iarnă”, a
mai precizat primarul Francisc
Boldea. Liviu Savescu

Luni, 17 septembrie, a fost
semnat contractul privind mo-
dernizarea zonei de agrement
de la ştrand. Este un contract
multianual şi se doreşte ca lu-
crările să se finalizeze în
toamna anului viitor sau poate
chiar mai devreme. Firma câş-
tigătoare este din Lugoj, S.C.
Matcon S.R.L., care a avut
preţul cel mai mic. Lucrările

de demolare a clădirilor ne-
funcţionale de la Ştrandul Mu-
nicipal s-au desfasurat într-un
ritm susţinut, fiind eliberată
întreaga suprafaţă şi făcând
posibilă demararea construc-
ţiei noului ştrand. Poliţia lo-
cală a asigurat în permanenţă
paza perimetrului pentru a nu
se fura fierul vechi rezultat din
demolare, care urmează să fie

valorificat. În curând va în-
cepe şi eliberarea terenului
pentru construcţia noului
bazin acoperit „Această inves-
tiţie este de mare importanţă
pentru oraşul nostru. Pas cu
pas, zona care cuprinde podul
pietonal şi ştrandul capătă
contur”, a spus şeful executi-
vului lugojean.

Aurel Jurubiţă

Au început lucrările la noul ştrand

Dotări cu mijloace de transport la Meridian
22 şi Casa de Cultură şi cu utilaje la Salprest

Dorinţa administraţiei de a schimba în mai bine aspectul
zonei din centrul oraşului s-a materializat prin achiziţionarea
din Spania a 80 de bănci şi 55 de coşuri de gunoi care au fost
amplasate după cum urmează: 40 de bănci şi 20 de coşuri de
gunoi pe strada Alexandru Mocioni (între Ceasul Electric şi in-
tersecţia cu strada Traian Grozăvescu), 20 de bănci şi 10 coşuri
de gunoi în Piaţa J. C. Drăgan şi în zona fostei Prefecturi. Ce-
lelalte bănci şi coşuri de gunoi au fost amplasate în zona cen-
trală a oraşului. De asemenea, se va folosi scheletul metalic al
băncilor înlocuite la realizarea unora noi care vor fi amplasate
în Parcul Prefecturii şi Parcul „George Enescu”. Referitor la
aceste două parcuri, a avut loc o acţiunea de alungare a ciorilor
la începutul lunii octombrie. „Împreună cu activităţile prevă-
zute a se desfăşura pe viitor pentru înlăturarea completă a cio-
rilor, precum şi de toaletare a copacilor şi de dotare cu mobilier
urban, de anul viitor se va schimba radical situaţia din parcurile
oraşului, care trebuie să devină adevărate locuri de recreere”, a
declarat primarul municipiului.

Aurel Jurubiţă

Se schimbă în bine
aspectul oraşului

În vederea fluidizării traficu-
lui în municipiul Lugoj, a fost
realizată partea de proiectare
pentru alte câteva sensuri gira-
torii. Primul dintre acestea va fi
realizat la Universitate, unul
dintre cele mai complexe şi
aglomerate noduri de circulaţie
din oraş, iar altul la intersecţia
străzilor Ep. Dr. I. Bălan, Me-
morandului şi N. Bălcescu.
După ce proiectele vor fi apro-
bate de Comisia de Circulaţie

ele vor fi supuse atenţiei Consi-
liului Local. De asemenea, în
perspectiva realizării legăturii
la viitoarea autostradă, a fost fi-
nalizat proiectul pentru sensul
giratoriu de la intersecţia străzi-
lor Hezerişului, Crişan, Cloşca,
Astalaş şi Gen. Dragalina. „Aş
dori să vă informez că am rezol-
vat problemele de semaforizare
de la intersecţia Unic în urma
achiziţionării şi instalării noii
electronici. Am egalizat timpii

de aşteptare la 22 de secunde şi
am mărit timpii de traversare a
străzii la trecerile de pietoni.
După ce vom avea sensurile gi-
ratorii pe care ne-am propus să
le realizăm sperăm să reuşim să
fluidizăm traficul în Lugoj şi să
se elimine cozile care se mai
formează la actualele sema-
foare la orele de vârf cu trafic
ridicat”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Noi sensuri giratorii în oraş
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Poetul dialectal Victor Vlad
Delamarina s-a născut pe 31 au-
gust 1870 în localitatea Satu
Mic din părinţii Ioan şi Sofia
Vlad, născută Rădulescu. În
timp, tatăl său fiind avocat, se
mută la Lugoj, unde îşi petrece
anii copilăriei pe strada care as-
tăzi îi poartă numele alături de
surorile sale Lucia, Paula şi
Laura.

Tatăl său, Ioan Vlad, îl dorea
un om împlinit, fapt pentru care
îl înscrie la şcoala evreiască din
oraş, pentru a învăţa limba ma-
ghiară şi germană. În schimb,
mama sa, Sofia, îl învaţă să re-
cite frumos din creaţia scriitori-
lor de marcă ai literaturii
române: V. Alecsandri, D. Bo-
lintineanu şi I. Mureşianu. Este
vremea când Victor se apropie
de pictură şi de teatru şi acest
lucru se întâmplă la îndemnul
mamei sale. Îi plăcea să reali-
zeze, în mod deosebit, carica-
turi şi portrete.

Urmează clasa a patra la
şcoala germană, unde „se per-
fecţionează” în germană şi ma-
ghiară, dar şi la desen. După
terminarea şcolii primare se în-
scrie la şcoala gimnazială de
unde este exmatriculat pentru
că a participat la şedinţele Reu-
niunii literare a studenţilor ro-
mâni din Lugoj, urmând apoi
ultimele clase gimnaziale la Co-
legiul „Sf. Sava” din Bucureşti.

