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Peste 25 de firme lugojene îşi vor expune produsele la Sala Spor-
turilor „Ioan Kunst Ghermănescu”

Sala Sporturilor „Ioan Kunst Ghermănescu” de pe strada Timi-
şoarei va găzdui în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie cea de-a
XVI-a ediţie a Expo Lugoj. Manifestarea va debuta vineri, 30 no-
iembrie, la ora 10.00, cu Festivitatea de deschidere, la care sunt aş-
teptaţi să participe reprezentanţii firmelor, cei ai Camerei de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara, consilieri locali, pre-
cum şi alte personalităţi din municipiul Lugoj.

La fel ca şi în anii precedenţi, manifestarea va reuni standuri ale
firmelor din Lugoj din cele mai variate domenii: materiale de con-
strucţii, amenajări interioare, mobilă, antichităţi, autoturisme, uti-
laje şi accesorii de grădinărit, tehnologii nepoluante, confecţii,
încălţăminte, calculatoare şi componente IT, produse alimentare
etc. „Faptul că Expo Lugoj a ajuns la a XVI-a ediţie şi este de mult
timp un eveniment tradiţional în viaţa oraşului reprezintă dovada
că mediul economic lugojean consideră benefică posibilitatea pe
care administraţia o oferă firmelor de a-şi promova produsele şi
serviciile, de a stabili contacte cu posibili colaboratori. Expo Lugoj
este un eveniment aşteptat cu interes şi de cetăţeni care pot vedea
noutăţile cu care îi întâmpină firmele din zonă. Organizarea în
week-end a manifestării expoziţionale vine în întâmpinarea lugo-
jenilor, pe care îi invit cu acest prilej să vină în număr cât mai mare,
prezenţa lor numeroasă garantând reuşita evenimentului”, ne-a de-
clarat primarul Francisc Boldea.

Expoziţia va fi deschisă publicului până duminică, 2 decembrie,
între orele 9.00 – 18.00, cu excepţia zilei de vineri când accesul
publicului va avea loc imediat după festivitatea de deschidere.

Aurel Jurubiţă

Lucrări la malul
Timişului în
apropierea Podu-
lui de Beton şi la
reabilitarea reţelei
de apă a oraşului

Personalităţi 
lugojene:

Eftimie Murgu 
(1805-1870)
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Expo Lugoj 2012 
la a XVI-a ediţie

Noi descoperiri 
arheologice 
în centrul 
municipiului 
Lugoj

- Domnule deputat, care este impresia
dumneavoastră despre Parlamentul Româ-
niei acum, după patru ani de mandat? 

- În primul rând, mărturisesc că este o mare
cinste şi onoare să fiu reprezentantul lugojenilor
în Parlamentul României. Conform Constituţiei,
Parlamentul este organul reprezentativ suprem
al poporului român şi unica autoritate legiui-
toare. Au fost şi sunt momente în care sunt mân-
dru că sunt deputat,  dar am încercat şi multe
momente de amărăciune. Sunt afectat de imagi-
nea actuală a Parlamentului şi cota de încredere
foarte scăzută. Sunt şi câteva explicaţii pentru
această imagine a Parlamentului. În primul rând,
acţiunea constantă de denigrare a Parlamentului,
deoarece a rămas ultimul bastion al democraţiei
care trebuia cucerit prin denigrare şi transforma-
rea lui într-o anexă a Guvernului, contrar preve-
derilor constituţionale. Este foarte adevărat că
există un număr de parlamentari care nu au ce
căuta în Parlament, prin comportamentul pe
care îl au şi onestitatea îndoielnică. Nesimţirea
şi necinstea nu au culoare politică, sunt trans-
partinice, dar există şi un număr însemnat de
parlamentari de bună credinţă, oneşti şi devotaţi
cetăţenilor pe care îi reprezintă.

- Ce ne puteţi spune despre activitatea
dumneavoastră parlamentară? 

- Consider că în aceşti patru ani de mandat
mi-am făcut datoria faţă de concetăţenii mei lu-
gojeni şi faţă de ceilalţi alegători din Colegiul 7
Lugoj, cu bună credinţă, conştiinciozitate şi
onestitate. La cabinetul parlamentar am acordat
peste 1.200 de audienţe, acordând şi consultaţii
juridice, fapt care a fost bine primit de către ce-
tăţeni. Am avut 19 interpelări adresate Guver-
nului cu diverse probleme sesizate de instituţiile
şi cetăţenii din colegiu. Am avut 59 de iniţiative
legislative, unele respinse, unele aflate încă în
procedură parlamentară la comisii, dar au fost
şi cinci iniţiative materializate în legi votate de
parlament. De exemplu Legea 236/2010 cu pri-
vire la actele de stare civilă, Legea 238/2010
privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Cul-
turii Naţionale, Legea 129/2011 privind alege-
rea administraţiei publice locale, Legea
299/2011 privind contenciosul administrativ şi
Legea 115/2012 privind profesia de mediator.
Am semnat şi votat zece moţiuni împotriva gu-
vernelor Boc şi Ungureanu, am avut 48 de in-
tervenţii în plen, numeroase amendamente şi
intervenţii în cadrul Comisiei Juridice şi un
număr de 20 de declaraţii politice citite de la tri-

buna parlamentului.
- Ce ne puteţi spune despre demersurile fă-

cute la Bucureşti pentru a sprijini oraşul nos-
tru?

- În privinţa alocării de fonduri, vă mărturi-
sesc că simt un gust amar şi o frustrare pentru
tratamentul preferenţial şi discriminatoriu cu
care am fost întâmpinaţi noi, parlamentarii opo-
ziţiei de atunci. Cu toate acestea, în anul 2009,
am reuşit, prin demersurile întreprinse la Minis-
terul Mediului să fie alocaţi banii necesari pen-
tru plata datoriilor şi continuarea lucrărilor de
reabilitare a reţelei de apă din municipiu. La Mi-
nisterul Dezvoltării am făcut demersuri pentru
continuarea lucrărilor de reabilitare a canalizării
în oraş, iar la acelaşi minister am reuşit alocarea
de fonduri pentru reabilitarea termică a blocuri-
lor de locuinţe din municipiu. Prin demersurile
făcute la Ministerul Sănătăţii s-au alocat fonduri
pentru rebilitarea pavilioanelor, iar Secţia de Ur-
genţe a Spitalului „Dr. Teodor Andrei” a fost fi-
nanţată până în mai 2010 de minister, spitalul
lugojean economisind în acest fel 100.000 lei
lunar. Am reuşit de asemenea alocarea de sume
importante pentru cinci biserici din oraş, nece-
sare pentru reabilitarea, finalizarea lucrărilor de
construcţii şi pentru picturi. Doresc un viitor
Parlament puternic, care să exprime voinţa ce-

tăţenilor, raporturile dintre putere şi opoziţie să
fie fireşti, cu respectarea prevederilor legale şi
a procedurilor parlamentare. Dacă voi fi reales
deputat, doresc să fac mai mult pentru alegătorii
pe care îi reprezint cu un guvern şi un parlament
care să fie în slujba cetăţenilor.

- Ce aţi dori să transmiteţi cetăţenilor mu-
nicipiului Lugoj? 

- Aşa cum mă cunosc lugojenii, de 22 de ani
sunt în slujba lor. În continuare voi fi alături de
lugojeni, de administraţia locală, de Consiliul
local şi de domnul primar Francisc Boldea în
demersurile de obţinere a fondurilor pentru
obiectivele îndrăzneţe ale oraşului nostru. Aş
vrea să am o baghetă magică cu care să îndepli-
nesc diferite dorinţe, dar sunt doar un om, un om
care însă poate să muncească pentru lugojeni, în
slujba şi în folosul celor mulţi, cu seriozitate, cu
corectitudine şi cu multă sârguinţă. Sunt princi-
pii de viaţă pentru mine, sunt calităţile cu care
mă prezint în faţa lugojenilor. Aceasta repre-
zintă bagheta mea magică cu care voi încerca
să-mi fac datoria faţă de cei lângă care am cres-
cut, faţă de cei cărora le datorez ceea ce sunt azi.
Singura mea promisiune fermă pe care o fac este
aceea că nu îi voi dezamăgi pe concetăţenii mei.
Sunt Sorin Stragea, deputatul dumneavoastră.