Atras de cariera militară, la
îndemnul unchiului său Con-
stantin Rădulescu, a fost înscris
la Liceul Militar din Craiova,
transferat apoi la Liceul Militar
din Iaşi, pentru ca, din 1890, să
urmeze cursurile Şcolii Mili-
tare Superioare din Bucureşti,
pe care, a absolvit-o în 1892
fiind avansat la gradul de su-
blocotenent de marină.

A făcut serviciul pe diverse
vase ale marinei militare ro-
mâne şi întreprinde, în anul
1893, o lungă călătorie, rodul

acesteia fiind notele publicate
în revista „Familia” sub titlul
Călătoria Crucişătorului Elisa-
beta din anul 1893.

Ca scriitor, Victor Vlad De-
lamarina a rămas în memoria
cititorilor îndeosebi prin opera
sa poetică, scrisă în dialect bă-
năţean: Poesii bănăţeneşci – În-
tocmiri, adunate şi aranjate din
însărcinarea despărţământului
Lugoj al Astrei de dr. Valeriu
Branişte (Lugoj, 1902). Poezia
lui Victor Vlad Delamarina s-a
bucurat de atenţia şi preţuirea
unor critici literari, începând
cu Titu Maiorescu (într-un stu-
diu din 1898 l-a numit poet
dialectal), M. Dragomirescu,
care aprecia poezia Ăl măi tare
om dân lume drept o capodo-
peră, urmând apoi G. Căli-
nescu, Ilarie Chendi, V.
Branişte, Cora Irineu, G Ţepe-
lea, etc.

Dintre poeziile cele mai
apreciate amintim: Scrisoarea

Bincii, Calu lu’ Doancă,
Mă, Cimişe, Ţucă-l moşu’,
Pământu’, Toaca la Lugoj,
unde umorul de factură
populară este o caracteris-
tică principală în portreti-
zarea eroilor.

Lui Victor Vlad Dela-
marina, cunoscut ca pri-
mul poet dialectal, i se
poate adăuga şi preocupa-
rea insistentă pentru crea-
ţia plastică. Lucrările sale
în acest domeniu sunt printre
cele mai variate: peisaje, scene
urbane, porturi, mări, oameni.
Atrag atenţia în mod deosebit
acuarelele marine, pentru că tâ-
nărul ofiţer bănăţean a ştiut să
privească tot ce a întâlnit în pe-
regrinările sale, atât în ţară, cât
şi în călătoriile pe care le-a în-
treprins. Tot ce a săvârşit în
acest domeniu, prin culoare şi
sensibilitate, atrage atenţia pri-
vitorului, amplifică impresiile,
scoţând la iveală o nouă dimen-

siune a personalităţii sale. Câ-
teva din lucrările artistice tre-
buie amintite: Bulevardul din
Odessa, Sinopse, Tipuri din Se-
vastopol, Vedere din Galata,
Laguna din Veneţia, Palatul
Dogilor, Piaţa San Marco, Tur-
cii la rugăciune, etc.

Îmbolnăvindu-se de tubercu-
loză, Victor Vlad Delamarina
se stinge din viaţă la Pietroasa
pe 15 mai 1896. Înainte de a
muri, lasă un testament în ceea
ce priveşte înmormântarea sa:
slujbă scurtă, depunerea corpu-

lui neînsufleţit într-un cadru na-
tural plăcut, ceremonie scurtă.
Este adus la Lugoj într-un car
cu boi, însoţit fiind de Reuniu-
nea de Cântări şi Muzică şi de
tinerimea din sat.

(Bubliografie folosită: Gh.
Luchescu, V. Muntean, V. Lăză-
rescu, Spiritualitate Lugojeană,
Timişoara, 1994; Constantin-
Tufan Stan, Ghe. Luchescu,
Victor Vlad Delamarina şi fa-
milia sa: contribuţii biografice,
Timişoara, 2009)

Răzvan Pinca

Personalităţi lugojene

Poetul dialectal Victor Vlad Delamarina 

O lansare de carte deosebită,
ca format şi ca stare de spirit,
datorită absenţei unuia dintre
importanţii autori, a fost cea a
volumului de interviuri „Năvo-
dul cuvintelor”, carte semnată
de regretatul nostru coleg de
redacţie – prof. Constantin
Buiciuc – plecat mult prea de-
vreme la cele veşnice, şi de
scriitorul şi jurnalistul Remus
Valeriu Giorgioni.

În acest context a mai fost
lansat şi volumul „Băieţii de
familie”, miniroman semnat de
prof. Ivone Cornelia Buiciuc,
apărut sub pseodonimul Cor-
nelia Fodor, ambele cărţi apă-
rute de curând la Editura
timişoreană Marineasa; autoa-
rea Ivone Cornelia Buiciuc –

soţia regretatului scriitor şi jur-
nalist Mircea Constantin Bui-
ciuc –, aflată la prima ei
lansare publică, a mai semnat
şi miniromanele „Compendiu”
(Editura Marineasa, Timişoara,
2009) şi „Scrisoare fără răs-
puns” (Editura Marineasa, Ti-
mişoara, 2010), pe care le-a
pus la dispoziţia publicului lu-
gojean.