Liviu Savescu

Deputatul de Lugoj Deputatul de Lugoj 

Sorin Stragea Sorin Stragea 
~Bilanţ de mandat~~Bilanţ de mandat~
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În baza Regulamentului Co-
misiei CEE nr. 807/2010, de sta-
bilire a normelor de punere în
aplicare pentru livrarea de pro-
duse alimentare din stocurile de
intervenţie pentru persoanele
cele mai defavorizate din Uni-
une, şi a Hotărârii Guvernului nr.
600/2009 pentru stabilirea bene-
ficiarilor de ajutoare alimentare
care provin din stocurile de in-
tervenţie comunitare, destinate
categoriilor de persoane cele
mai defavorizate din România şi
atribuţiile instituţiilor implicate
în planul european, modificată şi
completată prin Hotărârea Gu-
vernului nr. 950/ 2012, începând
cu luna noiembrie a acestui an,
categoriile sociale defavorizate

vor beneficia de ajutoare ali-
mentare, la aceeaşi locaţie din
anii trecuţi – str. Siretului, nr.1
(fostul magazin Bumbacul). 

Categoriile de beneficiari
prevăzute de lege sunt ur-
mătoarele:

a) familiile şi persoanele sin-
gure care au stabilit, prin dispo-
ziţie scrisă a primarului, dreptul
la un venit minim garantat acor-
dat în baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările
ulterioare;

b) şomerii înregistraţi, potri-
vit prevederilor Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigu-
rărilor pentru şomaj şi stimula-
rea ocupării forţei de muncă, cu

modificările şi completările ul-
terioare

c) pensionarii sistemului pu-
blic de pensii ale căror drepturi,
obţinute din pensie sau, după
caz, din pensii cumulate, se află
sub 400 lei / lună;

d) persoanele cu handicap
grav şi accentuat, adulţi şi copii,
neinstitutionalizate.

e) persoanele beneficiare ale
prevederilor Legii nr. 49/1991
privind acordarea de indemniza-
ţii şi sporuri invalizilor, vetera-
nilor şi văduvelor de război, cu
modificările şi completările ul-
terioare, Legii nr. 44/1994 pri-
vind veteranii de război, precum
şi unele drepturi ale invalizilor
şi văduvelor de război, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Legii nr.
49/1999 privind pensiile
I.O.V.R., cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr.
309/2002 privind recunoaşterea
şi acordarea unor drepturi per-
soanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Gene-
rale a Serviciului Muncii în pe-
rioada 1950-1961, cu
modificările şi completările ul-
terioare, Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor perse-

cutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republi-
cat, Ordonanţei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor perse-
cutate de către regimurile in-
staurate în România cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la
6 martie 1945 din motive etnice,
aprobată cu modificări şi com-
pletări prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 341/ 2004 a
recunoştinţei faţă de eroii-mar-
tiri şi luptătorii care au contri-
buit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989,
precum şi faţă de persoanele
care şi-au jertfit viaţa sau au
avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de
la Braşov din noiembrie 1987,
cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 109/2005
privind instituirea indemnizaţiei
pentru activitatea de liber-profe-
sionist a artiştilor interpreţi sau
executanţi din România, repu-
blicată, Legii nr. 8/2006 privind
instituirea indemnizaţiei pentru
pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de

creatori legal constituite şi recu-
noscute ca persoane juridice de
utilitate publică, cu modificările
şi completările ulterioare, Legii
nr. 578/2004 privind acordarea
unui ajutor lunar pentru soţul
supravieţuitor, cu modificările
ulterioare, ale căror venituri
cumulate, obţinute exclusiv din
aceste legi, se afla sub 400 lei/
lună.

O persoană beneficiază de
ajutor - produse alimentare - o
singură dată în cadrul planului
şi pentru o singură categorie de
persoane defavorizate căreia îi
aparţine la data distribuirii aju-
toarelor, chiar dacă se regăseşte
la acea dată în mai multe dintre
categoriile de mai sus.

Încadrarea în una dintre
categoriile de persoane cele
mai defavorizate prevazute
lmai sus se verifică de către
autoritţăile responsabile cu
distribuirea ajutoarelor ali-
mentare, în baza unuia din
următoarele documente,
dupa caz:

a) dispoziţia scrisă a primaru-
lui sau mandat poştal pentru
plata drepturilor, pentru benefi-
ciarii de venit minim garantat; 

b) carnet de şomer sau man-

dat poştal pentru plata drepturi-
lor pentru şomerii indemnizaţi
şi adeverinţă prin care se atestă
calitatea de şomer aflat în baza
de date a agenţiei teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă
pentru şomerii înregistraţi care
nu beneficiază de indemnizaţie
de şomaj;

c) decizia de pensie sau man-
dat poştal pentru plata drepturi-
lor, pentru pensionarii cu
venituri de până la 400 lei lunar;

d) certificat de încadrare în
grad de handicap grav sau ac-
centuat;

e) mandat poştal pentru plata
drepturilor, pentru toate catego-
riile de persoane prevăzute la
alin. (1) lit. e).

Pentru anul 2012, beneficiarii
vor intra în posesia unor pro-
duse cum sunt: făină albă,
mălai, paste făinoase, biscuiţi,
orez, ulei, fasole boabe, mazăre,
bulion, roşii în bulion, zahăr. La
momentul ridicării acestora, cei
îndreptăţiţi vor prezenta actele
de mai sus, precum şi actul de
identitate, în copie şi original.

Alimentele se vor distribui
în zilele lucrătoare, între

orele 10.00 – 14.00.

Maria Elena Stămurean

Se distribuie ajutoarele alimentare
pentru categoriile defavorizate

Scriitorii şi iubitorii de lite-
ratură din Lugoj au avut sur-
priza şi bucuria de a se întâlni
cu scriitorul timişorean Ioan
Marin Almăjan, de data aceasta
în ipostază de poet. Ineditul
eveniment literar a avut loc joi,
25 octombrie, de la ora 17.00,
în Sala de Consiliu a Teatrului
Municipal „Traian Groză-
vescu” din Lugoj, unde s-a lan-
sat primul volum de poezie al
scriitorului Ion Marin Almăjan
– „Amintiri despre ţărani”,
apărut anul acesta la Editurile
Hestia şi David Press Print din
Timişoara.

Volumul „Amintiri despre
ţărani” a fost prezentat publicu-
lui de scriitorul şi editorul Lu-
cian Alexiu, de scriitorul şi
traducătorul Simion Dănilă şi
de scriitorul şi jurnalistul Cri-
stian Ghinea; moderator: Hen-
rieta Szabo, directoarea
Bibliotecii Municipale Lugoj.
Organizatorii acestei lansări de
carte au fost: Biblioteca Muni-
cipală Lugoj, Cenaclul & Re-
vista „Banat” Lugoj şi Casa de
Cultură a Municipiului Lugoj.

Adriana Weimer

Ion Marin Almăjan şi-a lansat la Lugoj 
volumul de poezie „Amintiri despre ţărani” Expuse pe simezele Galeriei „ProArte” din Lugoj, lucrările ar-

tistelor lugojene Eugenia şi Carmen Cecilia Olar încântă de fiecare
dată publicul iubitor de frumos.

Doamna Eugenia Olar are un stil inconfundabil, o deplină ma-
turitate artistică, expunând superbe lucrări florale în ulei, de o fru-
museţe aparte prin bogăţia coloristică, în mod deosebit studii ale
magnoliei şi florii-soarelui.

Carmen Cecilia Olar a ales să prezinte publicului lugojean o
serie de lucrări geometrice, compoziţii nonfigurative redate în cu-
lori şi nuanţe dinamice, care atrag atenţia şi admiraţia privitorilor.

Le felicităm pe cele două artiste, Eugenia Olar şi Carmen Ceci-
lia Olar, care au încântat, cu talentul şi dăruirea lor, încă o dată pu-
blicul lugojean. Expoziţia a fost prezentată de criticul de artă prof.
dr. Alexandru Doroghi. 

Adriana Weimer

Eugenia şi Carmen Cecilia Olar 
la Galeria „Pro Arte” din Lugoj
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În 30 octombrie, edilul şef a
fost prezent împreună cu vice-
primarul Alin Tech la faţa locu-

lui unde au purtat discuţii cu re-
prezentanţii firmei Hidrocons-
trucţia care desfăşoară lucrările

de remediere a acestei situaţii.
Au fost executate lucrări de
consolidare, a fost turnat beton

sub presiune, prevenindu-se
astfel continuarea deplasării di-
gului pe acea porţiune. Cu
această ocazie s-a avut în ve-
dere şi refacerea căminului de
vane situat în apropierea picio-
rului podului, în perspectiva
subtraversării podului cu con-
ducta de 400 mm.

Subtraversarea, lucrare care
face parte din reabilitarea ali-
mentării cu apă a Municipiului
Lugoj, are ca executant tot firma
Hidroconstrucţia şi este de com-
plexitate ridicată. Conducta de
plastic va avea o lugime de circa
140 m şi va fi consolidată cu o
grindă cu zăbrele de aceeaşi
lungime care va preveni defor-
marea ei pe porţiunile dintre
punctele de sprijin.

În paralel, se vor desfăşura şi
lucrări privind montarea con-
ductei magistrale de apă pe
Splaiul Tinereţii către Podul de
Beton, dar şi pe strada Coloman
Wallisch, de la sensul giratoriu
către pod. La pod se va face şi
traversarea străzii cu conducta
pentru a fi adusă la căminul de
vane. Se va analiza însă şi posi-

bilitatea utilizării vechii con-
ducte, care a fost montată în
1986, dacă în urma examinării
se va constata că este în stare
corespunzătoare.

Începând de vineri, 2 noiem-
brie, ora 14:00 şi până în seara
zilei de 4 noiembrie s-au desfă-
şurat lucrări şi de cealaltă parte
a podului, respectiv pe strada 20
Decembrie, de la clădirea Poştei
până la intersecţia de la Univer-
sitate. Pentru ca lucrările să
poată fi derulate eficient, în
această zonă circulaţia a fost în-
treruptă şi deviată pe străzile din
vecinătate. Primarul municipiu-
lui a remarcat eficienţa echipei
de lucru care a realizat montarea
conductei de apă pe strada 20
Decembrie. „S-a lucrat în trei
schimburi începând de vineri, 2
noiembrie, astfel încât, aşa cum
am promis, duminică, 4 noiem-
brie, la ora 20.00, strada a fost
redată circulaţiei autovehicule-
lor. Deşi pe traseu au fost des-
coperite mai multe cabluri, fapt
care a îngreunat sarcina echipei
de lucru, s-a găsit soluţia teh-

nică pentru montarea conductei.
În cursul săptămânii viitoare,
dacă vremea va permite, se va
repara asfaltul în acea zonă”.

Din 7 noiembrie au continuat
lucrările la consolidarea digului
în apropiere de Podul de Beton
prin turnarea ultimului strat de
beton. A fost informată şi Direc-
ţia Apelor Banat cu privire la o
porţiune a digului, situată la
peste 10 m distanţă de pod, care
este deplasată cu circa 40 de cm.
Direcţia Apelor are competenţa
exclusivă de a interveni pe por-
ţiunea respectivă. Urmează
montarea conductei magistrale
de apă pe strada Ioan Huniade,
din dreptul staţiei de taximetre,
cu traversarea străzii 20 Decem-
brie spre pod pentru a se uni cu
magistrala de 400 mm care va
subtraversa podul. De cealaltă
parte a podului, conducta se va
uni cu magistrala care vine de
pe Splaiul Tinereţii către Podul
de Beton şi cu cea care va veni
pe strada Coloman Wallisch, de
la sensul giratoriu către pod. 

Aurel Jurubiţă

Lucrări la malul Timişului în apropierea Podului de Beton
şi la reabilitarea reţelei de apă a oraşului

În urma expertizării Podului de Beton, au apărut o serie de
probleme. Cea mai importantă este la partea dinspre Spla-
iul Brediceanu a malului Timişului, unde, din cauza 

infiltrării apei, s-a produs o deplasare a digului.

Municipiul Lugoj va fi alimentat în curând de la Uzina
nr. 2 prin intermediul unei noi staţii de captare de la adân-
cimea de trei metri, în porţiunea limpede a rezervei de apă.
„Suntem aproape de finalizare cu noua captare a apei de
la Uzina 2. Sperăm ca la sfârşitul acestei săptămâni sau la
începutul celei viitoare să vă putem invita la punerea în
funcţiune. Am întâmpinat unele probleme din pricina
greutăţii sorbului care, împreună cu conducta de 400 mm
nu puteau fi susţinute de un singur ponton şi a trebuit să
realizăm încă un ponton. Lugojenii vor beneficia astfel de
o apă de calitate superioară captată de la patru metri adân-
cime dintr-un loc cu apă limpede aflat la 100 m distanţă”,
a declarat primarul Francisc Boldea.

Edilul şef a mai informat că la Tapia s-a realizat bran-
şarea în proporţie de 90%. S-a aprobat şi modificarea pro-
iectului, astfel încât staţia de tratare a apei va fi amplasată
în apropiere de biserică, lângă foraj.

A fost finalizată şi încălzirea la bisericile din Tapia şi
Armădia. Totodată, a fost ridicată şi crucea de pe dealul
de lângă biserică, înaltă de circa 8 m, care va fi luminată
şi se va vedea şi pe timp de noapte.

În şedinţa din 30 octombrie a Consiliului Local s-a
aprobat achiziţionarea unei noi staţii de tratare a apei pen-
tru Tapia, la unul dintre forajele care alimentează locali-
tatea Măguri şi zona rezidenţială, întrucât locuitorii de aici
nu puteau folosi apa, care era de calitate extrem de scă-
zută, nepotabilă.

Aurel Jurubiţă

Apă de calitate 
mai bună la reţea
pentru lugojeni

Luni, 5 noiembrie, s-a întrunit Comandamentul de iarnă.
Acesta este compus din 20 de membri care îşi desfăşoară acti-
vitatea în instituţiile importante ale oraşului. Comandamentul
acţionează imediat ce situaţia o impune, stabilind modul de ac-
ţiune în cazul căderilor masive de zăpadă. Cu acest prilej au
fost stabilite zonele de prioritate pe teritoriul oraşului, după
cum urmează: 

- zona de prioritate 1 – cuprinde 48 de străzi, însumând o
suprafaţă de 343.000 mp

- zona de prioritate 2 – cuprinde 16 de străzi, însumând o
suprafaţă de 71.380 mp

- zona de prioritate 3 – cuprinde 9 cartiere, însumând o su-
prafaţă de 70.124 mp

- zona de prioritate 4 – Tapia şi Măguri, 6 km, însumând o
suprafaţă de 36.000 mp

A fost stabilit totodată programul şi sectoarele pe care vor
acţiona cele 3 instituţii implicate în activităţile de deszăpezire:
Salprest S.A., Meridian 22 S.A. şi Serviciul de Sere şi Spaţii
Verzi. „De asemenea, s-a stabilit protocolul cu Poliţia naţională
şi considerăm că suntem pregătiţi aşa cum trebuie pentru a în-
tâmpina sezonul de iarnă, mai ales că acum avem şi propriile
noastre utilaje”, a declarat şeful executivului.