Despre cele două volume
apărute recent şi lansate în
după-amiaza zilei de luni, 20
septembrie, de la ora 17.00, în
Sala de Consiliu a Teatrului
Municipal „Traian Groză-
vescu” din Lugoj – „Năvodul
cuvintelor” şi „Băieţii de fami-
lie” – au vorbit: editorul şi
scriitorul prof. univ. dr. Viorel

Marineasa, traducătorul şi
scriitorul prof. Simion Dănilă,
prof. Simona Avram; modera-
tor: Henrieta Szabo – directoa-
rea Bibliotecii Municipale
Lugoj. Organizatorii acestei
duble lansări de carte au fost:
Biblioteca Municipală Lugoj,
Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, Editura Marineasa Ti-
mişoara, Cenaclul & Revista
„Banat” Lugoj.

„Năvodul cuvintelor” – un
titlu atât de inspirat şi de sem-
nificativ, ales de Constantin
Buiciuc – va rămâne o carte de
referinţă în literatura Banatului
şi a ţării, care cuprinde între
copertele ei, prin reuşite şi pro-
fesioniste interviuri, dialoguri
cu nume extrem de importante

ale literaturii române, cum ar fi
Ana Blandiana, Romulus
Rusan, Theodor Damian
(SUA), Ioan Alexandru, Nico-
lae Balotă şi mulţi alţii. „Cu
această carte voi da lovitura în
literatură”, îşi aminteşte
Remus Valeriu Giorgioni –
coautor – de ceea ce spunea
Mircea Constantin Buiciuc
după ce a înmânat manuscrisul
editurii. Din păcate, nu a mai
apucat să-şi adune roadele
muncii sale intelectuale, atât
de consecventă şi pertinentă
de-a lungul întregii vieţi. În
amintirea lui, spunem şi noi,
colegii lui: „Drum bun în
lumea literaturii române «Nă-
vodului cuvintelor»”.

Adriana Weimer

Dublă lansare de carte la Lugoj

O întâlnire de suflet a iubitorilor de muzică şi poezie, într-o
superbă seară de toamnă, a avut loc în grădina de vară a „Club
66” din Lugoj, loc în care, de-a lungul timpului, au mai avut
loc astfel de întâlniri, prin bunăvoinţa familiei Petruţescu, pro-
prietara clubului.

Iniţiat de Dan Timaru sub genericul „Toamnă, muzică şi poe-
zie”, programul artistic al serii de 28 septembrie, de la ora
19.30, i-a cuprins pe cantautorii Dan Timaru, Vasile Gondoci,
Corina Ignea şi Cristian Gogu; pe scriitorii Cristian Ghinea,
Adriana Weimer şi Dana Nicolescu. Surpriza şi revelaţia serii
a fost formaţia „Acoustic Quartet” a Şcolii de Arte „Dimitrie
Stan” din Lugoj, care i-a încântat pe cei prezenţi cu melodii
tradiţionale din Italia, Irlanda, Israel, dar şi româneşti; compo-
nenţa acestui grup, constituit de puţin timp, este: Lucian Crista
(pian/orgă), Daniela Ghinea (vioară), Daniela Marcu (percuţie)
şi Cristian Veţan (chitară).

Seara a mai avut câteva momente surpriză: Corina Ignea şi
Vasile Gondoci au interpretat câteva doine bănăţene. La această
întâlnire muzicală şi literară au mai participat: Puşa Costescu,
Alexandru Baranyai, Carmen Sorinka, Constantin Rapcea, Al-
fred Coman.

Adriana Weimer

Toamnă, 
muzică şi poezie
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Istoria Colegiului Naţional „Coriolan
Brediceanu” începe în anul 1837 când, la
data de 9 octombrie, au avut loc festivi-
tăţile de deschidere a primului gimnaziu
din oraş, cu predare în limba latină, într-
o clădire construită prin contribuţia cetă-
ţenilor. Din1856, gimnaziul are ca limbă
de predare germana, fiind introdus facul-
tativ studiul limbii române. Din 1861,
gimnaziul lugojean devine şcolă ma-
ghiară, iar în 1876 se transformă în liceu
real cu opt clase. În această perioadă, se
pun bazele unei biblioteci, se înzestrează
şcoala cu material didactic şi se lansează
ideea de a se acorda ajutoare materiale
elevilor merituoşi şi săraci. Din 1896, li-
ceul se mută în actuala clădire. După rea-
lizarea Marii Uniri din 1918, Consiliul
Dirigent a decis, în 1919, „naţionaliza-
rea” a 28 de licee de stat, printre care şi
liceul din Lugoj. Astfel, liceul catolic ma-

ghiar se transformă în liceu românesc cu
profil real-modern, primind numele ma-
relui luptător pentru drepturile românilor,
Coriolan Brediceanu. Numărul copiilor
înscrişi la data de 4 octombrie 1919 este
de 229 elevi la stat şi 35 particulari.

În anii interbelici, Liceul şi-a câştigat
un mare prestigiu, atât prin rezultate
foarte bune obţinute de elevi la bacalau-
reat şi la diverse concursuri, cât şi prin ac-
tivităţi culturale susţinute în oraş. În 31
octombrie 1937, într-o atmosferă de so-
lemnitate şi entuziasm, a fost dezvelit
monumentul cu bustul patronului şcolii,
Coriolan Brediceanu, realizat de sculpto-
rul Radu Moga, din iniţiativa prof. dr.
Aurel Peteanu. Anii 1940-1948 poartă
amprenta evenimentelor grave în care
este prinsă şi România: războiul şi instau-
rarea puterii comuniste. Şcoala s-a con-
fruntat cu instabilitatea corpului didactic

şi a conducerii, determinată de schimbă-
rile politice.