Aurel Jurubiţă

Autorităţile au luat măsuri
să întâmpine cum 

se cuvine venirea iernii

Avansează lucrările 
la noul pod pietonal

Vineri, 19 octombrie, primarul Francisc Boldea s-a întâlnit cu
constructorul şi proiectantul noului pod pietonal de peste râul Timiş
din dreptul pieţei agroalimentare „George Coşbuc”. S-a stabilit
montarea tuturor grinzilor de rezistenţă până în luna decembrie.
De asemenea, s-a stabilit şi rectificarea unor probleme. Este vorba
de o alungire cu doi metri a treptelor, precum şi găsirea de către
proiectant a unei soluţii pentru unele probleme tehnice de asam-
blare a tablierului metalic. Tot referitor la tablierul metalic, acesta
se află în fază avansată de realizare la Lugomet SA. S-a ales cu-
loarea, urmând să fie vopsit, iar subansamblele din care este format
urmează să fie premontate în atelier.

Pe parcursul lunii octombrie s-au executat lucrări de întreţinere
la drumul de acces, s-au pregătit platformele în vederea betonării
şi s-a realizat betonarea. La partea de suprastructură s-a realizat
grinda la tablierul metalic, s-au montat parapeţii la cale şi parapetul
pietonal.

Aurel Jurubiţă
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Anul 1848 a însemnat, pentru
intelectualitatea română, trium-
ful ideii de naţiune.

Unul din reprezentanţii expo-
nenţiali ai generaţiei paşoptiste
a fost profesorul, avocatul, filo-
soful şi revoluţionarul Eftimie
Murgu.

Un oraş precum Lugojul,
care îşi revendică titlul de cen-
tru al revoluţiei bănăţene paşop-
tiste, nu poate face abstracţie de
această personalitate de excep-
ţie a epocii moderne, care a trăit
o bună parte a vieţii în acest
oraş, unde a reuşit să coaguleze
intelectualitatea şi locuitorii de
aici şi din împrejurimi, în jurul
ideilor de libertate socială şi de
afirmare a identităţii naţionale.

Efimie Murgu s-a născut în
decembrie 1805, la Rudăria,
fiind primul din cei patru copii
ai familiei. În perioada 1815-
1830, tatăl - Simu Murgu, se
stabileşte la Caransebeş, fiind
înregistrat ca ofiţer. Astfel, în
acest oraş îşi va începe Murgu
studiile primare. În 1827, ter-
mină facultatea de filosofie la

Universitatea din Pesta, în ace-
laşi an înscriindu-se la faculta-
tea de drept, pe care o
finalizează în 1830, devenind
notar şi apoi jurat la Tabla Cră-
iască. În vara anului 1834, după
ce obţine titlul de doctor în
drept al Universităţii din Pesta,
E. Murgu debutează în cariera
didactică la Academia Mihăi-
leană din Iaşi, acolo unde va
preda cursul de filosofie al anu-
lui întâi. În august 1836, Murgu
devine profesor de logică şi
drept roman al prestigiosului
Colegiu „Sf. Sava” din Bucu-
reşti. Între elevii care participau
la lecţiile sale particulare, se nu-
măra şi unul strălucit – N. Băl-
cescu, asupra căruia Murgu va
avea o influenţă de netăgăduit şi
de care îl va lega o caldă priete-
nie.

În cursul anilor petrecuţi aici,
E. Murgu îşi face un cerc de
adepţi şi prieteni, punând bazele
mişcării revoluţionare din 1840.
Astfel, autorităţile Ţării Româ-
neşti hotărăsc expulzarea lui în
Banat şi trimiterea sa sub es-

cortă la Caransebeş, la începu-
tul anului 1841. Eliberat din în-
chisoare la 21 septembrie 1841,
E. Murgu se stabileşte la Lugoj,
capitala politică şi culturală a
comitatului Caraş - un mediu
potrivit pentru a se afirma poli-
tic.

Autorităţile comitatense, în-
grijorate de amploarea şi ecoul
acţiunilor revoluţionare ale lui
Murgu, găsesc un moment
prielnic pentru a-l aresta din
nou, pe 28 martie 1845, trimi-
ţându-l la Buda, pentru a fi ju-
decat.

În primăvara anului 1848, un
eveniment neaşteptat vine să-i
dea noi speranţe – eliberarea sa
din închisoare produce entu-
ziasm chiar şi în rândul popula-
ţiei pestane.

Întors la Lugoj, E. Murgu
lansează manifestul către „fraţii
români bănăţeni”, prin care
convoacă o Mare Adunare Po-
pulară pe data de 15/27 iunie
1848. Până la data fixată,
Murgu face un turneu prin sa-
tele bănăţene, fiind primit pre-

tutindeni cu mare entuziasm.
Numărul participanţilor la Adu-
nare a fost enorm, peste 10.000
de români din întregul Banat
adunându-se pe platoul din De-
alul Viilor, numit de atunci
Câmpul Libertăţii.

Antemergător al viitoarelor
lupte pentru integritatea provin-
ciei, E. Murgu emite în cadrul
Marii Adunări, pentru prima
oară, ideea unui căpitănat al Ba-
natului, cerând introducerea
limbii române în administraţie
şi proclamând independenţa Bi-
sericii Ortodoxe Române faţă
de ierarhii străini.

În contextul spiritului demo-
cratic proclamat de revoluţie,
Murgu a fost ales să reprezinte
interesele oraşului nostru şi ale
întregii provincii în Parlamentul
din Budapesta, la puţin timp
aşadar după eliberarea sa din în-
chisoare, ale cărei rigori a tre-
buit să le suporte, din pricina
concepţiilor sale ce vizau
schimbarea ordinii sociale şi re-
prezentau un pericol pentru sta-
bilitatea vechii orânduiri. 

Înăbuşirea revoluţiei paşop-
tiste bănăţene, îi va atrage lui
E. Murgu, nu doar o nouă pe-
deapsă cu închisoarea, ci şi
condamnarea la moarte, de care
va scăpa ulterior ca urmare a
graţierii maiestatice. Eftimie
Murgu îşi va petrece restul vie-
ţii la Budapesta, unde va şi
muri pe 8 mai 1870.

Recunoscându-i rolul deţinut

în societatea românească, cu
precădere în cea bănăţeană, lu-
gojenii au simţit că trebuie să-i
cinstească memoria şi, în anul
1932, cu mare fast, i-au adus
osemintele în acest oraş şi le-au
depus în capela ortodoxă din
cimitirul considerat, prin perso-
nalităţile care îşi au aici locul
de veci, un adevărat „Pantheon
al oraşului”. Daciana Vuia

Personalităţi lugojene
Eftimie Murgu (1805-1870)

Primarul oraşului a avut o
întâlnire cu maestrul Silviu
Orăviţan, Cetăţean de
Onoare al Municipiului
Lugoj, personalitate recu-
noscută atât pe plan naţional
cât şi internaţional. Discu-
ţiile s-au purtat pe marginea
ideilor privind realizarea
unui centru de creaţie în
zona de la Şcoala Populară
de Artă spre viitorul Parc al
Artelor (ce va fi realizat în
apropierea Centrului pentru
persoane vârstnice de pe
strada Anişoara Odeanu).

Astfel, municipalitatea va
prelua pe lângă cele patru
ateliere de pictură şi casa
Orăviţan. „Cu sprijinul artis-
tului dorim să facem în
Lugoj o tabără de sculptură
cu participarea unor scul-
ptori profesionişti de mare
valoare în Parcul Artelor sau
în altă locaţie potrivită din
oraş. De asemenea, din dis-
cuţiile cu maestrul Orăviţan
a reieşit ideea ca, în urma
reabilitării Muzeului de Isto-
rie şi Etnografie, să punem

un mai mare accent pe latura
etnografică a acestuia pentru
că dispunem de exponate
unicat în ţară privind cusătu-
rile, broderiile şi cojoacele
care sunt adevărate neste-
mate ale artei populare.
Dorim ca aceste două obiec-
tive, muzeul şi tabăra de
sculptură să devină obiective
turistice de interes naţional”,
a declarat edilul şef.

De asemenea, municipali-
tatea intenţionează ca îm-
preună cu alţi Cetăţeni de
Onoare ai Municipiului
Lugoj şi cu specialişti de la
muzeu să realizeze o Mono-
grafie a Municipiului Lugoj,
lucrare care nu s-a realizat
până în prezent.

Tot referitor la obiective
culturale, primarul Francisc
Boldea a propus ca în şedinţa
de joi, 25 octombrie, a Con-
siliului local să fie făcut pri-
mul pas privind trecerea în
domeniul public al Munici-
piului Lugoj a Casei Bredi-
cenilor, lucru realizat prin
stabilirea cu acel prilej a co-

misiei de negociere. „Dorim
ca împreună cu Muzeul şi
Biblioteca Municipală să
realizăm ceea ce familia Bre-
dicenilor merită din plin pen-
tru renumele care l-au dat
oraşului. Altfel, riscăm să
pierdem o parte importantă
din istoria noastră”, a mai
spus primarul municipiului.

În aceeaşi şedinţă a Con-
siliului Local a fost aprobată

acordarea unor noi distincţii
pentru cetăţenii din ţară sau
străinătate care s-au remarcat
în activitatea lor şi care şi-au
adus contribuţia la dezvolta-
rea Lugojului. Este vorba
despre „Cheia Oraşului” şi
„Titlul de excelenţă”. A fost
aprobat de asemenea şi Re-
gulamentul de acordare a
acestor distincţii.

Aurel Jurubiţă

Renumele cultural al lugojului perpetuat prin
acţiuni concrete ale administraţiei lugojene

La finele celei de-a XI-a ediţii a Festivalului de Teatru
„FESTteamART”, desfăşurat la Lugoj în perioada 2 – 6 oc-
tombrie, o ediţie extrem de reuşită – în acest an trupa de teatru
din Lugoj a jucat piesa „Gaiţele” (în regia: Maia Voronca) la
Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu” –, a avut loc, în 6 oc-
tombrie, de la ora 11.00, lansarea romanului „Revoluţia, amin-
tirea ta... prezentul meu”, semnat de Maria Rogobete. După
proiecţia unui film despre Revoluţia din 1989 din Lugoj, rea-
lizat de Adrian Ilia, volumul „Revoluţia, amintirea ta... pre-
zentul meu” a fost prezentat de scriitorii Nicolae Danciu
Petniceanu, Cristian Ghinea şi Nicolae Toma.

Adriana Weimer

Lansarea romanului
„Revoluţia, amintirea
ta... prezentul meu”
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În zilele de 3 şi 4 noiembrie,
în centrul vechi al municipiului
Lugoj, pe strada 20 Decembrie
1989, s-au efectuat lucrări ce au
vizat schimbarea conductelor de
apă. Cu această ocazie în şanţu-
rile săpate de muncitori au putut
fi văzute o serie de complexe ar-
heologice apărute în zona dintre
intersecţia străzii 20 Decembrie
1989 cu strada 13 Decembrie şi
zona Universităţii Europene
Drăgan. Concret au fost identi-
ficate trei locuinţe, situate în
apropierea cetăţii medievale,
distruse în urma unui incendiu

şi o groapă menajeră.
Ceramica recuperată repre-

zintă fragmente de cahle oală,
precum şi fragmente ale unor
vase de uz comun (ulcioare,
străchini, vase-borcan, căni,
etc.). Din punct de vedere cro-
nologic, artefactele pot fi înca-
drate în intervalul secolelor XV
– XVII. În groapa menajeră ală-
turi de ceramică au putut fi vă-
zute o serie de oase de animale,
cu precădere oase de porc do-
mestic, porc mistreţ, cornute
mari şi mici şi păsări. Presupu-
nem că locuinţele au fost dis-

truse undeva la mijlocul secolu-
lui al XVI – lea în timpul teribi-
lelor confruntări cu turcii ce au
avut loc la Lugoj. Materialele
ceramice se află la Muzeul din
Lugoj şi vor constitui baza şti-
inţifică a unor viitoare studii şti-
inţifice cu privire la Lugojul
medieval.

Prima atestare documentară a
localităţii provine din registrele
colectorilor papali ai Arhidiaco-
natului de Sebeş, când în 1334
este menţionat preotul Blasiu
din Lugoj, pentru ca următoarea
menţiune să provină din a doua

jumătate a secolului al XIV –
lea, când pe data de 3 noiembrie
1366 regele Ludovic I emite un
document de aici. Pentru pe-
rioada amintită, titulatura cea
mai des întâlnită este cea de târg
(oppidum), în acest mod fiind
semnalat în documentele din
1439, 1440 şi 1464. Până în
1552 se pare că oraşul cunos-
cuse o amplă dezvoltare, încât a
ajuns să înconjoare cetatea,
aceasta aflându-se în mijlocul
său, după cum reiese din scri-
soarea lui George Rakovszky
adresată regelui Ferdinand.

Acelaşi aspect îl lasă să se înţe-
leagă şi mărturia lui Szamos-
közy din 1603 în care
precizează că „oraşul era legat
nemijlocit de cetate, dar fiind în-
conjurat doar de un val slab...”. 

În consecinţă, conchidem să
credem că cetatea a fost edifi-
cată în imediata apropiere a ora-
şului medieval, acesta din urmă
presupunem că a existat puţin
mai la nord de actualul cartier
„Cetate”, în cartierul cunoscut
sub numele de “Microraion
doi”, zona actuală „Unic” şi
zona din jurul turnului bisericii
Sfântul Nicolae.

Cetatea Lugojului apare men-
ţionată pentru prima dată, indi-
rect, într-un document datat pe
22 august 1386, când este con-
semnat castelanul de Lugoj, Ni-
colae Garai.

Astfel, din perioada mai sus
amintită sunt păstrate şi câteva
descrieri ale cetăţii şi ale zonei
înconjurătoare. Giovan Andrea
Gromo, în a doua jumătate a se-
colului al XVI-lea, descrie ce-
tatea, situată în „însemnatul târg
Lugoj”, ca fiind nu prea puter-
nică, dar că deţine o poziţie de-
osebită pe un şes străbătut de
râul Timiş, iar călătorul turc
Evlia Celebi face o descriere
mai complexă a cetăţii în a
doua jumătate a secolului al
XVII –lea. După descrierea
acestuia cetatea era de formă
pătrată, din lemn şi pământ,

aşezată într-o câmpie întinsă pe
malul râului Zepel şi înconju-
rată de un şanţ plin cu apa ace-
luiaşi râu, în interiorul acesteia
aflându-se o cetate interioară
mai mică din piatră, de formă
pătrată înconjurată de un şanţ
separat.

O altă referinţă despre starea
cetăţii o avem din anul 1552
când generalul imperial Gio-
vanni Battista Castaldo trimite
din Sighişoara o scrisoare rege-
lui Ferdinand I prin care îl înşti-
inţează cu privire la solicitarea
lugojenilor şi caransebeşenilor
care cer să le fie construită câte
o cetate pentru a putea rezista
viitoarelor incursiuni turceşti.
În acest scop a fost trimis ingi-
nerul Alessandro care începe
construirea de fortificaţii la
Lugoj şi Caransebeş, ceea ce ne
face să credem că aceste două
oraşe nu erau suficient fortifi-
cate pentru a rezista unei invazii
turceşti. Cetatea şi-a pierdut din
importanţă şi datorită faptului
că a fost situată în interiorul
oraşului, fapt menţionat în scri-
soarea din 1552 a lui George
Rakovszky către regele Ferdi-
nand, aceasta fiind apărată în
primul rând natural, în acea pe-
rioadă în zona Lugoj – Timi-
şoara accesul fiind foarte dificil
din cauza mlaştinilor create de
râuri.