In urma reformei învăţământului după
model sovietic din 1948, liceul a devenit
şcoală medie, durata învăţământului
preuniversitar reducându-se la 11 ani,
apoi la10 ani, renunţându-se la împărţirea
pe secţii reală şi umană. În anul 1952, se
înfiinţează secţia germană, iar în perioada
1955-1977 a funcţionat şi secţia ma-
ghiară.

În anii 1960, liceul se va numi Liceul
Nr. 1, la finalul acestei perioade, re-
luându-şi numele care l-a consacrat. În
1977, este transformat prin decret în Li-
ceul Industrial „Coriolan Brediceanu”. În
anul 1987, liceul a sărbătorit 150 de ani
de la prima atestare documentară. Din
1990, redevine Liceu Teoretic, funcţio-
nând şi cu clase gimnaziale. În anul 2000,

instituţia primeşte titulatura de Colegiu
Naţional.

Pe baza rezultatelor deosebite obţinute
atât la olimpiade şi concursuri, cât şi în
activitatea extraşcolară, în anul 2007 co-
legiul primeşte titlul de „Şcoală Euro-
peană”, reconfirmat în 2011. În 2010,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tinere-
tului şi Sportului acordă  Diploma de Ex-
celenţă Instituţională Colegiului Naţional
„Coriolan Brediceanu” pentru excepţio-
nala activitate desfăşurată, pentru rezul-
tatele deosebite ale elevilor şi pentru
contribuţia la creşterea calităţii actului
educaţional. Prestigiosa vârstă de 175 de
ani pe care o sărbătorim în 26 octombrie
2012 este o mărturie, un îndemn şi un pri-
lej de dialog peste timp între generaţii.

Gabriela Noemi Neamţu
Mihaela Bână

Propuneri 
de proiecte 

româno-franceze
La acest sfârşit de an,

Asociaţia de Prietenie Or-
léans-Lugoj aşteaptă noi pro-
puneri de proiecte – sociale,
culturale sau educative –
care să fie realizate în 2013
împreună cu Asociaţia Fran-
cofilă Lugoj-Orléans şi insti-
tuţii lugojene, în limita
posibilităţilor financiare ale
asociaţiei franceze. Pe
această cale, Primăria Muni-
cipiului Lugoj adresează uni-
tăţilor de învăţământ,
organizaţiilor nonguverna-
mentale şi altor instituţii lo-
cale interesate rugămintea de
a veni cu propuneri de pro-
iecte, urmând ca acestea să
fie discutate ulterior cu
membrii asociaţiei franceze.
Propunerile de proiecte – re-
dactate şi traduse în limba
franceză – vor fi depuse la
Casa Franceză din cadrul Bi-
bliotecii Municipale Lugoj,
atât în suport tipărit cât şi
electronic, până în data de 3
decembrie 2012. Valoarea
unui proiect este cuprinsă
între 1.000 şi 1.500 Euro. În
2012, în urma colaborării
dintre Asociaţia de Prietenie
Orléans-Lugoj şi Asociaţia
Francofilă Lugoj-Orléans, au
fost realizate cu succes două
proiecte pentru Şcoala Efti-
mie Murgu şi Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă
Alexandru Roşca.

Raoul Rusalin

Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” 
la 175 de ani de la înfiinţare

În perioada 2-6 octombrie,
Teatrul Municipal „Traian Gro-
zavescu” a găzduit cea de a XI-
a ediţie a Festivalului
Internaţional de Teatru „Fes-
tteamArt”. Organizat de Casa
de Cultură a Municipiului, în
colaborare cu Primăria Lugoj,
Consiliul Local Lugoj şi Consi-
liul Judeţean Timiş, festivalul
din acest an a reunit pe scena
Municipalului lugojean 10
trupe de teatru din ţară şi stră-
inatate, şi anume din Timişoara,

Călăraşi, Braşov, Caracal, Făl-
ticeni şi Lugoj, din România,
respectiv din Verona (Italia),
Salzburg (Austria), Kiev
(Ucraina) şi Vârşeţ (Serbia), din
străinatate.

Ca la fiecare ediţie a festiva-
lului, în prima zi, actorii lugo-
jeni au prezentat un spectacol în
premieră, anul acesta fiind ales
„Gaiţele”, de Al. Kiriţescu, în
regia Mariei Voronca. În ultima
zi a festivalului, în Sala de con-
ferinţe a Teatrului, scriitoarea

lugojeană Maria Rogobete (ac-
triţă a Teatrului lugojean) şi-a
lansat volumul de proză „Revo-
luţia, amintirea ta…prezentul
meu”.

Anul acesta, la 15 ani de la
dispariţia regretatului actor
Eugen Gangan, Casa de Cultură
a Municipiului Lugoj, împreună
cu familia fostului mare actor
lugojean, au decis să ofere un
trofeu şi o diplomă de excelenţă
colectivului de teatru lugojean.

Augustin Bercean

Festivalul Internaţional de Teatru
„FestteamArt” la cea de-a XI-a ediţie Un eveniment cultural şi li-

terar deosebit a avut loc în
Lugoj, în prezenţa unui nume-
ros şi select public lugojean:
întâlnirea cu domnul Ioan Ho-
lender – director al Operei de
Stat din Viena în perioada
1992 – 2011, profesor onorific
al Universităţăii din Viena –
cu ocazia lansării la Lugoj a
volumelor semnate de domnia
sa – „Spuse, trăite, dorite.
Amintiri” şi „De la Timişoara
la Viena”.