Răzvan Pinca

Noi descoperiri arheologice în centrul municipiului Lugoj

Monumentul Unirii
va fi reîntregit

La 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, Monumentul
Unirii din Piaţa J. C. Drăgan va fi completat cu o placă pe care se
va afla inscripţionat textul: „Români, toţi într-o ţară, sau toţi într-un
mormânt”. Această placă va fi montată sub basorelieful reprezen-
tând Lupoaica împreună cu Romulus şi Remus, locul de unde a fost
înlăturată în perioada comunistă. De altfel, Monumentul Unirii a
fost vitregit în perioada comunistă şi lipsit de trei basoreliefuri din
bronz, aplicate pe soclu. „Dintre cele trei basoreliefuri au fost re-
constituite cele cu Regele Ferdinand şi cu Regina Maria, iar cel de-
al treilea, reprezentând scene de la Marea Adunare de la Alba Iulia
nu a putut fi reconstituit, întrucât nu mai există mulajul”, a precizat
Primarul Francisc Boldea. Prezentul demers se înscrie în demersu-
rile municipalităţii şi ale Asociaţiei „Pasărea Măiastră” de reconsti-
tuire a autenticităţii Monumentului Unirii, „Soldatul cu puşca” aşa
cum este cunoscut de lugojeni. Aurel Jurubiţă

Propuneri 
de proiecte 

româno-franceze
La acest sfârşit de an, Asociaţia de Prietenie Orléans-Lugoj

aşteaptă noi propuneri de proiecte – sociale, culturale sau edu-
cative – care să fie realizate în 2013 împreună cu Asociaţia
Francofilă Lugoj-Orléans şi instituţii lugojene, în limita posi-
bilităţilor financiare ale asociaţiei franceze. Pe această cale,
Primăria Municipiului Lugoj adresează unităţilor de învăţă-
mânt, organizaţiilor nonguvernamentale şi altor instituţii lo-
cale interesate rugămintea de a veni cu propuneri de proiecte,
urmând ca acestea să fie discutate ulterior cu membrii asocia-
ţiei franceze. Propunerile de proiecte – redactate şi traduse în
limba franceză – vor fi depuse la Casa Franceză din cadrul Bi-
bliotecii Municipale Lugoj, atât în suport tipărit cât şi electro-
nic, până în data de 3 decembrie 2012. Valoarea unui proiect
este cuprinsă între 1.000 şi 1.500 Euro. În 2012, în urma co-
laborării dintre Asociaţia de Prietenie Orléans-Lugoj şi Aso-
ciaţia Francofilă Lugoj-Orléans, au fost realizate cu succes
două proiecte pentru Şcoala Eftimie Murgu şi Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Alexandru Roşca.

Raoul Rusalin

Se lucrează şi la
Ştrandul Municipal
În această perioadă a avut loc definitivarea tuturor problemelor

legate de lucrările care sunt în curs la noul Ştrand Municipal. În
prezent, se toarnă betonul pentru consolidarea bazinului de sărituri
şi a celui de înot. Conform proiectului, vor fi construite cinci ba-
zine: unul de sărituri (dimensiuni 10x20 m, adâncime 3 m), unul
de înot (33x20 m, adâncime 1-1,6 m), un circuit în jurul bazinelor,
un bazin pentru copii (adâncime 0,5-0,8m) şi unul pentru tobogan.
De asemenea, vor fi construite două saune, vestiare, trei terenuri
de sport şi o sală a maşinilor, care va adăposti filtrele, pompele şi
celelalte instalaţii necesare bunei funcţionări a ştrandului.

Aurel Jurubiţă



noiembrie 2012

HOTĂRÂREA
privind avizarea taxelor şi tarifelor practicate de
unităţile învăţământului preuniversitar de stat 

pentru anul şcolar 2012 – 2013

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere adresele Colegiului Naţional „Coriolan Brediceanu” nr. 61503 din 01.10.2012,

Colegiului Tehnic „Valeriu Branişte” nr. 58783 din 20.09.2012, Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”
nr. 61300 din 01.10.2012, Colegiului Naţional „Iulia Hasdeu” nr. 59306 din 24.09.2012, Şcolii Gim-
naziale „Eftimie Murgu” nr. 56781 din 11.09.2012, Şcolii Gimnaziale Nr. 4 nr. 62632 din
04.10.2012, Şcolii Gimnaziale Nr. 2 nr. 62449 din 03.10.2012, Şcolii Gimnaziale de Muzică „Filaret
Barbu” nr. 62222 din 03.10.2012, Şcolii Gimnaziale „Anişoara Odeanu” nr. 63232 din 05.10.2012
şi a Şcolii Gimnaziale Nr. 12 nr. 65132 din 10.10.2012;

Având în vedere Referatul Compartimentului relaţii cu instituţii de învăţământ, culte, cultură, să-
nătate nr. 64128 din 09.10.2012;

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

Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, modificată; 
Având în vedere H.G. nr. 2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea

şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind

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

cată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. - Se avizează taxele şi tarifele practicate de unităţile învăţământului preuniversitar de stat

pentru anul şcolar 2012 – 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat.

Nr. 74 din 25.10.2012
ANEXĂ la H.C.L. nr. 74 din 25.10.2012

Taxele şi tarifele practicate de unităţile învăţământului 
preuniversitar de stat

pentru anul şcolar 2012 – 2013
1. Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”
Mic dejun 5 lei  Prânz 9 lei  Cină 8 lei  Regie cantină 10% din tarifele de mai sus  Adaos comercial

chioşc maxim 30 %  Închiriere sală de sport 40 lei/oră  Închiriere sală de clasă 16 lei/oră  Închiriere

sală de mese 100 lei/zi  Închiriere sală de mese + bucătărie + veselă 250 lei/zi  Închiriere de labo-
ratoare şcolare utilate, pentru organizarea de programe de instruire şcolară particulară 25 lei/oră
Eliberare diplome curente 10 lei/act  Eliberare diplome arhivate 50 lei/act  Eliberare duplicat acte
studiu 100 lei/act  Eliberare foi matricole 10 lei/buc./an de studiu  

2. Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte”
Hrană elevi 11 lei/zi/elev  Regie cantină 1 leu/zi/elev  Cazare internat elevi 20 lei/lună/elev  Regie

internat elevi 2 lei/lună/elev  Cazare grupuri de elevi 15 lei/noapte/elev  Cazare grupuri ocazionale
20 lei/noapte/persoană  Închiriere cantină pentru evenimente 500 lei/eveniment  Cazare studenţi
100 lei/lună/student  Închiriere sală de sport sau sală de clasă 20 lei/oră  Închiriere de spaţii şi terenuri
unităţilor de producţie 1 euro/m.p./lună  Închiriere de spaţii şi terenuri unităţilor comerciale 2
euro/m.p./lună  Eliberare acte studii 10 lei/act  Eliberare duplicate acte studii 50 lei/act  

3. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”
Închiriere sală de sport 35 lei/oră  Închiriere sală de clasă organizare de programe de instruire

particulară 30 lei/oră  Eliberare foi matricole la cerere 20 lei/buc.  Eliberare duplicate acte studii
150 lei/buc.  Eliberare acte studii ale tuturor categoriilor de absolvenţi 10 lei/buc.  Închiriere utilaje
40 euro/utilaj/lună  Arhivare 10 lei/buc.  Închiriere de laboratoare şcolare utilate pentru organizare
de programe de instruire particulară 40 lei/oră  

4. Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu”
Eliberare acte de studii ale tuturor categoriilor de absolvenţi 10 lei/buc.  Eliberare duplicate acte

de studii 50 lei/buc.  Eliberare foi matricole la cerere, adeverinţe studii  20 lei/buc.  Curs Postliceal
1.800 lei/an  Închiriere sală de clasă  20 lei/oră  Închiriere spaţiu pentru afişe publicitare 10 lei/zi
Eliberare adeverinţe autentificate, diplome şi foi matricole 10 lei/buc.  Eliberare adeverinţe auten-
tificate plan şcolarizare la Postliceal 30 lei/buc.  Înscriere Postliceal 50 lei/an  Închiriere cantină
şcolară 1.120 lei/lună  

5. Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu”
Închiriere sală de sport 75 lei/oră  Închiriere sală de fitness 30 lei/oră  Închiriere sală de clasă

mică 30 lei/oră  Închiriere sală de clasă mare 35 lei/oră  Închiriere sală profesorală 35 lei/oră  Închi-
riere sală de mese 50 lei/oră  Închiriere masă de tenis 10 lei/oră/buc.  Închiriere spaţiu pentru afişe
publicitare 10 lei/zi  Închiriere spaţiu pentru expoziţii cu specific educaţional 10 lei/oră  Eliberare
foi matricole la cerere 20 lei/buc.  Eliberare duplicate acte studii 150 lei/buc.  Eliberare diplome
absolvenţi promoţii anterioare (cu timbru sec) 60 lei/buc.  

6. Şcoala Gimnazială nr. 4
Eliberare foi matricole la cerere 20 lei/buc.  Închiriere sală de sport 75 lei/oră  Închiriere sală de

clasă 35 lei/oră  Închiriere spaţiu pentru afişe publicitare 10 lei/zi  Închiriere teren amplasare chioşc
alimentar 262 lei/lună  

7. Şcoala Gimnazială nr. 2
Închiriere autoturism Dacia 1310 200 lei/lună  
8. Şcoala Gimnazială de Muzică „Filaret Barbu”
Închiriere sală clasă 35 lei/oră  
9. Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu”
Închiriere spaţiu pentru expoziţii cu specific educaţional 20 lei/oră  Închiriere spaţiu pentru afişaj

10 lei/zi  Închiriere sală de sport 40 lei/oră  Închiriere sală de clasă 25 lei/oră  Închiriere sală de
mese 70 lei/oră  Închiriere laborator informatică 50 lei/oră  Eliberare duplicate acte studii 20 lei/act
Eliberare foi matricole 10 lei/buc./an de studiu  Închiriere teren sport 30 lei/oră  Închiriere chioşc
alimentar 250 lei/lună  Închiriere teren (30 mp) 600 lei/lună  

10. Şcoala Gimnazială nr. 12
Închiriere spaţiu către firmă distribuţie televiziune prin cablu 150 lei/lună  Eliberare foi matricole

10 lei/buc.  Eliberare adeverinţe elev 2 lei/buc.  
Notă: Pentru tarifele stabilite în Euro se va încasa contravaloarea în lei a acestora la cursul de re-

ferinţă din data efectuării plăţii

HOTĂRÂREA
privind instituirea distincţiilor „TITLUL DE EXCELENŢĂ” şi „CHEIA ORAŞULUI” şi aprobarea Regulamentului pentru acordarea acestora

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Biroului management proiecte, programe nr. 68142 din 17.10.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
În conformitate cu art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – (1) Începând cu data emiterii prezentei hotărâri se instituie distincţiile „TITLUL DE EXCELENŢĂ” şi „CHEIA ORAŞULUI”.
(2) Se aprobă Regulamentul pentru acordarea distincţiilor „TITLUL DE EXCELENŢĂ” şi „CHEIA ORAŞULUI”, conform anexei, care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.
Art.2. – La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 24.02.2005 privind instituirea distincţiei „Pro Lugoj” şi aprobarea

Regulamentului pentru acordarea acesteia.
Art.3. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroului management proiecte, programe.

Nr. 81 din 25.10.2012
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HOTĂRÂREA
privind stabilirea taxelor şi tarifelor practicate de Serviciul public

desfacere, pieţe, târguri şi oboare pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 63499 din 08.10.2012;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului

Lugoj;
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modifi-

cările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind ad-

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

republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – Pentru anul 2013, taxele şi tarifele practicate de Serviciul public desfacere pieţe târguri

şi oboare sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului public desfacere

pieţe, târguri şi oboare.
Nr. 73 din 25.10.2012

Anexa la H.C.L. 
nr. 73 din 25.10.2012

Taxele şi tarifele practicate de Serviciul public desfacere,
pieţe, târguri şi oboare pentru anul 2013

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei nr.4, anunţă că începând cu

data de 15.11.2012 nu se mai eliberează acordul pentru executarea lucrărilor de branşamente şi
racorduri subterane pe domeniul public cu carosabil asfaltat şi pavat solicitate de persoanele fizice
şi juridice pe baza autorizaţiilor de construire.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Municipiului Lugoj, Compartimentul
Avize, Control Urban, camera 211, etaj II, telefon 0256/353697, zilnic între orele 8.00 – 16.00,
fax 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro.

Înregistrarea naşterii
Înregistrarea naşterii se face la structura de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar

local de evidenţă a persoanelor/primăria municipiului, oraşului, sau comunei în a cărei rază s-a
produs evenimentul. Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar, dacă
din diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost
de faţă la naştere, personalului din unitatea în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care
a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
- 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
- 3zile de la data naşterii pentru copilul născut mort;
- 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului

de 15 zile.
În termenele menţionate se cuprinde atât ziua naşterii, cât şi ziua în care se face declaraţia.
- Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor precizate mai sus, dar înă-

untrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea pri-
marului.

- Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se în-
tocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind încuviinţarea înregistrării
tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării. 

Înregistrarea naşterii copilului se face în baza următoarelor documente:
- certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte

număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
- actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi, original şi copie, iar dacă

aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi
copilul;

- declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofi-
ţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele
de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul ta-
tălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

Monica Otilia David

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

sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea postului vacant de
Şef Serviciul Public de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public, 

din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocu-

parea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:

are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar
face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

condiţii specifice de participare la concurs:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în do-

meniul tehnic;
vechimea în specialitatea studiilor: 7 ani;
cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 14.12.2012, ora 10:00, iar interviul se va susţine în

data de 19.12.2012, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din Piaţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj

– Compartiment Resurse Umane până la data de 27.11.2012.
Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul,

camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.
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În perioada14-19 octombrie s-
a desfăşurat la Râmnicu-Vâlcea
Campionatul Naţional de Cadeţi
la Box. Competiţia a reunit peste
140 de sportivi care 
s-au întrecut la 18 categorii de
greutate. Secţia de box a CSM
Lugoj a participat cu trei spor-
tivi, aceasta fiind prima lor par-
ticipare la o competiţie de
asemenea importanţă. În ciuda
lipsei de experienţă, sportivii lu-
gojeni au concurat cu mult curaj,
dovedind calităţi remarcabile,
doi dintre aceştia reuşind rezul-

tate de excepţie şi aducând clu-
bului două medalii, una de bronz
şi una de argint.

La categoria 50 Kg, Cătălin
Popa a reuşit să ajungă până în
semifinale, unde a fost oprit doar
de cel ce avea sa devină campion
pentru a doua oară consecutiv.
Sportivul lugojan, în vârstă de
13, practică boxul de trei ani şi
seriozitatea cu care se pregăteşte
promite rezultate bune şi în con-
tinuare.