Această întâlnire a domului
Ioan Holender cu publicul lu-
gojean iubitor de literatură a
fost organizată luni, 8 octom-
brie, ora 17.30, la Galeria „Pro
Arte”, de Primăria Municipiu-
lui Lugoj, Biblioteca Munici-
pală Lugoj, Uniunea
Scriitorilor din România – Fi-
liala Timişoara, Galeria „Pro
Arte” Lugoj şi Cenaclul & Re-
vista „Banat” Lugoj.

Cele două cărţi – „Spuse,
trăite, dorite. Amintiri” şi “De
la Timişoara la Viena” – reali-
zate în condiţii grafice deose-
bite, au fost prezentate de

criticul şi istoricul literar Cor-
nel Ungureanu; moderator:
Henrieta Szabo, directoarea
Bibliotecii Municipale Lugoj.
În acest context al întâlnirii cu

cartea, publicul a intrat într-un
dialog direct, interactiv, cu
Ioan Holender, prezenţă de ex-
cepţie în oraşul de pe Timiş.

Adriana Weimer

Ioan Holender la Lugoj – dublă lansare de carte
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HOTĂRÂREA
privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a 11 parcele

de teren, situate în municipiul Lugoj, sat Tapia, pentru construirea
unor locuinţe familiale şi aprobarea Caietului de sarcini

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului nr. 58856 din

20.09.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Lugoj;
În conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii –

republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 123 alin (1) şi (2) din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (3) 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 scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a 11 parcele de teren, situate
în municipiul Lugoj, sat Tapia, pentru construirea unor locuinţe familiale, conform Anexei nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului urba-
nism, amenajarea teritoriului.

Nr. 63 din 27.09.2012

HOTĂRÂREA
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Lugoj

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

nr. 56305 din 07.09.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr. 28 din 23.02.2012, privind apro-

barea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat în municipiul Lugoj pentru anul şcolar 2012 – 2013,
şi nr. 10 din 26.07.2012, privind atribuirea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din mu-
nicipiul Lugoj, începând cu anul şcolar 2012 - 2013;

În conformitate cu art. 3 din Ordinul 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul na-
ţional de învăţământ, modificat;

În conformitate cu art. 33 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 4925/2005, modificat; 

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) 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 desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de admi-

nistraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, persoanele prevăzute în anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului
Local nr. 78 din 25.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Nr. 48 din 27.09.2012A

HOTĂRÂREA
privind modificarea Regulamentului privind condiţiile de 

funcţionare şi amplasare a teraselor sezoniere în Municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului autorizaţii liberă iniţiativă, comercial, contracte nr. 57439 din

14.09.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
În conformitate cu O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă re-

publicată, modificată şi completată;
În conformitate cu H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia 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.I. – Se modifică Regulamentul privind condiţiile de funcţionare şi amplasare a teraselor
sezoniere în Municipiul Lugoj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 22.05.2008
după cum urmează:

1. Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 4. (1) Perioada în care pot funcţiona terasele pe raza municipiului Lugoj este 1 februarie

– 31 decembrie a fiecărui an.
(2) Terasele situate pe trotuare şi alei pietonale vor funcţiona în perioada 1martie – 31 octom-

brie.”
2. Termenul „sezonier” din cadrul regulamentului va fi modificat cu termenul „temporar”.
Art.II. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului autorizaţii liberă

iniţiativă, comercial, contracte.
Nr. 53 din 27.09.2012

HOTĂRÂREA
privind preluarea în administrarea directă a Consiliului Local 

al Municipiului Lugoj a terenului şi clădirilor situate în municipiul
Lugoj, str. Timişoarei, nr. 132

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Decizia nr. 245/1 din 05.06.2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
Având în vedere Referatul Serviciului public de administrare şi întreţinere a domeniului public

nr. 55662 din 05.09.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Lugoj;
În conformitate cu art. 112 alin. (2) şi (6) din Capitolul VIII, Secţiunea 2 din Legea nr. 1/2011

a educaţiei naţionale, modificată;
În conformitate cu art. 15 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor,

modificată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. a) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001

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

cată modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. - Se aprobă preluarea în administrarea directă a Consiliului Local al Municipiului Lugoj

a terenului şi a clădirilor situate în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 132, identificate potrivit
schiţei, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilelor prevăzute la art. 1 din imobile destinate
învăţământului preuniversitar de stat în imobile destinate activităţilor de salubrizare din municipiul
Lugoj, sub condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului.

Art.3. – Se aprobă darea în administrarea S.C. „Salprest” S.A. Lugoj a clădirilor şi a terenului
aferent acestora necesar bunei utilizări a acestora şi activităţilor de salubrizare, pe perioada pres-
tării serviciului de salubrizare în municipiul Lugoj.

Art.4. – Predarea – preluarea imobilelor se va face pe bază de protocol încheiat între Colegiul
Tehnic „Valeriu Branişte” şi Consiliul Local al Municipiului Lugoj, prin Serviciul public de ad-
ministrare şi întreţinere a domeniului public, respectiv între Consiliul Local al Municipiul Lugoj
prin Serviciul public de administrare şi întreţinere a domeniului public şi S.C „Salprest” S.A.
Lugoj.

Art.5. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului public de ad-
ministrare şi întreţinere a domeniului public şi S.C. „Salprest” S.A. Lugoj.

Nr. 50 din 27.09.2012

Anexă la HCL nr. 48 din 27.09.2012
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HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din

23.02.2006 privind aprobarea schimbării temporare a destinaţiei unor
terenuri din păşune în terenuri pentru exploatare produse balastieră

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului management proiecte, programe nr. 57659 din 17.09.2012;
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 administraţia publică

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

cată modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. – Se modifică art. 1, alin. (1) la Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 23.02.2006 privind
aprobarea schimbării temporare a destinaţiei unor terenuri din păşune în terenuri pentru exploatare
produse balastieră şi va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Se aprobă schimbarea temporară a destinaţiei terenurilor prevăzute la pct.
1, 2, 4 şi 5 din anexa la prezenta hotărâre, din păşune în terenuri pentru exploatare produse bala-
stieră şi a terenului prevăzut la pct. 3 din aceeaşi anexă, din păşune în teren pentru gospodărie co-
munală”.

Art.II. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului management
proiecte, programe şi Biroului agricol, cadastru.

Nr. 51 din 27.09.2012

Atenţie la cărţile 
de identitate expirate!

În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei, vă facem cunoscut că, potrivit prevede-
rilor 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
termenului 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 cele ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din diverse motive, 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.

Program de relaţii cu publicul:

- 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.

Monica Otilia David

Biroul Regional Vest al Unităţii
de Sprijin a Reţelei Naţionale de
Dezvoltare Rurală şi-a început ac-
tivitatea în luna februarie a acestui
an în cadrul proiectului „Înfiinţarea
şi Sprijinirea Reţelei Naţionale de
Dezvoltare Rurală”, iniţiat de Mi-
nisterul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.

De-a lungul celor 8 luni de func-
ţionare, obiectivul general al Birou-
lui a fost acela de a se constitui
într-un liant capabil să stimuleze si-
nergia între acţiunile membrilor
RNDR din Regiunea de Vest şi, pe
această cale, dezvoltarea comunită-
ţii rurale.

În vederea îndeplinirii obiectivu-
lui general, activităţile derulate la
nivelul Biroului au inclus: promo-
varea oportunităţilor de finanţare
prin PNDR, colectarea şi disemina-
rea de exemple de bune practici în
implementarea şi exploatarea in-
vestiţiilor, sprijinirea investitorilor
în configurarea investiţiilor, spriji-
nirea Grupurilor de Acţiune Locală
în diagnosticarea situaţiei microre-

giunilor şi elaborarea Planurilor de
Dezvoltare Rurală, oferirea de ser-
vicii de instruire pentru personalul
Grupurilor de Acţiune Locală exis-
tente, sprijinirea Grupurilor de Ac-
ţiune Locală în animarea
microregiunilor, dar şi în organiza-
rea demersurilor pentru obţinerea
pre-finanţării, acordarea de suport
producătorilor locali de fructe şi le-
gume în organizarea desfacerii,
promovarea meşteşugurilor tradi-
ţionale, atragerea în cadrul Reţelei
Naţionale de Dezvoltare Rurală a
entităţilor cu potenţial ridicat în
dezvoltarea comunităţii rurale.

În perioada 23 februarie 2012 –
12 octombrie 2012, Biroul Regio-
nal Vest al USR a înregistrat apro-
ximativ 200 de vizitatori,
personalul Biroului efectuând 155
de vizite pe teren. Au fost organi-
zate 42 de seminarii de prezentare a
oportunităţilor de finanţare a inves-
tiţiilor prin fonduri nerambursabile
în diverse comune din Regiunea
Vest şi alte cinci seminarii la sediul
Biroului.

Personalul Biroului a susţinut un
curs de formare pentru angajaţii şi
membrii Grupurilor de Acţiune Lo-
cală din ţară. De asemenea, au fost
organizate 3 conferinţe destinate
popularizării Grupurilor de Acţiune
Locală din Regiune.

Alte activităţi exprimate în cifre:
peste 500 de beneficiari de fon-

duri nerambursabile contactaţi, 17
exemple de bune practici în imple-
mentarea şi exploatarea investiţiilor
prin PNDR colectate.

Organizarea la Timişoara a unei
conferinţe destinată dezvoltării de
proiecte de cooperare între Grupu-
rile de Acţiune Locală din România
şi cele din Ungaria.

Organizarea a două întâlniri între
producători de fructe şi legume din
Regiune şi reprezentanţi ai hiper-
market-urilor din Timişoara în ve-
derea dezvoltării unor relaţii de
colaborare între aceştia.

Patru şedinţe de lucru cu produ-
cătorii de legume şi fructe în vede-
rea facilitării distribuţiei produselor:
Belinţ, Periam, Lovrin, Sânpetru

Mare.
Peste 150 de soluţionări la soli-

citări telefonice de informaţii, peste
1000 de apeluri telefonice de infor-
mare efectuate, peste 2200 de e-
mail-uri de informare transmise.

Participarea la 5 evenimente or-
ganizate de terţi în scopul promo-
vării Reţelei Naţionale de
Dezvoltare Rurală şi al construirii
unor relaţii de colaborare.

Sprijinirea membrilor RNDR din
Regiunea Vest în vederea participă-
rii la evenimentele de interes orga-
nizate de RNDR la nivel naţional:
Seminar de informare cu privire la
Măsura 312 (Miercurea Ciuc), Se-
minarul „Lanţurile scurte de desfa-
cere a produselor agroalimentare,
concepte de bază şi perspective de
dezvoltare” (Bucureşti), Conferinţa
Naţională „Comunitatea Rurală:
Provocări şi oportunităţi în dezvol-
tarea rurală în România în perioada
2014 – 2020” (Bucureşti), Confe-
rinţa Tematică „Agricultură cu în-
altă valoare naturală în România
după 2013” (Sibiu).