Pentru noi, lugojenii, surpriza
plăcută a concursului a venit din

partea lui Denis Berciu, 14 ani,
care a boxat cu mare ambiţie reu-
şind să ajungă până în finala
competiţiei la categoria grea,
+76 kg. A pierdut la puncte după
un meci foarte echilibrat la Ma-
rius Miu (Metrorex Bucureşti)
după o decizie controversată. Ca-
lităţile pe care le-a etalat în ring l-
au adus pe pugilistul lugojean în
atenţia antrenorilor de la lotul na-
ţional de juniori al României,
unde ar putea fi convocat anul vii-
tor.

Aceste rezultate frumoase ob-

ţinute de tinerii sportivi lugojeni
nu ar fi fost posibile fără munca
de mai bine de trei ani, dublată de
pasiune şi implicare, a celui care
coordonează pregătirea lotului,
Ştefan Gomoescu. Marţi, 6 no-
iembrie sportivii au fost primiţi
de către Primarul Municipiului
Lugoj. „Îi felicit pe sportivi pen-
tru rezultatele frumoase obţinute
şi le urez mult succes în conti-
nuare. Sperăm ca de anul viitor,
prin modificarea regulamentului
de funcţionare a C.S.M. Lugoj, să
putem să-i sprijinim mai mult
prin intermediul clubului. Anul
acesta îi avem în vedere pentru
premiere la 20 Decembrie alături
de ceilalţi performeri ai sportului
lugojan”, a declarat primarul
Francisc Boldea.

De asemenea  boxerul lugojean
Constantin Boldea, senior la
C.S.M. Lugoj a realizat o fru-
moasă performanţă la Turneul In-
ternaţional „Gloden Gong”, la
Skopje în Macedonia. El a cucerit
medalia de bronz la categoria
75Kg, fiind invins în semifinale
de un reprezentant al ţării gazdă.
La competiţie au participat spor-
tivi din Macedonia, Ungaria,
Muntenegru, Serbia, Bosnia, Ro-
mânia, Ucraina şi Albania.

Aurel Jurubiţă

Rezultate de exceptie pentru 
tinerii boxeri lugojeni

Vulturii la un nou eşec
Vineri, 9 noiembrie, în cadrul etapei a XI-a a Ligii a III-a seria

a IV-a, Vulturii 2009 Lugoj, cu un nou antrenor pe banca tehnică,
în persoana lui Remus Steop, după ce Cosmin Stan a fost demis, a
înregistrat o nouă înfrângere, scor de 0:1 (0:0) în deplasarea de la
Mătăsari, în compania echipei Minerul Jilţ.

Singurul gol al partidei a fost înscris de Ştoiu în min. 63, la o
fază fixă, în urma unui corner.

Cu toate că echipa s-a prezentat la acest joc fără Ştreangă, Pa-
trona şi Dobra – accidentaţi, totuşi lugojenii au evoluat bine, cu
elan şi ambiţie, creându-şi în primul sfert de oră trei mari ocazii de
gol, care însă, din păcate, nu au fost concretizate.

Vulturii a evoluat în următoarea formulă: Micşa – Mînecan, Re-
benciuc, Bărburescu, Ticană (min.46 Buliga) – Precupanu (min. 67
Stoica), Ploscariu (cpt.) (min.80 Ardelean), Crişan (min.64 Ar-
gatu), Ciorei – Steop, Şerban. Pe bancă: Rusu – Solomon şi Dră-
guş.

Rezultatele consemnate în etapa a XI-a a seriei a IV-a a Diviziei
C au fost:

Minerul Motru - Pandurii II Tg. Jiu 1 : 0
Millenium Giarmata - CS Vladimirescu 2 : 1
FCM Reşiţa - Muncitorul Reşiţa 2 : 2
Minerul Mătăsari - Vulturii Lugoj 1 : 0
CS Apă Craiova - Flacăra Făget 1 : 0
Autocatania Caransebeş şi Jiul Rovinari au stat.
După 11 etape, clasamentul seriei a IV-a a Diviziei C se prezintă

astfel:

În etapa următoare, vineri, 16 noiembrie, ora 14.00, pe Stadionul
Tineretului, lugojenii vor întâlni pe teren propriu echipa FCM Re-
şiţa, într-un joc extrem de dificil.

Tiberiu Olteanu

C.S.M. Lugoj – S.C.M. U. Craiova 
1 : 3 la Volei Feminin

După ce în restanţa din etapa a IV-a, miercuri, 7 noiembrie,
CSM Lugoj s-a impus pe teren propriu în faţa CS Argeş Volei
Piteşti cu 3:0 (25:7, 25:20, 25:21), sâmbătă, 10 noiembrie, în
sala „Ioan Kunst Ghermănescu”, în faţa a circa 500 de specta-
tori, lugojencele nu au mai evoluat la fel de bine, fiind învinse
de SCM U. Craiova cu 3 : 1 (10 : 25, 26 : 24, 25 : 15, 25 : 19).

Meciul a debutat perfect pentru gazde, care s-au impus fără
probleme în primul set cu 25 : 10.

Setul doi a fost extrem de echilibrat, cele două echipe con-
ducând pe rând. După ce lugojencele au avut 21 :19, oltencele,
mai mature şi mai concentrate, au reuşit să-şi adjudece setul cu
26 : 24. 

În setul al treilea, gazdele, demoralizate după pierderea se-
tului precedent, au evoluat extrem de modest, evoluţia scorului
fiind 0 : 6, 2 : 12, 8 : 18, pentru ca în final oaspetele din Bănie
să se impună lejer cu 25 : 15.

În setul patru, care s-a dovedit a fi şi ultimul, lugojencele au
luptat din răsputeri, reuşind să conducă la timeout-urile tehnice
cu 8 : 7, respectiv cu 16 : 15, însă pe finalul setului oltencele
au fost din nou mai sigure şi mai lucide şi au reuşit să se impună
cu 25 :19 stabilind scorul final la 1 : 3.

Nu putem să nu remarcăm evoluţia foarte bună din echipa
olteană, mai ales în momentele cheie ale jocului, a două ex-lu-
gojence, Andreea Smultea şi Sorina Buz.

În urma acestui rezultat, în clasamentul Diviziei A1 feminin,
CSM Lugoj ocupă locul 9, având 6 puncte, cu 2 victorii şi 4 în-
frângeri şi un setaveraj de 8 : 13.

Etapa viitoare, sâmbătă, 17 noiembrie, lugojencele se vor de-
plasa la Blaj, pentru a întâlni revelaţia acestui tur de campionat,
CS Volei Alba Blaj, echipă ce are şi ea în componenţă o ex-lu-
gojeancă – Irina Alexandru.

Tiberiu Olteanu

Cupa „1 Decembrie” la şah
Sâmbătă, 24 noiembrie, începând cu ora 11.00, la Colegiul

Naţional „Coriolan Brediceanu”, secţia de şah a C.S.M. Lugoj
organizează în cinstea zilei naţionale a României un concurs de
şah rapid, Cupa „1 Decembrie”. Concurenţii se vor prezenta cu
garnitura de şah. Întrecerea se desfaşoară pe grupe de vârstă
între 6 şi 20 de ani, respectiv juniori şi seniori. Câştigătorii vor
fi premiaţi. Concursul îşi propune promovarea sportului minţii
în oraşul nostru. Aşteptăm o prezenţă cât mai numeroasă din
rândul tinerilor de la şcolile din municipiu.

Domanyek Ernest
Preşedintele secţiei de şah a C.S.M. Lugoj

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victo-

riei, nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării
funcţiilor publice de execuţie vacante 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 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 „inginerie civilă” - construcţii civile,
industriale, construcţii de drumuri şi poduri şi inginerie urbană;

vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocu-
parea funcţiei publice: 9 ani;

cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 04.12.2012, ora

10:00, iar interviul se va susţine în data de 07.12.2012,
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 23.11.2012.
Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, 

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