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa

Victoriei, nr. 4, organizează concurs de recrutare în vede-
rea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar va-
cante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Lugoj, Direcţia Economică, Serviciul Im-
pozite şi Taxe, Compartiment Constatare, Impunere, Ur-
mărire, Executare Silită Persoane Fizice, de:

INSPECTOR, grad profesional Asistent
INSPECTOR, grad profesional Principal

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
condiţii generale de participare la concurs:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de

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

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

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe econo-
mice;

- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru
ocuparea funcţiilor publice temporar vacante: 1 an pentru func-
ţia publică de execuţie vacantă de Inspector Asistent şi 5 ani
pentru funcţia publică de execuţie vacantă de Inspector Princi-
pal;

- cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 25.10.2012, ora 10.00,

iar interviul se va susţine în data de 30.10.2012, 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 22.10.2012.

Relaţii suplimentare la
Compartiment Relaţii cu Publicul,

camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

USR RNDR - Biroul Regional Vest, Timişoara, Str.Andrei Şaguna, nr.3, bl. U5, ap.1, 
Tel: 0256-232579 / 0736 354 194; Fax: 0256-232578; e-mail: usr.vest@rndr.ro

Bilanţ al activităţii Biroului Regional Vest al Unităţii 
de Sprijin a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală
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zMamaia a găzduit, în pe-
rioada 21 - 30 septembrie, Su-
perliga Naţională de Şah pe
echipe la feminin si masculin.
La feminin au participat opt
echipe la trei mese de joc. Fe-
tele de la C.S.M. Lugoj au înce-
put foarte bine învingând
echipele Universitatea Arad,
Apa Nova Bucureşti, Club Cen-
tral Bucureşti şi Politehnica
Iaşi, campioana de anul trecut,
dar au pierdut la Medicina Ti-
mişoara, AEM Luxten Timi-
şoara şi C.S.M. Bucureşti,
campioana din 2012. Am reuşit
astfel să ocupăm un onorabil
loc 4 pe ţară. Echipa noastră a
fost formată din Papp Petra
(M.I), Jigman Ligia (M.I), ju-
nioara cu dublă legitimare Lo-
lici Iselin (C.M.) şi Paula
Crăciun (M.F.).

La masculin au fost prezente
10 echipe. C.S.M. Lugoj a pier-
dut la C.S.M. Baia Mare şi Apa
Nova Bucureşti, clasate în final
pe locurile 2 şi 3, apoi au câşti-
gat cu Sînandrei, Cugir, Univer-

sitatea Ploieşti şi au făcut egal
cu Victoria Techirghiol. Echipa
noastră a mai fost înfrântă de
puternicele echipe Politehnica
Iaşi, Medicina Timişoara şi
AEM Luxten Timişoara, cam-
pioana pe 2012. La final ne-am
clasat pe onorabilul loc 6 pe
ţară. Echipa lugojeană a fost
formată din: Jianu Vlad
(M.M.I.), Vedmeniuc Serghei
(M.M.I.), Filip Lucian (M.I.),
Manea Alex. (M.I.), Balla
(T.M.F) şi juniorul împrumutat
Bida Mihai. Au mai jucat
Neagu M.,Vasilescu L. şi Bach
A.

Acum 10 ani, la Lugoj a fost
înfiinţată o secţie de şah la
CSM Lugoj datorită rezultate-
lor de excepţie a doi tineri lugo-
jeni, Popa Valentin şi
Domanyek Ernest, care au con-
tribuit şi la promovarea şi dez-
voltarea şahului juvenil. Astfel,
elevul Ichimaş Alexandru de la
C.S.M. Lugoj a ocupat locul III
pe ţară la Campionatul Naţional
de Juniori la Şah Rapid, vârsta

8 ani, iar elevii Stan Răzvan şi
Lobonea Aria au fost finalişti
pe ţară. De asemenea, elevii Ili-
şoi E. şi Hodi M. au ocupat
locul 1 si 2 la Olimpiada Şco-
lară la şah, faza pe judeţ.

Clubul Sportiv Municipal
Lugoj sprijină secţia de şah, dar,
din păcate, nu pot fi ajutaţi ju-
niorii, cu toate că la concursu-
rile de şah ambele echipe
trebuie să aibă în componenţă şi
juniori. Din acest motiv părinţii
trebuie să suporte toate cheltu-
ielile legate de practicarea aces-
tui sport şi participarea la
competiţii. Ar fi foarte impor-
tant şi pentru copii, dar şi pen-
tru oraşul nostru, dacă la C.S.Ş.
Lugoj s-ar înfiinţa o clasă de
şah aşa cum este la volei, lupte
sau gimnastică.

Secţia de şah a C.S.M. Lugoj
organizează încă de la început
concursuri pentru promovarea
şahului. Acestea au loc de 1
iunie, în perioada 14 - 15 august
şi la 1 decembrie.

Un rol important în dezvolta-
rea acestui sport la copii revine
părinţilor şi profesorilor de
sport, care trebuie să încurajeze
şi să promoveze sportul de
masă. Secţia de şah promo-
vează şahul juvenil, cu sprijinul
Colegiului Naţional „Coriolan
Brediceanu” unde, sâmbăta şi
duminica, de la ora 11.00, tine-
rii şahişti sunt aşteptaţi pentru a
fi iniţiaţi în tainele acestui joc.

Preşedintele secţiei de şah a
CSM Lugoj

Domanyek Ernestin

Rezultate meritorii pentru şahul lugojean
la Superliga Naţională Crosul „DEALUL VIILOR”

Clubul Sportiv Şcolar Lugoj, secţia de atletism, are deosebita plă-
cere de a vă invita în data de 20.10.2012, începând cu ora 11.00, la
Concursul Crosul „Dealul Viilor”, ediţia a XXXX-a.

Organizator: Clubul Sportiv Şcolar Lugoj.
Coorganizatori: Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Lugoj, Consiliul Municipal Lugoj, In-

spectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Direcţia de Tineret şi Sport Timiş, Asociaţia Judeţeană de At-
letism Timiş.

Slogan: Aleargă pentru sănătatea ta!
Locul de desfăşurare: concursul se va desfăşura pe trasee special amenajate în aproprierea Ha-

nului „ANA LUGOJANA”, la 10 km de Lugoj, pe ruta Lugoj-Deva.
Premiere: fondul total de premiere este de aproximativ 5.000 de lei.

Programul complet al concursului:
ora 9.30 Şedinţa tehnică
ora 11.00 Categoria copile categoria a III-a născute 2003 şi mai tinere; 300 m.
ora 11.10 Copii categoria a III-a născuţi 2003 şi mai tineri; 400 m.
ora 11.20 Categoria LUGOJ - eleve clasa V-VIII fete născute 1998 şi mai tinere -700 m.(par-

ticipă doar elevii din Lugoj şi zona Lugoj);
ora 11.25 Categoria LUGOJ –elevi clasa V-VIII băieţi născuţi 1998 şi mai tineri -1.000 m.

.(participă doar elevii din Lugoj şi zona Lugoj);
ora 11.30 Categoria copile categoria a II-a născute 2001-2002; 700 m.
ora 11.40 Categoria copii categoria a II-a născuţi 2001-2002; 1.000 m.
ora 11.50 Categoria copile categoria I născute 1999-2000; 1.100 m.
ora 12.00 Categoria copii categoria I născuţi 1999-2000; 1.500 m.
ora 12.10 Categoria sportivi cu dizabilităţi neuropsihice (f+b); 700 m.
ora 12.20 Categoria junioare categoria a III-a născute 1997-1998; 1.500 m.
ora 12.30 Categoria juniori categoria a III-a născuţi 1997-1998; 2.500 m.
ora 12.40 Categoria junioare categoria a II-a născute 1995-1996; 2.000 m.
ora 13.00 Categoria juniori categoria a II-a născuţi 1995-1996; 4.000 m.
ora 13.15 Categoria junioare categoria I născute 1993-1994; 2.500 m.
ora 13.25 Categoria juniori categoria I născuţi 1993-1994; 5.000 m.
ora 13.50 Categoria senioare+tineret atlete născute 1992 şi mai în vârstă; 5.000 m.
ora 14.10 Categoria seniori+tineret atleţi născuţi 1992 şi mai în vârstă; 9.000 m.
ora 15.00 FESTIVITATEA DE PREMIERE
Se vor acorda diplome, medalii şi premii tuturor sportivilor clasaţi pe primele 3 locuri la toate

categoriile sus menţionate. Se vor acorda diplome şi premii locul IV-VIII la categoriile (C3,C2,C1
+ categoria LUGOJ- zona LUGOJ)

Se vor acorda diplome şi premii locul V-VI la categoria (J3,J2)
Cei clasaţi pe Locul I la toate categoriile sus menţionate vor primi în plus şi o cupă.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Director,                                                                       Antrenor coordonator,
Prof. HORVATH DORIN                                      Prof. VRUDNIK ADRIAN

Vineri, 12 octombrie, s-a desfăşurat Etapa a
VII-a din cadrul Ligii a III-a de Fotbal. Echipa
noastră, C.S. Vulturii 2009 Lugoj, a întâlnit pe
A.C.S. Flacăra Făget. Partida s-a disputat la Baza
Sportivă Colterm din Timişoara.

Cu toate că lugojenii au făcut cel mai bun joc
din acest campionat, au ratat numeroase oportu-
nităţi de gol, în timp ce gazdele au marcat din sin-

gura ocazie de care au beneficiat. Unicul gol al
partidei a fost înscris de Speroni în min. 82.

Au jucat: Rusu, Patrona (min. 61 - Steop),
Hromei, Ştreangă (min. 35 - Bărbulescu), Arde-
lean, Rebenciuc, Mînecan, Ploscariu (min. 67 -
Argatu), Şerban (min. 54 – Stoica), Crişan, Pre-
cupanu. Antrenori: Stan Cosmin şi Jivulescu
Claudiu.

C.S. Vulturii 2009 Lugoj ocupă locul 7 în cla-
sament cu 7 puncte.

Următoarea etapă este programată în 19 oc-
tombrie, când echipa noastră trebuie să întâl-
nească Oltchim Râmnicu-Vâlcea. Acest meci nu
va avea însă loc, deoarece oaspeţii s-au retras din
campionat.

Etapa a IX-a va avea loc în 26 octombrie şi are
programat meciul Minerul Rovinari - C.S. Vul-
turii 2009 Lugoj.

Bogo Anucin

FOTBAL LIGA A III-A
A.C.S. FLACĂRA FĂGET - C.S. VULTURII 2009 LUGOJ, 1 - 0

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie în data de 15.11.2012 în vederea în-

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

desfăşurarea activităţii de comerţ sau prestări servicii;
Cinci spaţii comerciale în Bazarul Pieţei George Coşbuc, în suprafaţă de 24 mp fiecare,

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

şurarea activităţii de comerţ sau prestări servicii.
Dosarele pentru înscriere la licitaţie se primesc până la data de 12.11.2012, ora 15.00.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine la Primăria Lugoj, camera 112.


